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Bolmört
Ett välgrundat rykte om att 
vara ytterst giftig har bolm
örten Hyoscyamus niger. 
Etnobotaniken vet berätta 
att växten trots detta förr i 
tiden provats som medel mot 
allehanda åkommor, en farlig 

hantering som ibland ledde till 
allvarliga förgiftningar. 

Den illaluktande bolmörten 
kan bli meterhög och har ett 
grovt växtsätt. De gulvita kron
bladen karaktäriseras av ett 
fint, mörkviolett ådernät. 

Förr var bolmörten ganska 
vanlig i södra och mellersta 
Sverige, men är numera säll
synt. Den påträffas ibland, som 
här, på havsstränder.
foto: Håkan Pleijel. – Bohuslän, 
Öckerö s:n, Hyppeln, 21/6 2019.

Bjärebjörnbär i SkåneFjädersvingel på Gotlands stränder

Källört och gräslilja



53Tiotusentals röda skogs-
liljor Cephalanthera 
rubra mötte floraväk-

tarna när de i somras inventerade 
rödlistade arter på Gotska Sandön. 

22Bjärebjörnbär Rubus wendtii 
har en vid utbredning i nord-
västra Skåne. Arten beskrivs 

formellt i den här artikeln och dess släkt-
skap med närstående arter reds ut.

9 Joakim Ekman skulle köpa blommor  
i handelsträdgården men gjorde i 
stället det första fyndet i Sverige av 

taggkällört Montia fontana subsp. ampo-
ritana, en underart av källört som närmast 
är känd från norra Tyskland.

4 En kombination av flitigt 
morgon badande och 
ett stort intresse för att 

”nyckla” växter ledde till insikten 
att det inte är – som man tidi-
gare har antagit – ekorrsvingel 
Vulpia bromoides som för 
närvarande verkar sprida sig 
på Gotlands badstränder, utan 
fjädersvingel V. fasciculata, en 
sanddyns växt från Väst europa 
och Medelhavsområdet. Gräset 
har varit känt på Gotland sedan 
1995 då det upptäcktes vid 
Tofta strand.

12Grenig gräslilja Sisyrinchium 
angustifolium – en i Sverige tro-
ligen inte tidigare konstaterad 

art – blommade vackert på Kvibergsfältet 
i nordöstra Göteborg när Håkan Pleijel i 
somras åter besökte den artrika lokalen.
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foto: Håkan Pleijel
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omslagsbild  Ett gäng 
floraväktare åkte till 
Gotska Sandön i som
ras för att bland annat 
se hur det stod till med 
de röda skogsliljorna 
Cephalanthera rubra. 
Hela 35 000 plantor 
hittade de!

Läs mer om floraväk
tarnas fynd på Sandön 
på sid. 53.
foto: Gun Ingmansson,  
28 juni 2019.
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Det började med farfars nattvioler
Välkommen kära 
läsare! Jag heter Emil 
och tar över som ny 
redaktör för SBT efter 
Bengt Carlsson från 
och med nästa nummer. 
Under julen har jag läst 
äldre nummer av vår tid-
skrift. Det slår mig vilka fantastiska artiklar 
som skrivits och vilket enormt arbete som 
ligger bakom all den kunskap som presente-
ras. Jag hoppas kunna både förvalta och för-
nya tidskriften för att ytterligare lyfta fram 
kunskap och engagemang inom botanikens 
område. För att lyckas behöver jag er hjälp.

Jag är lika fascinerad över livet som jag är 
orolig över dess tillstånd. Idag står vi mitt i 
en global massutrotning och klimat katastrof 
som inte bara hotar svampar, mossor, lavar 
och kärlväxter utan också vår civilisation. 
Som tur är har vi vårt intresse för biologisk 
mångfald. Bland er läsare finns de som 
tar hand om ängs- och hagmarker eller 
inventerar skogar med höga natur värden. 
En del jobbar på länsstyrelser, andra som 
naturvårds konsulter, några finns på univer-
sitet och högskolor, men det stora flertalet 
är privatpersoner som lägger ner åtskilliga 
timmar av sin fritid för att kartlägga den 
biologiska mångfalden. Det är ett arbete 
som jag hyser en enorm respekt för.

Så vem är jag som skriver så dramatiskt? 
Min kärlek till blomväxter vaknade när 
farfar visade mig nattvioler hemma i byn, 
hans entusiasm och vördnad inför de väl-

doftande plantorna smittade av sig. Men 
det var först när jag läste botanik på univer-
sitet och blev initierad i det djupa släktskap 
som förenar allt levande som botanikern 
inom mig vaknade. Efter fältresor till Got-
land, Kanarie öarna och Norge blev intres-
set kroniskt.

På senare tid har jag och min sambo bör-
jat restaurera en igenvuxen betesmark nära 
oss. Nu sprider sig backsipporna och för två 
år sedan dök tre plantor av nattviol upp. Jag 
vet att samma typ av praktiskt engagemang 
finns runt om i landet och förtjänar att lyftas 
fram mer.

De senaste åren har jag jobbat på ett 
museum som heter Biotopia i Uppsala. 
Genom den verksamheten har jag träffat 
engagerade och kunniga personer runt om 
i landet, men mest i Uppland. Jag har märkt 
hur många det finns som vill lära sig mer 
om natur och växter. De vill omvandla sina 
gräsmattor till ängar men vet inte med vilka 
arter. De vill att naturskogarna ska få finnas 
kvar men känner inte igen de kärlväxter, 
mossor, lavar och svampar som utmärker 
dem. Här har vi alla en roll att spela och 
tillsammans kan vi lära oss mer om allt.

Jag vill träffa er medlemmar, vara med på 
era möten och höra vad det är som enga-
gerar er. Ni besitter en unik kunskap om 
naturområden och speciella naturtyper i de 
delar av landet där ni bor. Kan vi inte skriva 
om det tillsammans? Jag tycker det skulle 
vara så fantastiskt roligt.
emil v. nilsson, ny redaktör för SBT

  reflexion
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N
är två av oss (Brita & Bengt) gick 
för att ta vårt morgondopp vid 
Nissevikens badplats på sydvästra 
Gotland någon av de första dagarna 

i juni 2018, noterade vi några små tuvade 
gräs som vi inte kände igen i den öppna 
sanden alldeles intill bryggan. Vi tog med 
ett par strån till vårt närbelägna fritidshus 
för att examinera dem. Bengt misstänkte att 
det kanske kunde vara ekorrsvingel Vulpia 
bromoides, en art som sedan 1995 varit upp-
given från en liknande miljö vid Tofta strand, 
ungefär fyra mil norrut. Hade den kanhända 

spritts med badgäster därifrån till Nisse-
viken? Ekorrsvingeln från Tofta på Jörgen 
Peterssons foto i Gotlands flora (Johansson 
m.fl. 2016, s. 174) var mycket lik det gräs som 
vi nu hittat i Nisseviken. Men vi tyckte att 
karaktärerna som de beskrevs i flororna inte 
riktigt stämde. Dock kom annat emellan 
och det hela föll i glömska.

I början av juni 2019 gick vi åter till bryg-
gan för vårt morgonbad och där stod de 
igen! De små gräsen var nu långt fler än i fjol 
(figur 1, 2). Några stod i den öppna sanden 
och några på en liten sandig kulle tillsam-
mans med bland andra grusstarr Carex hirta, 
strandråg Leymus arenarius och sandsallat 
Lactuca tatarica. Lusten att komma till klar-
het med vad det var för gräs väcktes åter till 
liv och vi plockade fram alla floror vi hade 
till hands. När vi försökte bestämma gräset 
var det emellertid mycket svårt att få det 
till ekorrsvingel. I C. E. Hubbards brittiska 
gräsflora (Hubbard 1968), där sex Vulpia-
arter är upptagna, stämde karaktärerna 
bäst in på Vulpia fasciculata (som där dock 
kallas för V. membranacea), en art som fått 
det svenska namnet fjädersvingel, men som 
ingen av oss två hade sett tidigare. 

Detta var ju märkligt. Skulle vi ha hittat 
en ny art här i Nisseviken, eller kunde möj-
ligen även de andra kända förekomsterna på 
Gotland i själva verket vara fjädersvingel? 
Vi samlade belägg från förekomsterna i 

Det som alltsedan upptäckten på en gotländsk sandstrand förmodats vara 

ekorrsvingel har nu i själva verket visat sig vara fjädersvingel, ett gräs som i  

Sverige i övrigt bara är känt från ett fåtal gamla ruderatfynd i Göteborgstrakten.

Det är fjädersvingel som växer på 
Gotlands sandstränder
BENGT CARLSSON, BRITA SVENSSON, ERIK LJUNGSTRAND,  

TORBJÖRN LINDELL & MATS THULIN

figur 1. Lokalen för fjädersvingel Vulpia fasciculata 
på Nissevikens badplats omfattade 2019 ett hund
ratal individ spridda i sanden. Flera av dem växte på 
den lilla kullen i förgrunden tillsammans med bland 
andra grusstarr Carex hirta, strandråg Leymus are-
narius och sandsallat Lactuca tatarica. – Gotland, 
Havdhems s:n, Nisseviken, 30 juni 2019. 
foto: Bengt Carlsson.
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Tofta/Gnisvärd och i Ljugarn (se nedan) och 
skickade dem och Nisseviksplantor till Erik 
Ljungstrand. Han har tämligen god känne-
dom om släktet Vulpia efter att tidigare ha 
kontrollerat arken med detta släkte i Her-
barium GB vid Göteborgs universitet. Erik 
kunde snabbt konstatera att inget av beläg-
gen vi skickat var ekorrsvingel, och efter en 
närmare undersökning kunde han verifiera 
att samtliga mycket riktigt var fjädersvingel.

Förekomst på Gotland och i Sverige
Det första fyndet på Gotland av vad som då 
förmodades vara ekorrsvingel gjordes 1995 av 
Torbjörn Lindell vid Tofta strand (Petersson 
1996). Förekomsten har sedan dess expan-
derat betydligt (Petersson 2010, Johansson 
m.fl. 2016). År 2010 noterade Torbjörn en 
ytterligare förekomst en dryg kilometer 
norr därom, i en sandgrop strax söder om 
hamnen i Gni svärd (Petersson 2011). 

Mats Thulin upptäckte år 2017 två stora 
förekomster nära strandcaféet i Ljugarn på 
sydöstra Gotland (Petersson 2018; figur 3) 
och året därpå en likaledes stor population 
på sandstranden på nordöstligaste Fårö. 
Efter vår förfrågan har Mats tittat närmare 
på sina insamlade kollekter från Ljugarn och 
Fårö, och han kan konstatera att det mycket 
riktigt rör sig om fjädersvingel även där. 
Även Jörgen Petersson har på senare år note-

rat förekomster av arten, dels i en dynsvacka 
vid Ireviken 2014 (Petersson 2015) och dels 
vid Åminne 2019. 

Samtliga större förekomster utgörs av 
sandiga badstränder med en mer eller min-
dre livlig trafik av sol- och badgäster under 
sommaren, så det verkar högst sannolikt 
att fjädersvingeln sprids med badgästernas 
ofrivilliga hjälp, och att fler fyndplatser är 
att vänta.

Såvitt känt finns i övrigt bara tre tidigare 
fynd i Sverige av fjädersvingel. Två belägg-
ark ligger i Herbarium GB, vilkas etiketter 
lyder: ”Göteborg: Ringön, på banvall. 19/7 
1954 Carl Blom” respektive ”Göteborg: 
Ringön, in ruderatis. 16/9 1956 Carl Blom”. 
Båda etiketterna är skrivna av Blom, och 
han har själv bestämt beläggen till ”Vulpia 
fasciculata (Fors[s]k.) Fritsch”.

Carl Blom publicerade dessa fynd, 
bland många andra, i sin sista, stora artikel 
om svenska adventiv- och ruderatväxter 
(Blom 1961, s. 76), där de dock döljer sig 
under namnet ”Vulpia membranacea”, som 
de då kallades, men dessutom framgår att 
arten hade påträffats under tre skilda år på 
Ringön: ”Göteborg: Ringön 1949 H. Fries, 
1954, 1956.”, varför den förste upptäckaren 
av fjädersvingel som tillfällig ruderatväxt i 
Sverige i själva verket synes ha varit Harald 
Fries. Uppgiften om de båda senare fynden 

figur 2. De kraftigare plantorna av 
fjädersvingel i Nisseviken bildade 
glesa tuvor bestående av ett flertal 
blommande skott. Fjädersvingel 
vissnar snabbt och blir brun; det 
här exemplaret var dock fortfarande 
grönt. – Gotland, Havdhems s:n, 
Nisseviken, 30 juni 2019.
foto: Bengt Carlsson.
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återfinns även i Västergötlands flora (Bertils-
son 2003, s. 696).

Utbredning och ekologi
Fjädersvingeln förekommer vida spridd 
på sandstränder (och mycket sällsynt även 
på sandfält längre från havet, så bland 
annat i Egypten och Israel) runt omkring 
hela Medel havets kuster; arten är funnen 
i samtliga de länder som har stränder vid 
Medel havet (utom möjligtvis Monaco), 
samt dessutom även vid Svarta havets södra 
stränder i norra Anatolien (asiatiska Turkiet) 
österut till Georgien (Post & Dinsmore 1933, 
Maire m.fl. 1955, Stace & Cotton 1976, 1980, 
Meikle 1985, Stace 1985, Feinbrun-Dothan 
1986, Sherif & Siddiqi 1988, Heller & Heyn 
1991, Czerepanov 1995, Cope 2005). 

Dessutom förekommer fjädersvingeln 
på sandstränder utmed Atlantens kuster 
från Marocko i söder till Belgien, Nederlän-
derna, England (nordligast vid Seahouses i 
Northumberland), Wales, Man och sydöstra 
Irland, samt en isolerad lokal nära Findhorn 
vid Moray Firth i norra Skottland, förr även 
nära Dundee vid Firth of Tay (Maire m.fl. 
1955, Stace & Cotton 1976, 1980, Auquier 
1978, 1980, Leach 2002, Stace 2019). 

Fjädersvingel har uppgivits som införd i 
såväl Sydafrika som västra och södra Aus-
tralien jämte Nya Zeeland, samt i Europa 
även i norra Tyskland och Danmark, där den 
åtminstone vid Kerteminde Nordstrand på 
nordöstra Fyn och vid Hundige Strand på 
östra Själland är fullständigt naturaliserad i 
sanddynsområden (Hartvig 2015). Vad dess 
spridning dit beträffar anger Hartvig (2015, 
s. 1081) att ”[b]egge nye fund er fra flittigt 
besøgte badestrande, hvilket sandsynliggør, 
at den ifølge F. Skovgaard … er indslæbt af 
‘badefolket’ efter rejser sydpå”. Lokalen vid 
Hundige Strand har varit känd ända sedan 
1995 (funnen av Mikael Landt), alltså samma 
år då den upptäcktes på Gotland.

På danska kallas fjädersvingeln för Klit-
Væselhale och på engelska för Dune Fescue. 
Namnen antyder båda dess miljökrav, vilka 
synes vara desamma i (nästan) hela dess 
naturliga utbredning. Fjädersvingeln växer 
på sandiga havsstränder, oftast med dyn-
bildning och då helst på den ”grå dynen”, 
innanför den för havets vågor mest utsatta 
stranden, här oftast i blottor med öppen 
sand vilka vanligen bildas genom slitage från 
solbadande människor och olika djur (t.ex. 
vildkaniner). Dess följeväxter i dessa sand-
blottor kan till exempel vara vårtåtel Aira 
praecox och sand timotej Phleum arenarium.

Hur känner man igen fjädersvingel?
Fjädersvingel är ett ettårigt, vanligen relativt 
lågvuxet gräs (i norra Europa 5–15 cm). Dess 
strån är styvt upprätta med en tätt samman-
hållen vippa av småax, vilka i nedre delen 

figur 3. Tusentals plantor av fjädersvingel sågs 
2019 på de öppna sandytorna mellan havet och 
strandcaféet i Ljugarn. – Gotland, Ardre s:n, Lju
garn, 1 juli 2019. 
foto: Bengt Carlsson.
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kan sitta flera på samma nivå. Vippan är 
vanligen fri från den översta bladslidan, men 
kan döljas något i denna. Småaxen har i regel 
ett knappt tiotal blommor och är 10–15 mm 
långa, exklusive borst. De nedre blommorna 
är fertila, de övre sterila. Det nedre skärm-
fjället är mycket kort, högst 2,5 mm, mindre 
än 1/6 av det övre, som är 5–15 mm, exklusive 
borst. Ytteragnen mäter 8–18 mm, med 
ett upp till dubbelt så långt borst. Ståndar-
knapparna är små, 1–2 mm, och inte alltid så 
helt lätta att dissekera fram; blommorna är i 
stort sett kleistogama (Stace & Cotton 1980, 
Stace 2019).

Fjädersvingel skiljs från både ekorrsvingel 
och råttsvingel Vulpia myuros genom att vara 
grövre och ha en i regel mera mörkt grön 
(inte ljusgrön) färg på försommaren (medan 
den frampå hög- och eftersommaren snarare 
är relativt ljust brun än halmgul), genom 
att ha en tätare, styvare vippa med grövre 
småax, samt genom att förhårdnaden vid 
ytteragnens bas är tillspetsad, inte avrundad. 

Om man väl har fått upp ögonen för 
fjäder svingeln är det nog inga större pro-
blem att skilja den från våra båda i flororna 
upptagna Vulpia-arter, däremot är den 
mycket lik sin västmediterrana släkting 
V. membranacea s.str., från vilken fjäder-
svingeln skiljs genom att ha (mycket små!) 
hår på frukt ämnets spets, genom att ha 
något kölade ytteragnar med tämligen flata 
(inte jämnt rundade) sidor och med en blott 
cirka 0,5 mm lång förhårdnad vid dess bas, 
samt även genom att åtminstone de flesta 
ståndarknapparna är tydligt längre än 1 mm; 
V. membranacea har helt kala fruktämnen, 
i stort sett trindryggade ytteragnar med 
jämn rundning och en basal förhårdnad om 
0,5–0,8 mm, samt ståndarknappar som bara 
är 0,6–0,9 mm långa (Stace & Cotton 1980, 
Scholz 1990). 

Fjädersvingel skiljer sig också från V. mem-
branacea genom att vara en tetraploid med 
2n = 4x = 28, medan dess släkting är diploid 
med 2n = 2x = 14 (Stace & Cotton 1976).  

Fjädersvingel på Gotland
Lokalerna ordnade från söder till norr, koordinater 
enligt RT90; figur 4.

Havdhem s:n, Nisseviken, N633657 O164605, 
juni 2018, ett fåtal plantor i öppen sand, Bengt 
Carlsson, Brita Svensson; ökat i juni 2019 till ca 
100 plantor, Bengt Carlsson, Brita Svensson, 
belägg i GB.

Ardre s:n, Ljugarn, nära Lövängens pensionat, 
N636009 O167458, 14 juni 2017, 1 planta i 
öppen sand vid lekplats (väl tillfällig), Mats Thulin;

Ljugarn, nära Strandcaféet, N636009 O167512, 
14 juni 2017, ca 8000 plantor i öppen sand, Mats 
Thulin, belägg i GB och UPS; 

Ljugarn, N om Strandcaféet, N636026 
O167516, 14 juni 2017, ca 1000 plantor i öppen 
sand, Mats Thulin; 

Ljugarns camping, N636086 O167543, 8 juni 
2018, ca 200 plantor i öppen sand, Mats Thulin. 

Tofta s:n, Tofta strand, intill körväg mellan tennis
planen och restaurangen, N637592 O163949, 
1 juli 1995, riklig i öppen sand omfattande ca 
40 m², Torbjörn Lindell;

Tofta strand, område mellan restaurangen, 
Livräddningssällskapets byggnad, pensionatet och 
Smågårde naturskog, N637599 O163933, 2008, 

figur 4. Kända lokaler för fjädersvingel på Gotland. 
Nordgränsen för fjädersvingel i världen har nu flyt
tats en bit. Den tidigare nordligaste kända lokalen 
var Findhorn i Skottland (ca 57° 39′  N), medan 
Skärsände på Fårö ligger på ungefär 57° 59′  N.
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ojämnt spridd men bitvis mycket riklig i öppen 
sand inom ett område omfattande minst 8000 m², 
Torbjörn Lindell, Gun Ingmansson; 

Ca 500 m SO Gnisvärds hamn, N637725 
O163866, 2010, riklig på ca 6 m² i sandgrop, 
2016 även i två intilliggande gropar, totalt ca 12 
m², Torbjörn Lindell; 

Gnisvärd, SO Gnisvärds hamn, N637733 
O163851, 2017, riklig på ca 10 m² i en dynsänka 
med öppen sand, Jörgen Petersson. 

Gothem s:n, Åminne, landtungans Ndel, 
N639161 O167682 (60 plantor), i öppen sand,  
2 juli 2019, Jörgen Petersson.

Hangvar s:n, Ireviken, N641620 O166548, 2014, 
15 m² i dynsvacka, Jörgen Petersson; expanderat 
kraftigt 2019, riklig i öppen sand på en yta omfat
tande minst 50 m², Torbjörn Lindell.

Fårö s:n, Skärsände, N643430 O170728, 3 juli 
2018, ca 3000 plantor i sänkor mellan sanddyner, 
Mats Thulin, belägg i UPS.

•  Tack till Jörgen Petersson för uppgifter, 
till Stellan Hedgren för hjälp med kartan 
och till Thomas Karlsson för viktiga kom-
mentarer på texten.
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Taggkällört funnen som 
ny för Norden
JOAKIM EKMAN

I 
början av juni 2018 var det sent omsider dags att skaffa lite 
blomsterprakt till några amplar och balkonglådor. Jag besökte 
därför Vallby handelsträdgård strax öster om Finsta i centrala 
Roslagen i Uppland. Naturligtvis passar man ju då på att bota-

nisera efter spännande ogräs samtidigt som man letar efter lite 
roliga arter att inhandla. Det var första gången jag besökte denna 
handelsträdgård på försommaren, däremot hade jag invente-
rat ogräsfloran där i samband med Upplands landskapsflora-
inventering 2004. Men det besöket skedde sent på sommaren 
och det blev inte så många intressanta arter. Bland annat note-
rades nattskatta Solanum nigrum, etternässla Urtica urens och 
ogräs formen av bergbräsma Cardamine hirsuta.

figur 1. Taggkällört Montia 
fontana subsp. amporitana, 
växer som marktäckande ogräs 
i utedelen av Vallby handels
trädgård i Uppland.
foto: Joakim Ekman – Uppland, 
Vallby handelsträdgård, 16 juni 
2018.
Montia fontana subsp. ampo-
ritana grows as a ground 
covering weed in the outdoor 
compartment of Vallby nursery 
in the province of Uppland, SE 
Sweden. This is the first con
firmed observation in the Nordic 
countries of this subspecies.

Joakim Ekman skulle 

köpa blommor i 

handels trädgården men 

upptäckte ett spän-

nande ogräs i stället.
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Nu i början av juni däremot hade man inte hunnit rensa ännu 
under bänkarna i utomhusdelen. En massiv grön massa växte 
där. När jag skärskådade denna fann jag förutom våtarv Stellaria 
media också mängder av en källört Montia (figur 1). Detta var ju 
inte precis en miljö jag hade förväntat mig att hitta detta släkte i. 
Vanlig källört Montia fontana subsp. fontana är inte så ovanlig på 
brackvattensstränder i innerskärgården i Stockholms skärgård, 
alldeles innanför bladvassbältet. Men det här var ju nästan så 
långt man kunde komma från denna biotop. 

Med vederbörligt tillstånd från ägaren insamlades ett antal 
belägg och vid hemkomsten kunde jag konstatera att fröna inte 
var släta, som hos subsp. fontana, utan i stället klädda med höga 
och täta vårtor. Nu började det bli spännande. En kontroll i Flora 
Nordica (Nilsson 2001) visade att det fanns två underarter med 
vårtiga frön: vårtkällört subsp. variabilis och taggkällört subsp. 
amporitana. Vårtkällörten är sedan tidigare känd i Sverige från 
Skåne, Blekinge och södra Småland enligt Flora Nordica, medan 
den mer sydliga underarten taggkällört ännu inte var påträffad 
i Norden, den uppges närmast från Schleswig-Holstein i norra 
Tyskland (Nilsson 2001).

Redan 1988 förutspåddes dock att denna underart kanske 
skulle kunna finnas i Sverige, i samband med ett upprop i Svensk 
Botanisk Tidskrift om material inför publiceringen av första ban-
det av Flora Nordica (Anonym 1988). 

figur 2. Taggkällört Montia 
fontana subsp. amporitana har 
tätt ställda, höga och spetsiga 
vårtor, speciellt efter kanten av 
fröet. Även fröskalet är tjockare. 
Fröna är 0,6–1,3 mm, det vill 
säga halva storleken jämfört 
med vanlig källört M. fontana 
subsp. fontana. Blommorna 
skiljer sig inte från vanlig källört 
(Nilsson 2001).
foto: Joakim Ekman – Exemplar 
från Vallby handelsträdgård, 16 
juni 2018.
Montia fontana subsp. ampo-
ritana has tightly set, high and 
pointed tubercles, especially 
along the edge of the seed. The 
seeds are smaller and the seed
coat thicker than in M. fontana 
subsp. fontana, whereas the 
flowers are similar.
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Taggkällört har tätt ställda, höga och spetsiga vårtor efter 
kanten av fröet (figur 2), medan vårtkällört har glest ställda, låga 
och trubbiga–tillspetsade vårtor efter frökanten. Båda dessa 
underarter har mer eller mindre glänsande frön. Vårkällört Mon-
tia arvensis, som finns i sydligaste Sverige, har frön som är matta 
och täckta av stora, rundtrubbiga vårtor (Olsson 1990).

Ett nytt besök vid Vallby gjordes en knapp vecka efter det 
första besöket och då kunde konstateras att beståndet sannolikt 
var på minst tusen ex. Taggkällört var ett marktäckande ogräs 
under ett flertal drivbänkar i utomhusdelen av handelsträdgår-
den. Enligt personalen hade de sett detta ogräs i minst fem års 
tid. Man importerar växter från bland annat Danmark, Tyskland 
och Centraleuropa och sannolikt har den kommit in på detta 
sätt och sedan etablerat sig.

Man brukar ogräsbekämpa i mitten av juni årligen men då 
har taggkällörten som regel redan gått i frukt. Vid ett besök 
2019 kunde konstateras att den var kvar men man hade hunnit 
bekämpa så att allt under drivbänkarna var dött och någon upp-
skattning av mängden gick ej att göra.

Material från Vallby sändes våren 2019 till Torbjörn Tyler vid 
herbariet i Lund (LD) som kunde bekräfta att det var taggkällört 
ssp. amporitana.  

Fynddata: Montia fontana subsp. amporitana Uppland: Husby-Sjuhundra s:n, 
Vallby handelsträdgård (GPS, RT90 6628061,1652499), 2018-06-10 och 2018-06-
16. Belägg från det senare datumet inlagt i LD (kollektnummer 2018101). Belägg 
kommer även att lämnas till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm (S).

•  Tack till Torbjörn Tyler vid LD för hjälp med bestämningen.

Ekman, J. 2020: Taggkällört 
funnen som ny för Norden. 
[Montia fontana subsp. amporitana 
new for the Nordic countries.] 
Svensk Bot. Tidskr. 114: 9–11.
The first occurrence of Montia 
fontana subsp. amporitana in the 
Nordic countries was found in 
2018 as a ground-covering weed 
in the outdoor compartment 
of a nursery at Vallby, between 
Rimbo and Norrtälje, in the 

eastern part of the province of 
Uppland, SE Sweden.

Joakim Ekman är biolog och 
läkare och arbetar till vardags 
som distriktsläkare. Joakim ingick 
i ledningsgruppen för Projekt 
Upplands flora och var även med i 
redaktionskommittén för Upplands 
flora som utkom 2010.

Adress: Öregrundsgatan 4,  
lgh 1306, 115 59 Stockholm 
E-post: jem0612a@gmail.com

”Enligt personalen hade 
de sett detta ogräs i 
minst fem års tid.”
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F
ör ett drygt år sedan rapporterade vi 
om fynden av försommar johannesört 
Hypericum cerastoides och nyckel-
veronika Veronica orchidea från 

Kvibergsfältet i nordöstra Göteborg (Pleijel 
& Ljungstrand 2018), båda nya för Norden 
som vildväxande. Som följeslagare där hade 
de en rad andra mer eller mindre ovanliga 
adventivväxter. Försommarjohannesörtens 
enda tuva blommade vackert 2019 (figur 2). 
Nyckelveronikan (figur 3) förekom med ett 

klart större antal exemplar (18 jämfört med 
fyra) och över ett betydligt större område 
än föregående år. Vissa exemplar dolde sig 
antagligen som rent vegetativa skott i den 
övriga grönskan 2018, eller etablerades först 
2019.

Sommaren 2019 sällade sig ytterligare en, 
såvitt vi kan förstå, för Norden ny vildväx-
ande art till den brokiga och artrika ruderat-
floran på nordöstra delen av Kvibergsfältet: 
grenig gräslilja (figur 1), som Håkan stötte 

Den greniga gräsliljan är troligen inte tidigare funnen som vildväxande i Sverige. 

Men i somras hittade Håkan Pleijel den på Kvibergsfältet nära Göteborg.

Grenig gräslilja 
– ytterligare en sällsynt adventivväxt på  
Kvibergsfältet i nordöstra Göteborg
HÅKAN PLEIJEL & ERIK LJUNGSTRAND

figur 1. Likt flera andra arter i släktet har den greniga gräsliljans vackert blå kalkblad en spetsig udd.
foto: Håkan Pleijel – 15 juni 2019.
Sisyrinchium angustifolium flowering at Utby; its six, beautifully blue tepals are acuminate.
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på i slutet av maj. Det rådde inget tvivel om 
att det rörde sig om en art ur släktet Sisyrin-
chium. 

Den enda art ur detta släkte, gräslilja Sisy-
rinchium montanum, som finns med i svenska 
floror, exempelvis i Mossberg & Stenberg 
(2018), överensstämde dock inte helt med 
den funna växten. Bland annat hade den 
gräslilja som Håkan påträffade vid Kviberg 
en förgrening med ett par blad ungefär halv-
vägs upp på stjälken, något som den i Sverige 
tidigare kända gräsliljan alltid saknar. 

Erik, som för ett stort antal år sedan hade 
fördjupat sig i släktet Sisyrinchium, kom 
fram till att det rörde sig om grenig gräslilja 
Sisyrinchium angustifolium Mill. (Pleijel & 
Ljung strand 2019). Den greniga gräsliljans 
vackert blå blommor är öppna på förmid-
dagen och sluter sig redan ganska tidigt 
på eftermiddagen. Stjälken är plattad och 
försedd med vingade lister. Bladen är karak-
teristiskt gräslika.

Sedan tidigare finns alltså svenska fynd av 
en annan art i släktet, gräslilja, vilken är fullt 
naturaliserad åtminstone i norra Bohuslän 
(Nordhag 1979, Blomgren 2011), och har 
uppträtt mer eller mindre tillfälligt i flera 
andra svenska landskap. Det finns också ett 
antal äldre uppgifter, med belägg i herba-
rier, om fynd av grenig gräslilja från Sverige. 
Enligt Hylander (1971, s. 52), som noggrant 
studerat detta material, och främst stött sig 
på Ward (1968), handlar det dock här i samt-
liga fall om felbestämningar av gräslilja. 

Artbestämningarna kompliceras av att 
det finns olika ”skolor” beträffande gräs-

figur 2. När den lågvuxna, storblommiga försom
marjohannesörten först identifierades i slutet av maj 
2018 var den redan överblommad. Under juni 2019 
kunde dess stora blommor beskådas, men som 
allra vackrast var de i knopp.
foto: Håkan Pleijel – 20 maj 2019.
Hypericum cerastoides before flowering on a roadside 
at Utby, northeast of Gothenburg.

figur 3. Under år 2019 hittades 18 exemplar av 
nyckelveronika vid Kviberg, jämfört med blott fyra 
2018.
foto: Håkan Pleijel – 9 juli 2019.
Veronica orchidea flowering at Utby; this year 18 
specimens were found, more than four times their 
number in 2018.
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liljornas systematik och nomenklatur; vi 
ansluter oss här till den uppfattning som 
framförs av bland andra Ward (1968), 
Scoggan (1978) och Cholewa & Henderson 
(2002), vilken är den som idag används 
i gräsliljornas egentliga hemland, Nord-
amerika. Europeiska floraverk, bland 
andra Ingram (1980), Taylor (2002) och 
Stace (2019), har oftast en avsevärt vidare 
artuppfattning. Härigenom kommer både 
grenig gräslilja och den på västra Irland med 
säkerhet inhemska Sisyrinchium hiberni-
cum Á. Löve & D. Löve att inkluderas i en 
mycket vitt omfattande kollektivart Sisy-
rinchium bermudiana L. s.lat. – i inskränkt 
mening är denna art endemisk för Bermuda.

Huvudmassan av släktets arter är således 
som inhemska hemmahörande i Nordame-
rika, men en art, Sisyrinchium groenlandicum 
Böcher, förekommer på sydvästra Grön-
land (Böcher 1966, Fredskild 1966), den ovan 
nämnda S. bermudiana s.str. på Bermuda-
öarna, samt slutligen S. hibernicum på västra 
Irland (Taylor 2002, Stace 2019). 

Såväl gräslilja som grenig gräslilja har 
dock länge odlats i Europa. De har också på 
olika håll i Västeuropa förvildats och natu-
raliserats, men detaljerna är dåligt kända 
på grund av den europeiska traditionen att 
inkludera samtliga eller flertalet av dem i 
kollektivarten S. bermudiana s.lat. (Ingram 
1980). 

Den greniga gräsliljans naturliga utbred-
ningsområde är stort och omfattar huvud-
delen av östra Förenta Staterna (från den 
östra halvan av Texas, östra halvan av 
Okla homa, östligaste Kansas och Nebraska, 
sydöstra Iowa, Wisconsin samt nordöst-
ligaste Minnesota och vidare österut, dock 
ej i tropiska Florida) och sydöstra Kanada 
(södra Ontario, södra Quebec, New Bruns-
wick och Nova Scotia, vartill kommer en 
enda uppgift från Labrador); inom detta 
mycket stora område uppvisar den en hel del 
inomartsvariation (Scoggan 1978, Cholewa 
& Henderson 2002). Det är ej känt varifrån 

det i Europa odlade och förvildade materia-
let av grenig gräslilja härstammar, men både 
historiska och morfologiska fakta talar för 
nordöstra Förenta Staterna (New England); 
flertalet tidigt införda nordamerikanska 
växter i Europa kommer ju därifrån.

Ytterligare en ny intressant art i Kvibergs-
området kunde bestämmas 2019: purpur-
sporre Linaria purpurea. Ganska små 
vegetativa skott hittades under sensomma-
ren 2018, men utgjorde då inte tillräckligt 
material för en säker artbestämning. I bör-

figur 4. Purpursporre har mörkt violetta, strimmiga 
blommor.
foto: Håkan Pleijel – 27 juni 2019.
The flowers of Linaria purpurea are dark violet with 
stripes.
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jan av juli 2019 vajade dock meterhöga, rikt 
blommande skott i en av vägkanterna vid 
Kviberg (figur 4). Blomningen pågick sedan 
till mitten av september. Purpursporre har 
i Sverige annars oftast hittats på deponerat 
trädgårdsavfall, så till exempel på Kikås sop-
tipp i Fässbergs socken, Mölndals kommun.

Den artrika ruderatfloran i området har 
nu, tre år efter de omfattande anläggnings-
arbeten som var dess upphov, förlorat de 
flesta av sina annueller, men en rad intres-
santa arter finns kvar. Återstår att se hur 
länge de exklusiva perennerna kan hålla 
stånd mot tistlar, gräs och klöver …  

Pleijel, H. & Ljungstrand, E. 
2020: Grenig gräslilja – ytter
ligare en sällsynt adventivväxt 
på Kvibergsfältet i nordöstra 
Göteborg. [Sisyrinchium angusti
folium found at Gothenburg, SW 
Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 
114: 12–15.
The first spontaneous occur-
rence of Sisyrinchium angusti-
folium in the Nordic countries 
was found at Utby, northeast 
of Gothenburg, in 2019. The 
find was made on a gravelly 
roadside in the same area where 
Hypericum cerastoides and Veronica 
orchidea were found in 2018.
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Fräknar – en liten kvarleva 
av en fordom mäktig ätt 
LARS OLOF BJÖRN

A
v fräkensläktet Equisetum har vi i Sverige nio arter, 
och man har också hittat några olika hybrider mellan 
dem (tabell 1). I hela världen räknar man med ungefär 
femton arter (tabell 1, 2). De är de sista överlevarna av 

en fordom stor växtgrupp, klassen Equisetopsida eller Sphenop-
sida (figur 1). Gruppen uppkom under devon, utvecklades till 
något som kan liknas vid bambuskogar under karbon, uppträdde 
som upp till femton meter höga träd och bildade stora skogar 
under tidig perm, och tacklade så småningom av igen. 

Jag ska först ägna några ord åt de levande arterna av släktet 
Equisetum, och sedan övergå till deras utdöda släktingar. Släktet 
sönderfaller vid närmare betraktande i tre delar. För fräknarnas 
del är det a) undersläktet Equisetum, till vilket de flesta svenska 

figur 1. Fräkenväxternas anor 
går tillbaks ända till devon tiden 
för ungefär 400 miljoner år 
sedan, då deras evolutions
banor skildes från ormbunkar
nas. Rotafolia och Hamato-
phyton (nederst i diagrammet) 
kan sägas ligga på gränsen 
mellan de båda växtgrupperna. 
Släktet Equisetum uppkom 
under tidig jura för knappt 200 
miljoner år sedan. 
Teckning av Dmitry Shevela base
rad på Elgorriaga m.fl. (2018).

Det finns inte fler än 

ungefär femton fräken-

växter i hela världen. 

Men under karbon- och 

permtiden för ungefär 

300 miljoner år sedan 

var de mycket vanliga, 

och mycket större …
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arterna räknas, b) undersläktet Hippochaete, med de svenska 
arterna smalfräken E. variegatum och skavfräken E. hyemale, samt 
c) den sydamerikanska arten E. bogotense. Den senare skildes 
under evolutionen från de övriga nu levande arterna redan i 
början av jura, medan det dröjde till början av krita innan de två 
undersläktena gick skilda vägar (Elgorriaga m.fl. 2018; figur 1). 

Jättefräken E. telmateia (figur 2) finns i Västskåne och Danmark, 
och för övrigt på Brittiska öarna, i Syd- och Mellaneuropa, Väst-
asien och Nordafrika, och med en annan underart i västra Nord-
amerika. Smalfräken och trådfräken E. scirpoides växer i norra 
Skandinavien och på Island. De övriga arterna i tabell 1 finns i 
hela Norden inklusive Island och är i stort sett cirkumpolära.

Liksom många andra växter innehåller fräknarna fytoliter, 
små korn av opal (en form av kiselsyra), som ofta har en för arten 
karakteristisk form. De är mer motståndskraftiga än resten av 
växten, och är ofta det enda som finns kvar efter lång tid. De 
kan användas för att fastställa vad det är för slags växt som för 

tabell 1. Fräkenarter och hybrider som förekommer i Sverige enligt  
Karlsson & Agestam (2019).

Vetenskapligt namn Svenskt namn
E. arvense åkerfräken
 subsp. alpestre  krypfräken
 subsp. arvense  vanlig åkerfräken
E. fluviatile sjöfräken
E. hyemale skavfräken, skäfte
E. ×moorei (hyemale × ramosissimum) gotlandsfräken
E. palustre kärrfräken
E. pratense ängsfräken
E. scirpoides trådfräken
E. sylvaticum skogsfräken
E. telmateia jättefräken
E. variegatum smalfräken
E. arvense × fluviatile strandfräken
E. arvense × palustre
E. hyemale × variegatum älvfräken
E. pratense × sylvaticum
E. scirpoides × variegatum

tabell 2. Nutida fräkenarter som inte förekommer i Sverige.

Art Utbredning
E. giganteum (goliatfräken) Syd och Mellanamerika
E. laevigatum   Nordamerika
E. myriochaetum Peru till Mexiko
E. ramosissimum (grenfräken) Eurasien, Afrika
E. diffusum Himalaja
E. bogotense Anderna till Costa Rica

Lite etymologi: Equisetum är 
bildat ur latinska equus = häst 
och seta = borst, och ligger 
alltså rätt nära engelskans be
nämning, ”horsetail”. Ett alter
nativt engelskt ord för fräken 
är ”scouring rush”, motsva
rande vårt skavfräken som syf
tar på E. hyemale. Det franska 
ordet för fräken, ”prêle” (av lat. 
”asper”) syftar också på den 
sträva ytan. 

Ett annat svenskt namn på 
E. hyemale är ”skäfte”, som 
kan ha samband med ”skäfta”, 
ett gammalt ord för att ”sätta 
skaft på”, därför att skotten 
ger intryck av att bestå av de
lar instuckna i varandra. Denna 
benämning hänger förmodli
gen också ihop med det tyska 
ordet för fräken, ”Schachtel
halm”, som alltså inte kommer 
av ”Schachtel” = ask (som 
däre mot är besläktat med 
vårt schatull), utan har sam
manhang med äldre former 
på ”Schaft”, som ”Schafthau” 
och ”Schaftel”; det senare an
vänt för säv och tåg.

Det svenska ordet fräken, 
speciellt i pluralformen fräk
nar, syftar också på vad man 
kan ha i bland annat ansik
tet, och möjligen finns här ett 
samband med hur sporangie
samlingarna på växten ser ut, 
särskilt i ett visst utvecklings
stadium.
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länge sedan funnits på platsen. De har också använts för att 
utröna släktskapsförhållanden, för fräknarnas del av Page (1972), 
men denna metod saknar numera betydelse för nu levande 
arter. Skavfräken har fått sitt namn av de ytliga fytoliterna, som 
medfört att växten har kunnat användas för att putsa kittlar och 
annat som varit behäftat med svåravlägsnad smuts.

Fytoliterna fungerar förmodligen som försvar mot växtätare 
och parasiter. Kanske bidrar kislet också, liksom fallet visats vara 
för ris, till stadgan hos växten, och för åkerfräken har Chen & 
Lewin (1969) visat att tillväxten blir större med ökad tillgång på 
kisel.

Fräknarnas skott är ju ihåliga (figur 3), och Armstrong & 
Armstrong (2009) fann att hos jättefräken strömmar luft genom 
dem från sidogrenarna in i stammen och vidare ned i de under-
jordiska delarna, jordstam och rötter. Det som driver strömmen 
är avdunstningen av vatten inuti de inre luftrummen. Dels ökar 
vattenångan gastrycket direkt, dels spär den ut syrgas och kväv-
gas, så att dessa gaser diffunderar inåt från ytterluften genom 
sidogrenarnas klyvöppningar, så att trycket i sidogrenarna stiger 
ytterligare. Förmodligen fungerade det på samma sätt under 
perm och karbon hos de stora fräkenträden, kalamiterna, som 
hade massiva jordstammar i behov av syre nere i den vatten-
dränkta jorden. 

Equisetum är ett av de äldsta växtsläkten som fortfarande lever 
på jorden. I figur 4 ses ett exempel på en art från jura. Det var 
sådana växter som utgjorde föda för en del av dinosaurierna; vi 
får komma ihåg att det inte fanns gräs på juratiden. Gill m.fl. 
(2018) har försökt att göra en uppskattning av näringsvärdet i de 
olika växtslag som fanns tillgängliga för dinosaurier: Equisetum, 
Araucaria, Metasequoia, Ginkgo och ormbunkar. Equisetum (i form 
av skavfräken E. hyemale) visade sig ha det högsta energivärdet 
per kg torrsubstans.

Släktet Equisetum har antagligen uppkommit i södra delen av 
superkontinenten Pangaea, den del som snart därefter spjälkades 
av och blev till Gondwanaland. De nu utdöda arterna E. thermale 

figur 3. Jättefräken Equisetum telmateia. Tvärsnitt av a) sidogren, b) stam, 
c) jordstam och d) rot. Lägg märke till att alla växtdelar har luftkanaler. 
Skalstreck i a och d: 0,1 mm, i b och c: 1 mm. 
Från Armstrong & Armstrong (2009).

figur 4. Equisetum dimorphum 
från tidig juratid, för cirka 185 
miljoner år sedan. 
Från Elgorriaga m.fl. (2015).

figur 2. Jättefräken Equise-
tum telmateia. är vår största 
svenska fräkenart; de vegeta
tiva skotten kan bli uppemot 
två meter höga. Jättefräken 
hittas bara på ett par platser i 
Västskåne och är rödlistad som 
akut hotad. Den är betydligt 
vanligare i Danmark och längre 
söderut på kontinenten.
Från Sowerby & Johnson (1856).

a b c d
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(Channing m.fl. 2011) och E. dimorphum (figur 4; Elgorriaga m.fl. 
2015) växte båda i det som nu är Sydamerika, och i Sydamerika 
växer ännu den tidigt under evolutionen från övriga fortlevande 
arter avgrenade E. bogotense. I Antarktis har man funnit fossil av 
det med Equisetum närbesläktade, nu utdöda släktet Spaciinodum 
(Osborn m.fl. 2000, Ryberg m.fl. 2008). 

Den större gruppen fräkenväxter för sina anor ända tillbaks 
till devontiden (figur 1), när de under evolutionen skildes från 
ormbunkarna. Fräkenväxterna fick sin storhetstid under karbon 
och tidig perm. De förekom då inte bara som små örter, utan 
också som stora träd, calamiter (figur 6, 7). De typiska calami-
terna bildar familjen Calamitaceae, som föregicks av familjen 
Protocalamitacea och efterföljdes av familjen Neocalamitaceae, 
var och en med flera kända släkten. En del av de tidiga fräken-
växterna hade, i motsats till Equisetum, relativt stora, platta blad 
(figur 9).

Klyvöppningarna hos Equisetum är lite speciella (Duval-Jouve 
1863, Cullen & Rudall 2016; figur 5). De ligger nedsänkta och, 
liksom exempelvis hos gräsen, i längsgående rader, och har på 
slutcellerna karakteristiska, ribbformade cellväggsförtjock-
ningar. De har också biceller som skiljer sig från de övriga cel-
lerna i ”hudlagret” (epidermis). Alla de fyra cellerna som omger 
en klyvöppning bildas genom celldelningar från samma cell. 

Redan Gothan (1912) konstruerade ett diagram med vilket 
han försökte visa hur olika växtgrupper har avlöst varandra, och 

figur 5. Klyvöppning hos 
Equisetum myriochaetum, en 
fräken art hemmahörande i Syd 
och Mellanamerika. Skalstreck 
10 μm.
Från Cullen & Rudall (2016).
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figur 6. Idealiserad bild av 
växtligheten under karbon
perioden. Till höger syns ett 
låglands område; ett stenkols
bildande träsk med cordaiter 
(C), calamiter (Ca), Lepido-
dendron (L), ormbunkar och 
fröormbunkar (F) samt Sigil-
laria, en lummerväxt (S). Till 
vänster visas ett växtsamhälle 
på torrare jord, som omfattar 
Dichophyllum (D), Taeniopteris 
(T) och Walchia (W). 
Från Cridland & Morris (1963).
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vilka som dominerade floran under olika tider. Enligt Gothan 
försvann fräkenväxterna, med undantag för föregångarna till 
släktet Equisetum, redan under perm. På Gothans tid hade man 
naturligtvis inte kommit så långt med utforskningen av fossilen, 
och diagrammet blev starkt beroende av var man hade hunnit 
leta, och vad som blivit bevarat där. 

Något tillförlitligare är de diagram över floraförändringar över 
tid som senare konstruerats, i vilka man visar hur många familjer 
som man räknar med inom olika växtgrupper (Cleal & Cascales-
Miñana 2014; figur 8). Man kan naturligtvis invända mot sådana 
diagram att det är lite godtyckligt vad som ska räknas som en 
växtfamilj, men de ger ändå en något så när riktig uppfattning 
om olika gruppers ”mäktighet”.  

figur 8. Olika kärlväxtgruppers 
dominans över tid. 

Mossor uppkom redan under 
kambrium för ungefär 500 miljoner 
år sedan, före diagrammets början, 
och både svampar och olika alger 
fanns långt dessför innan. 
Efter Cleal & CascalesMiñana 
(2014).

figur 7. Fräkenväxten 
Arthro pitys bistriata (familjen 
Calamitaceae) från tidig 
perm. En del arter inom 
familjen calamiter kunde bli 
ända till 25 meter höga.
Teckning av Frederik Spindler 
ställd till förfogande av 
professor Ronny Rößler (jfr 
Rößler m.fl. 2012 och Feng 
m.fl. 2012).

Barrväxter

Ormbunksväxter

Progymnospermer
Lyginopteraväxter

Kottepalmer

Ginkgoväxter

Bennettitider
Gnetumväxter

Axelrodiaväxter

Ottokariopsida

”incertae sedis”

Noeggeratiopsida

Marattiaväxter
Fräkenväxter

Lummerväxter

Rhyniaväxter
Horneophytonväxter
Trimerophytonväxter

Zosterophyllumväxter

Blomväxter

Neogen
Paleogen

10 fam
iljer

Krita
Jura

Trias
Perm

Karbon
Devon

Silur

10 familjer



Björn: Fräknar 21

figur 9. Sumpskog med den tidiga 
fräkenväxten Xihuphyllum megalofolium 
från senare delen av devontiden. 
Teckning av Zhenzhen Deng ur Huang 
m.fl. (2017). Bilden ställd till förfogande av 
professor Jinzhuang Xue.
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K
rypbjörnbären Rubus sect. Coryli-
folii skiljer sig från de äkta björn-
bären R. sect. Rubus genom att de 
nedre småbladen är kortskaftade, 

att växtsättet är krypande, att stiplerna 
är relativt breda, att kronbladen är breda, 
överlappande och krusiga, samt att frukt-
sättningen är dålig. Variationen mellan 
arterna inom de två sektionerna är dock så 
stor att de olika karaktärerna inte gäller för 
alla arterna inom respektive sektion. 

Krypbjörnbären anses ha uppkommit 
genom hybridisering mellan äkta björnbär 
och blåhallon R. caesius, men även hallon 
R. idaeus kan vara involverat (Gustafs-
son 1943). Liksom de äkta björnbären är 
krypbjörnbären apomiktiska, det vill säga 
de bildar frön könlöst och får därmed en 
genuppsättning som är identisk med moder-
plantans. De behöver visserligen pollineras 
för att mogna frön ska kunna bildas (pseudo-
gami), men endast moderplantan bidrar till 
avkommans DNA. Därmed uppstår och 
bibehålls många likartade arter med liten 
inbördes genetisk variation. Apomixin är 
dock inte absolut och därför bildas hybrider 
relativt ofta genom sexuell förökning. 

Sedan de första arterna av krypbjörnbär 
i Sverige beskrevs 1839 (Arrhenius 1839) har 
en mängd ytterligare taxa föreslagits (Weber 
1981). Mot 1960-talet fick de rykte om sig att 
vara omöjliga att bestämma; de försvann från 
flororna och intresset dog nästan ut i Sve-

rige. Förhållandet ändrades dock när Hein-
rich Weber (1981) utgav en monografi om 
Nordeuropas krypbjörnbär. Genom att stu-
dera insamlingar från många lokaler redde 
han ut hur de olika arterna skulle avgränsas, 
och genom att studera typexemplar och 
insamlingar från typlokaler kunde han sätta 
korrekta namn på de olika arterna. Dess-
utom införde han ett särskilt art begrepp för 
björnbär, där endast arter med mer än 20 km 
mellan de mest avlägsna lokalerna urskildes 
med namn. Därmed blev det bara kvar 41 
arter, varav 17 i Sverige. Senare har ytter-
ligare fem av arterna hittats i Sverige och 
dessutom har nio nya eller nygamla svenska 
arter beskrivits (Weber 1982, Weber & Karls-
son 1988, Pedersen & Martensen 1993, Lye 
& Pedersen 1994, Wendt 2008, Burén 2009, 
Mattsson & Oredsson 2009, 2010, Ryde & 
Werlemark 2010, Mattsson 2012).

År 2009 publicerades en inventering av 
krypbjörnbär i Halland (Ryde 2009) där det 
visades att det största problemet med att 
identifiera krypbjörnbär i Sverige orsakas 
av hybridisering med hallon och blåhallon. 
Dessa hybrider förekommer ofta i naturen 
och de uppvisar sammantaget en väldigt 
stor variation. Det är dessa hybrider som 
har gett upphov till den stora mängden av 
beskrivna taxa. Om man betraktar dessa just 
som hybrider så går det faktiskt att identi-
fiera nästan alla buskar i naturen om man 
dessutom lägger till ytterligare ett ganska 

Under inventeringen av Skånes flora tog Göran Wendt på sig att reda ut kryp-

björnbären och upptäckte då en ny lokalart i trakten av Torekov. För att hedra 

honom döps här den nya arten till Rubus wendtii.

Bjärebjörnbär, ett nytt  
kryp björnbär i Skåne
MIKAEL HEDRÉN, MINGYUE ZHOU, MELANIE S. MONTES & ULF RYDE



23Hedrén m.fl.: Bjärebjörnbär

litet antal nya arter med en mer begränsad 
utbredning. Ryde (2009) argumenterade att 
Webers artbegrepp inte behövs i Sverige 
utan tvärtom leder till åtskilliga problem, 
till exempel med kaos i floror och herbarier 
(eftersom lokalarter tvingas in i de vitt-
spridda och namngivna arterna) och pro-
blem vid rödlistning (eftersom ett björnbär 
upphör att vara en art om det blir alltför 
sällsynt). Därför beskrevs ytterligare sex 
arter från Halland, varav två var kända förut 
(Ryde & Werlemark 2010, Ryde 2011). 

Vi har nu kommit till nästa landskap, 
Skåne, varifrån vi här beskriver ytterligare en 
art av krypbjörnbär: bjärebjörnbär R. wendtii 
(figur 1) som är nära släkt med onsalabjörn-
bär R. polybracteatus och har en vid utbred-
ning på Kulla- och Bjärehalvöarna i Skåne. Vi 
använder oss av mikrosatellit-DNA-analys 
och flödescytometri för att reda ut artens 
släktskap med närstående arter.

Upptäcktshistoria
Bjärebjörnbär har en lång upptäckts historia, 
som kan följas utefter åtminstone tre olika 
fronter (A till C nedan). 

figur 1. Bjärebjörnbär Rubus wendtii: Ovan och undersida av blad, blom
skott, blomma, knoppar, blomma i tvärsnitt, frukter, fruktställning och årsstam.
Pictures of R. wendtii: upper and lower side of the leaf, inflorescence, flower, 
flower buds, a dissected flower, fruits, inflorescence with fruits and stems.
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A) I en artikel från 1958, ”Några nya eller 
kritiska Rubi Corylifolii”, uppgav Hjalmar 
Hylander att arten R. trivultus är funnen i 
Sverige (Hylander 1958). Denna art beskrevs 
från Danmark 1914 av Friderichsen i Dansk 
ekskursionsflora (som R. corylifolius ssp. 
trivultus) (Friderichsen 1914). Den förkas-
tades av Weber som ett dubiöst taxon, 
närmast besläktad med R. horridus K. F. 
Schultz (Weber 1981), men Pedersen gav det 
artstatus 2003 med namnet Rubus trivultus 
(Frid.) C.E. Gust (Pedersen 2003). Hylan-
der berättar att han har funnit R. trivultus i 
Mölle vid Strandvägen nedanför Karl XII:s 
skansar, där Friderichsen själv ska ha pekat 
ut den som R. trivultus. Han citerar ett 
brev från lektor S. Torgård där arten anges 
förekomma ”i stor myckenhet vid vägen mot 
Kockenhus längs skogsbrynet och här och 
var i Mölle samhälle”. Han diskuterar även 
artens relation till R. fasciculatus P. J. Müll. 
och R. ambifarius P. J. Müll., varav den senare 
är det vi idag kallar R. fasciculatus, knipp-
björnbär (Pedersen & Schou 1989). Arten 
var dock känd härifrån tidigare: Gustafs-
son rapporterar kromosomtalet 2n = 28 för 
R. ”trivultus f. kullensis” med anmärkningen 
”mit R. ambifarius verwandt?” [besläktad 
med knippbjörnbär?] (Gustafsson 1933). 
Weber (1981) diskuterar de svenska fynden 
men konstaterar att de inte är besläktade 
med dansk R. trivultus, utan snarare med 
knippbjörnbär. 

Under sommaren 2002 letade Ulf upp 
lokalen nedanför Karl XII:s skansar och 
under följande år hittade han den även på 
flera lokaler inne i Mölle samhälle. Den finns 
även söder om samhället, längs det gamla 
järnvägsspåret (nu cykelbana). Däremot har 
vi inte lyckat hitta den vid Kockenhus.

B) I Lunds herbarium (LD) ligger två 
björnbär från Förslöv på Hallandsåsen som 
har bestämts till bohusbjörnbär R. dissimu-
lans, ett från Rosenhult (F. Elmqvist, 1891) 
och ett annat från Venedike (B. Lidforss, 
1887). Båda två nämns som representativa 

belägg av bohusbjörnbär i Webers mono-
grafi (även om den senare lokalen felaktigt 
placeras i Halland) (Weber 1981). Fyndet i 
Venedike beskrivs och diskuteras både av 
Areschough och Lidforss, som båda för 
det till bohusbjörnbär men konstaterar att 
det avviker från den bohuslänska typen, i 
riktning mot naggbjörnbär R. lamprocaulos 
(Areschough 1885, Lidforss 1899). Lidforss 
nämner också att den håller sig konstant 
vid odling och alltså inte är någon hybrid. 
Sommaren 2003 besökte Ulf detta område. 
Vid Rosenhult hittades den inte, men vid 
Venedike gård fanns ett intressant björnbär, 
som dock inte alls liknade äkta bohusbjörn-
bär utan snarare R. ”trivultus” från Mölle 
eller onsalabjörnbär från norra Halland.

C) Under inventeringen av Skånes flora 
1987–2006 tog Göran Wendt på sig att reda 
ut björnbären och speciellt krypbjörnbären 
(Tyler m.fl. 2007). Han åkte runt på alla 
rapporterade lokaler för krypbjörnbär och 
samlade in material för vidare bestämning av 
experter. Under denna inventering noterade 
han en okänd art från trakten av Torekov. 
Under inventeringen samlade han den från 
totalt 15 lokaler. Varken Weber och eller 
Pedersen kunde placera den bland kända 
arter utan konstaterade att det rörde sig 
om en ny lokalart. Göran samlade även ett 
okänt björnbär i vägkanten nära Bäckaskogs 
dansbana i Farhult, söder om Skälderviken. 
Alla dessa fynd representerar bjärebjörnbär, 
som alltså förekommer både på Bjäre- och 
Kullahalvöarna i nordvästra Skåne.

Metoder
Fyra prover (unga blad från spetsen av års-
skottet) av R. trivultus samlades i trakten 
av Rødkærsbro i Danmark. 21 prover av 
knippbjörnbär insamlades från Halland, 
Skåne, Blekinge och Småland. 19 prover av 
bohusbjörnbär insamlades från Halland, 
Västergötland och Bohuslän. 13 prover av 
onsalabjörnbär samlades från Onsala socken 
i Halland. 29 prover av bjärebjörnbär samla-
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tabell 1. Lokaler för bjärebjörnbär Rubus wendtii, onsalabjörnbär R. polybracteatus och R. trivultus, från 
vilka material har samlats för mikrosatellitDNAanalys och kromosomtalsmätningar (flödescytometri). 
Koordinater i Sverige är RT90, i Danmark UTM. Den sista kolumnen visar resultatet från kromosomtals
mätningarna. (Knippbjörnbär och bohusbjörnbär kommer att behandlas i separata artiklar och lokalerna 
kommer att beskrivas där.) 
Localities where Rubus samples were collected for microsatellite analysis and flow cytometry. The coordinates 
are RT90 in Sweden and UTM in Denmark. The last column shows the results of the flow cytometry.

Art Socken Lokal Koordinater 2n
trivultus Rødkærsbro Viborgsvej 100 m från slutet 528524 6247926
trivultus Rødkærsbro Korsningen Skaunvej och Vidumvej 528580 6248053 27,8
trivultus Rødkærsbro Väster om Rødkærsbro i nordöstra vägkanten 529953 6246010 28,0
trivultus Rødkærsbro Rødkærsbro 200 m norr Højbjerg Mølle 532239 6244401 28,3
polybracteatus Onsala Norr om Runås 6368159 1270868 28,1
polybracteatus Onsala Ledet, på landsvägens västsida i kröken 6368824 1270916 27,0
polybracteatus Onsala Vässingsövägens busshållplats 6369720 1271454 28,0
polybracteatus Onsala St. Siken, östra sidan vägen 6370369 1268683
polybracteatus Onsala St. Siken 6370467 1268624
polybracteatus Onsala St. Siken vid hus, östra sidan 6370510 1268624
polybracteatus Onsala St. Siken vid hus 6370597 1268626 28,1
polybracteatus Onsala Svängehallavägen vid avstjälpningsplats 6370774 1268390
polybracteatus Onsala Snårgräns på betesmark 6370879 1268786
polybracteatus Onsala Grustaget vid Västra Hagenvägena 6372605 1267702 28,1
polybracteatus Onsala Gården väster om Hagen 6372842 1267708 28,1
polybracteatus Onsala 800 m väster om Hagaholmb 6372924 1267723 28,1
caesius × ? Onsala St. Siken i östra vägkanten 6370467 1268624 42,6
wendtii Farhult Farhult, 200 m ost Bäckaskog vid vägen 6235999 1306946 28,3
wendtii Munka Ljungby I backen nedanför upplagsplatsen 6239581 1324253
wendtii Brunnby Vattenmöllan vid cykelvägen 6243071 1295793
wendtii Brunnby Cykelvägen söder om Mölle 6243552 1294536
wendtii Brunnby Västra Bangatan 22, östra sidan 6243985 1295327
wendtii Brunnby Harastolsvägen 24 vid klippans norra ände 6244667 1294842
wendtii Brunnby Hörnet av Högekulls och Kullabergsvägen 6244861 1295053
wendtii Brunnby Mölle, mitt emot Karl XII:s skansar 6244898 1294653 28,1
wendtii Förslöv 800 m ost Venedike gård 6249926 1318732 29,1
wendtii Förslöv Tockarpsbacken i skogsbrynet 6250062 1319130
wendtii Förslöv 100 m ost Venedike gård 6250187 1318361
wendtii Förslöv 50 m ost Venedike gård 6250227 1318312
wendtii Förslöv Venedike gård 6250310 1318207
wendtii Förslöv Venedike gård; bäcken vid vägen 6250339 1318073 28,1
wendtii Torekov Glimminge plantering 6254688 1308420
wendtii Torekov Ramsjöstrand 6255006 1306507
wendtii Torekov Burensvik nära pplats 6256013 1304943
wendtii Torekov Dagshög i slångräns 6257153 1304355 29,0
wendtii Torekov Slättaröd i gärde 6257600 1305577 28,1
wendtii Torekov Södra vägkanten vid Slättaröd 6257769 1305234 28,5
wendtii Torekov Torekov, norr om reningsverket 6258530 1303825
wendtii Torekov Broddarp, vägens norra sida 6258748 1305899
wendtii Torekov Eneborgsvägen 6258897 1304640
wendtii Torekov Andarp 6259116 1306986
wendtii Torekov Torekov, åkerkant och cykelbana 6259121 1303974
wendtii Torekov 500 m söder om Varegården 6259378 1304852
wendtii Torekov Mot Varan 6260277 1305798
wendtii Torekov Råledsvägen 300 m sydväst Trollehall 6260800 1305600 28,1
caesius × wendtii Torekov Torekov, norr om reningsverket 6258530 1303825 44,4
caesius × wendtii Torekov Torekov, åkerkant mot Kaptensgatan 6259517 1304155 44,4
a Två prover tagna från denna lokal, en med avvikande ljusgröna blad.
b Ej undersökt med mikrosatellitDNAanalys.
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des från Bjäre- och Kullahalvöarna i Skåne, 
inklusive material från Venedike, Bäckaskog 
och Mölle. Lokalerna specificeras i tabell 1 
och ett antal belägg har deponerats i LD.  

Det är ganska svårt att med morfologiska 
studier avgöra om insamlingar från avlägsna 
och enstaka lokaler är identiska, beroende 
på krypbjörnbärens stora variation. Därför 
har vi undersökt arternas släktskap med 
hjälp av nukleära mikrosatelliter. Mikro-
satelliter är korta DNA-sekvenser på 1–6 
baspar som repeteras många gånger i följd. 
Sådana mikrosatellit-områden är vitt spridda 
i arvsmassan hos alla växter och är mycket 
mångformiga. Därför kan de användas för 
att bestämma faderskap, evolutionshistoria 
och för att studera populationsgenetik. De 
har högre mutationshastighet än kodande 
sekvenser (Cooper m.fl. 2001, Hedrén m.fl. 
2015) och har därför använts för att studera 
nyligen bildade arter och nära besläktade 
populationer (Slatkin 1995). 

DNA-analysen utfördes på samma sätt 
som beskrivits förut (Lewin 2016). Fyra 
mikro satellit-områden (loci) analyserades. 
Tre har beskrivits från hallon (Graham m.fl. 
2004) och ett från Rubus alceifolius (Amsellem 
m.fl. 2005), och har framgångsrikt använts 
även för andra Rubus-arter (Stafne m.fl. 2005).

En parvis jämförelse av alla prover gjor-
des, baserad på förekomst eller avsaknad 
av olika alleler för alla fyra loci. De resulte-

rande likhetsmatriserna behandlades med 
principalkoordinatanalys med programmet 
NTSYS-pc v.2.1q (Rohlf 1994).

Kromosomtalen bestämdes med flödes-
cytometri av Plant Cytometry Services 
(www.plantcytometry.nl) (Ryde 2011).  

Resultat av mikrosatellitanalyser
Principalkomponentanalysen av mikro-
satellit-DNA-resultatet för bjärebjörnbär 
och närstående arter visar tydligt att mate-
rialet kan delas in i fem grupper (figur 2): 

Den första omfattar knippbjörnbär (gula 
symboler). Den bildar en väl samman hållen 
grupp som är tydligt skild från de andra 
grupperna. 

Den andra omfattar onsalabjörnbär (röda 
symboler). Detta är en mycket väldefinie-
rad grupp. I figur 2 ser det ut att bara vara 
två punkter, men i själva verket är där elva 
kollekter som ger identiska eller nästan 
identiska resultat. Onsalabjörnbär skiljer sig 
från de andra arterna speciellt i den tredje 
principalkomponenten, där den är helt iso-
lerad från de andra (negativa värden jämfört 
med positiva värden för de andra). 

Den tredje gruppen är R. trivultus från 
Danmark (lila symboler). Den är också väl 
sammanhållen och tydligt skild från de 
övriga grupperna. Den omfattar bara fyra 
undersökta kollekter, så den är mindre än de 
övriga grupperna. 
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 Knippbjörnbär figur 2. Resultat från mikrosatellit
DNAanalysen där bjärebjörnbär 
jämförs med knippbjörnbär, 
onsala björnbär, bohusbjörnbär och 
R. trivultus från Danmark.
Results from the microsatellite DNA 
analysis, where Rubus wendtii is 
compared to R. dissimulans, R. poly-
bracteatus, R. trivultus and R. fascic-
ulatus. The samples were pairwise 
compared with Jaccard coefficients, 
based on occurrence of alleles for 
all four loci. The resulting similarity 
matrices were treated with principal 
component analysis.
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Den fjärde gruppen är bohusbjörnbär 
(blå symboler). Den är väl separerad från de 
andra grupperna och punkterna är ganska 
nära varandra. 

Den sista gruppen är bjärebjörnbär (gröna 
symboler). Den är tydligt skild från de andra 
grupperna, men den visar inbördes en större 
variation än de andra.

Det kan påpekas att varken knippbjörn-
bär eller bohusbjörnbär är enhetliga taxa. I 
kommande artiklar kommer vi att visa att 
båda bör delas upp i två arter i Sverige. I 
figur 2 har vi ignorerat denna variation och 
bara inkluderat ett av de två artparen (det vi 
kommer att kalla ”skärgårdsbjörnbär” och 
”västligt” eller ”vanligt” knippbjörnbär). Vi 
har dock gjort motsvarande analyser för de 
andra artparen och även dessa är klart skilda 
från bjärebjörnbär (liksom alla andra arter 
av äkta björnbär och krypbjörnbär från Sve-
rige). Tog man med båda artparen i figuren, 
skulle den bli fullpackad och det skulle bli 
en del överlapp mellan arterna, eftersom tre 
dimensioner är för litet för att beskriva all 
variation mellan arterna. 

Det är tillfredställande att alla kollek-
terna av onsalabjörnbär hamnar så nära 
varandra. Detta förhållande visar att alla 
kollekterna tillhör samma art. Släktskapet 
var mindre tydligt i morfologiska detaljer, 
eftersom några av kollekterna kommer från 
skuggiga lokaler där arten är mindre karak-
täristisk. Resultaten visar att utbrednings-
kartan i Ryde (2009) är korrekt. Däremot 
hamnar den förmodade hybriden mellan 
onsalabjörnbär och blåhallon (Ryde 2009) 
närmare knippbjörnbär än onsalabjörnbär 
(trots att den växer nära en lokal för onsala-
björnbär). Detta förhållande indikerar att 
den tidigare bestämningen får betraktas som 
högst osäker. Tyvärr har det visat sig att det 
är ganska svårt att tolka blåhallon hybrider 
med hjälp av mikrosatellit-DNA-analys.

I figur 3 visar vi variationen inom bjäre-
björnbär (dvs. bara de gröna punkterna i 
figur 2). Även här kan man se en stor varia-

tion. Variationen är till viss del relaterad till 
var proverna är samlade: De flesta proverna 
från Bjärehalvön finns till vänster i figuren 
(gröna trianglar), medan de från Venedike är 
samlade i övre högra kvadranten (blå kvadra-
ter). Proverna från Kullahalvön (gula upp-
ochnervända trianglar) finns i mitten. Men 
korrelationen till geografin är relativt svag 
och de olika grupperna är delvis uppblan-
dade med varandra. Samma slutsats kommer 
man till om man tittar mer detaljerat på 
resultaten från de olika mikrosatel literna. 
De två kollekterna av hybrider mellan 
blåhallon och bjärebjörnbär skiljer sig inte 
speciellt mycket från typiskt bjärebjörnbär 
från Bjärehalvön (lila liggande trianglar). 
Eftersom kollekterna från olika områden 
inte uppvisar någon tydlig morfologisk 
variation anser vi att den bästa tolkningen 
är att alla kollekterna tillhör samma art, 
bjärebjörnbär.

Kromosomtal
Vi har använt flödescytometri för att 
bestämma kromosomtalet för bjärebjörnbär, 
liksom för R. trivultus, onsalabjörnbär och 
knippbjörnbär. Resultaten visas i tabell 1, 
där det framgår att alla 18 kollekterna gav 
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figur 3. Resultat från mikrosatellitDNAanalysen: 
bjärebjörnbär från olika lokaler. Resultaten pre
sen teras i form av de två viktigaste principal
koordinaterna.
Results from the microsatellite DNA analysis compar
ing R. wendtii from different sites.



28 Svensk Botanisk Tidskrift 114: 1 (2020)

samma resultat, 28 kromosomer. Osäker-
heten är den vanliga för flödescytometri, ± 1 
kromosomer (Ryde 2011), men den påverkar 
inte resultaten eftersom björnbären är poly-
ploider med grundtalet 7 (Gustafsson 1943). 
De fyra testade arterna är alltså tetraploider. 
Detta är det vanliga kromosomtalet för både 
äkta och krypbjörnbär (Gustafsson 1943, 
Ryde 2011). 

I materialet ingick även tre misstänkta 
blåhallonhybrider (två med bjärebjörnbär 
från Torekov och en med onsalabjörnbär 
eller, som mikrosatellit-DNA-analysen 
indikerar, knippbjörnbär). Dessa visade sig 
alla vara hexaploider med 42 kromosomer. 
Detta är det förväntade kromosomtalet för 
blåhallonhybrider, eftersom de bildas av 
reducerat pollen från blåhallon (14 kromoso-
mer) och en oreducerad äggcell från kryp-
björnbäret med 28 kromosomer (Gustafsson 
1943, Ryde 2011). 

Kännetecken
Bjärebjörnbär kännetecknas av en ränn-
formig årsstam med små och täta, ofta lätt 
böjda taggar, blekgröna blad vars uddblad 
är bredast kring eller ovan mitten, många 
taggar på alla axlar, speciellt på blad-, udd-
blads- och blomskaften, en lång, smal och 
tät blomställning, små vita blommor och 
rik och tidig fruktsättning. Figur 1 visar de 
typiska karaktärerna. 

Arten är mycket lik onsalabjörnbär (figur 
4a), men skiljer sig genom en mindre bladig 
blomställning (den senare har många hela 
stödblad), mindre blommor och frånvaro av 
strimmig årsstam. 

Dansk R. trivultus (figur 4b) har lika tätt 
med taggar på alla axlar, men den har en 
mörkare röd färg på årsstammen med mer 
raka taggar, mer rent gröna blad och mer 
hjärtlika uddblad, glesare och mindre bladig 
blomställning med fler trefingrade högblad 

figur 4. Arter som liknar bjärebjörnbär. Bilderna visar bladovansidan i övre raden och ett blomskott i nedre 
raden. a) onsalabjörnbär, b) R. trivultus, c) knippbjörnbär och d) bohusbjörnbär.
Related Rubus species. From left: R. polybracteatus, R. trivultus, R. fasciculatus and R. dissimulans. A leaf 
above and the inflorescence below.

a

a b

b

c

c

d
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och fler glandler, samt tydligt rosa blommor 
med nästan kal blombotten. 

Knippbjörnbär (figur 4c) är också ganska 
lik bjärebjörnbär, men den har större, grå-
gröna blad som är tätt håriga på översidan. 
Dessutom har den betydligt färre taggar på 
alla axlar, rundtrubbig stam med få glandler 
och större blommor. 

Bohusbjörnbär avviker mer från bjäre-
björnbär (figur 4d). Dess årsstam är inte 
fårad och är i allmänhet kal. Taggarna på 
årsstammen är ofta påfallande stora och 
plattade. Bladen är tredelade med en väldigt 
lång spets. Bladundersidan är hårig endast 
på nerverna medan ovansidan är gleshårig. 
Blomställningen är oftast gleshårig och 
foderbladen är gröna. Blommornas stödblad 
är färre men blommorna är större.

Utbredning
Bjärebjörnbärets utbredning visas i figur 
5. Vi har funnit den på nästan 70 lokaler 
längs Bjärehalvöns sydsida från Torekov till 
Öllövsstrand, i Torekov, Grevie och Västra 
Karups socknar. Den är vanligast kring 
Torekov, speciellt vid kusten och den bildar 
stundom vida bestånd, till exempel vid 
Burensvik, varifrån typexemplaret är valt. 
Den går ganska långt in i landet, men är inte 
sedd norr om landsvägen mellan Hov och 
Torekov. På många ställen är den ett av de 
vanligaste björnbären. På två ställen finns 
även hybriden med blåhallon, framför allt 
vid Kaptensgatan i Torekov, där hybriden 
bildar ett mycket stort bestånd.

Vidare finns den på sju lokaler kring 
Venedike gård i Förslöv samt i sluttningen 
nedanför en upplagsmark vid en industri 
i Munka-Ljungby. Söder om Skälderviken 
finns ett stort bestånd i vägkanten öster 
om Bäckaskogs dansbana i Farhult. Slutli-
gen finns den, som redan nämnts, på fyra 
lokaler inne i Mölle samhälle och på två 
lokaler söder om Mölle längs cykelbanan. 
En noggrannare inventering kan säkerligen 
identifiera fler lokaler av arten i anslutning 

till detta område. Alla lokaler är inlagda i 
Artportalen.

Det snarlika onsalabjörnbäret förekom-
mer på 15 lokaler på Onsalahalvön fördelade 
på tre närbelägna lokalgrupper (Ryde 2011). 
R. trivultus är en lokalart i centrala norra 
Jylland, framför allt kring Rødkærsbro 
nära Viborg. Knippbjörnbär är vitt spritt 
i Sverige, från Onsalahalvön i norra Hal-
land, längs kusten upp till norra Småland 
(Västervik). Mikrosatellit-DNA-analysen 
visar att den kan delas upp i en västlig och 
en östlig art, som möts i östra Skåne och i 
Blekinge. Detta kommer att diskuteras i en 
senare artikel. Bohusbjörnbär finns sällsynt 
i nordligaste Halland, i Göteborgs skärgård 
och vid Marstrand, Bro, Kville, Tanum och 
Fjällbacka i Bohuslän, samt i Norge. Även 
denna kommer att delas upp i två arter, som 
möts i Bro. En tredje art i komplexet finns i 
Danmark.

Diagnos
Baserat på våra resultat beskriver vi här 
formellt den nya arten under namnet Rubus 
wendtii. Det svenska namnet bjärebjörn-
bär syftar på den rikliga utbredningen på 

figur 5. Utbredningskarta för bjärebjörnbär i nord
västra Skåne. 
Distribution map of R. wendtii in northwestern Scania.
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Bjärehalvön, även om den har enstaka 
lokaler söder och öster om Skälderviken. 
Det latinska namnet hyllar Göran Wendts 
heroiska insats för krypbjörnbären i Skåne 
och uppmärksammar att han var den förste 
som förstod att bjärebjörnbär är en ny art 
med stor utbredning kring Torekov.  

•  Vi vill tacka Lunds Botaniska Förening 
och Botaniska Föreningen i Göteborg för 
ekonomiska bidrag som gjorde mikro-
satellit-DNA-analyserna möjliga. Vi tackar 
också Hans Øllgaard som visade oss lokaler 
för R. trivultus kring Rødkærsbro samt Tore 
Mattsson och Tomas Burén som har hjälpt 
oss att samla material av bohusbjörnbär och 
knippbjörnbär. Slutligen tackar vi även Ger-
hard Geenen och Krit Raemakers på Plant 
Cytometry Services för utmärkt service. 
Tore Mattsson tackas även för kommentarer 
på manuskriptet.

Rubus wendtii Ryde sp. nov.
Type: Sk, Torekov, Burensvik, 50 m N of the 
parking lot, on both sides of the road, RT90 
6256411 1304965, Ulf Ryde 2011-07-14: 4 (holo-
type: LD, isotypes: S, GB, UPS). 
The stem is procumbent, normally furrowed, 
4–6 mm in diameter, typically brownish green 
and occasionally pruinose, sparsely hairy and 
with rather many glands. The internodes are 
typically 6–12 cm. The prickles are patent to 
slightly recurved, of the same colour as the 
stem, 8–30 per 5 cm, 4–6 mm, with a base of 
3–5 mm. The stipules are 0.8–1.8 mm wide with 
many stalked glands. The leaves are 14–22 cm 

long, normally with 5 leaflets, yellowish or palely 
green. The leaf stalk is 6–9 cm, longer than the 
basal leaflets, with 13–36 prickles that are 2–3 
mm long, strongly bent and directed to all sides. 
The terminal leaflet is elliptic to obovate, with 
a slightly cordate base, 5–8 × 7–10 cm, widest at 
or slightly above the middle, glabrous or with 
occasional hairs on the upper side and sparsely to 
rather densely hairy underneath (and therefore 
green to grey), with brownish nerves and hairs 
that often are directed perpendicular to the 
nerves. The petiolule of the terminal leaflet is 2–4 
cm, with 7–16 prickles. The serration is non-peri-
odic to somewhat periodic with teeth of unequal 
size. The leaf apex is 0.9–1.5 cm long. The lateral 
leaflets are 6–9 cm long with a petiolule of 5–16 
mm. The basal leaflets are 5–7 cm long with a 
petiolule of c. 1 mm. The rachis is rather long, 
narrow and dense. It is densely hairy and with 
few to numerous glands. The prickles in the 
inflorescence are quite many, patent to recurved 
and 2–3 mm. The pedicels are 7–14 mm with 3–8 
prickles of about 0.8–1.3 mm that are curved at 
the apex. The upper leaves are many (5–12), rather 
coarsely serrate and grey beneath. More than half 
of them are entire. The flowers are rather small, 
1.5–2.4 cm wide. The petals are purely white, but 
often slightly pinkish in the bud. The filaments 
and styles are also white or greenish white. The 
sepals are grey, with few to many stalked glands 
and often with some prickles at the base. They 
are rather long and are reclining towards the 
pedicels in fruit. The hypanthium is densely 
hairy, but the carpels are glabrous. The stamens 
are slightly longer than the styles and the anthers 
are glabrous. The fruits are rather well developed 
with 10 or more drupelets. The fruits ripen early 
(early August).
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Arterna och deras utbredning. Lund.

Weber, H. E. 1981: Revision der 
Sektion Corylifolii (Gattung Rubus, 
Rosaceae) in Skandinavien und im 
nördlichen Mitteleuropa. Sonderb. 
Naturwiss. Ver. Hamburg 4: 1–229.

Weber, H. E. 1982: Rubus walsemannii, 
n. sp., eine in Skandinavien und Mit-
teleuropa verbreitete Brombeere. 
Verh. Naturwiss. Ver. Hamburg, N.F. 25: 
139–145.

Weber, H. E. & Karlsson, T. 1988: 
Rubus suecicus, ett nytt björnbär 
av sektionen Corylifolii. Svensk Bot. 
Tidskr. 82: 209–216.

Wendt, G. 2008: Vikenbjörnbär, ett 
nytt krypbjörnbär. Svensk Bot. Tidskr. 
102: 147–152.

Hedrén, M., Zhou, M., 
Montes, M. & Ryde, U. 2020: 
Bjärebjörnbär, ett nytt kryp
björnbär i Skåne. [Rubus wend
tii, a new blackberry species from 
Scania, southern Sweden.] Svensk 
Bot. Tidskr. 114: 22–31.
Rubus wendtii sp. nov. is described, 
a new blackberry species in Sect. 
Corylifolii that is rather com-
mon in north-western Scania, 
southernmost Sweden. It has 
previously been identified as 
R. trivultus (Frid.) C.E. Gust., 
which occurs in Denmark, or as 
R. dissimulans Lindeb., but we 
show with the help of micro-
satellite DNA analysis that it 
is not related to any of those 
species. Instead, it is a distinct 
species that is closely related 
to R. polybracteatus Ryde from 
northern Halland. It is character-
ised by a large number of rather 
small prickles on all axles, pale 
green leaves with a terminal leaf-

let that is broadest at or above 
the middle, and a long, narrow 
and rather dense inflorescence 
with many upper leaves, small 
white flowers and well developed 
and early ripening fruits. It is 
found at about 70 localities on 
the south and west side of the 
Bjäre Peninsula, around Mölle 
and Venedike, with two addi-
tional scattered localities. The 
chromosome number is 2n = 28, 
like most other blackberries.
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H
ur många exkursioner hinner en 
driven botanist göra under sitt 
liv? Och hur många lämnar ett 
bestående minne? Vi kan nog alla 

minnas några exkursioner som påverkat oss 
lite särskilt. Kanske genom ett stort kliv i 
vår botaniska bildning eller genom ett första 
epifaniskt möte med en sällsynt art. Men 
alla dussinexkursioner däremellan, lämnar 
de några spår?

I den här artikeln ska jag resonera kring 
den enskilda exkursionens betydelse. Likt 
många andra vetenskaper är botaniken, 
åtminstone för vissa frågeställningar, 
beroende av rika datamaterial för att säker 
kunskap ska kunna utvecklas. Det förutsät-
ter en ackumulation av data från ett flertal 
exkursioner. Men går det att förstå hur en 
enskild exkursion, ett enda botaniskt besök, 
bidrar till den botaniska kunskapsutveck-
lingen? Med utgångspunkt i ett besök som 
hieraciologen Karl Johansson gjorde i den 
jämtländska byn Bensjö sommaren 1911 ska 
jag närma mig den frågan. 

Karl Johansson –  
i hieraciologins tjänst
Karl Johansson föddes 1856 i Öggestorps 
församling i Småland. Han var son till 
riksdagsmannen Johan (Johannes) Anders-
son och hans hustru Lisa Stina Peters dotter. 
Johansson hade siktet inställt på att bli 
botanist, men ekonomiska begränsningar 

gjorde att han efter en kandidatexamen vid 
Uppsala universitet fick avbryta studierna 
och ge sig ut i förvärvsarbete. Han blev 
läroverksadjunkt och efter några vikariat 
här och där kom han år 1884 till Visby högre 
allmänna läroverk där han anställdes som 
adjunkt i naturlära, matematik och moders-
mål (Svenskt biografiskt lexikon [SBL]). 
Från 1916 fram till pensionen år 1921 var han 
dock tjänstledig på grund av en hörselned-
sättning (uppfattningen om allvarlighets-
graden i denna hörselnedsättning går isär: I 
SBL omnämns en ”viss dövhet” medan han 
i Gotlands flora (Rosvall 2016, s. 183) anses 
ha varit ”mycket döv”). Oavsett graden av 
hörselnedsättning innebar tjänstledigheten 
att Johansson kunde ägna hela sin uppmärk-
samhet åt botaniken och från 1922 bodde 
han i Stockholm, framförallt för att komma 
närmare herbarierna vid Naturhistoriska 
riksmuseet.

I olika försök att teckna Johanssons gär-
ning förekommer beskrivningar av honom 
som person. Oftast saknas tydliga källor 
angivna varför dessa försök att teckna hans 
personlighet får anses innehålla åtmins-
tone ett visst mått av spekulationer. I SBL 
beskrivs han exempelvis som ”en ytterst 
självständig personlighet, ansedd som envis 
men vänsäll och varmhjärtad”. 

I Gotlands flora beskrivs han som ”en bra 
pedagog, sträng men rättvis, och han lär 
ha använt sig av rottingen då och då mot 

Lars Grönvik tecknar här ett porträtt av den store fibbleforskaren eller hieraciologen 

Karl Johansson. Speciellt intresserar han sig för Johanssons besök i jämt ländska 

Bensjö, och vad en enskild exkursion kan ha gjort för vetenskapliga avtryck.

Besöket i Bensjö – Om Karl Johansson, 
hieracier och exkursionens betydelse
LARS GRÖNVIK
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besvärliga elever” (Rosvall 2016, s. 183). Här 
antyds också att han helst inte tog med sig 
eleverna på exkursioner, men ”[s]ärskilt kun-
niga och intresserade ynglingar kunde bli 
accepterade och få ta del av hans floristiska 
kunskaper och också bidra med lokaluppgif-
ter” (s. 183).

Att drygt nittio år efter hans död försöka 
mejsla ut en tillförlitlig bild av Johanssons liv 
och personlighet är praktiskt taget omöjligt. 
Det enda som med säkerhet går att säga 
om hans privatliv, tack vare kyrkoarkiven, 
är civilstånd och bostadsorter. Han förblev 
ogift och bodde i Visby, Norrköping och 
slutligen Stockholm. Men kanske säger hans 
ämnesval inom botaniken något om honom 
som person. Karl Johansson ägnade tre 
decennier åt hieracier utan att tröttna. 

Släktet Hieracium (hökfibblor) är Nordens 
mest artrika växtsläkte med fler än tvåtusen 
kända arter. De förökar sig genom apomixis, 
det vill säga på asexuell väg, något som 
medfört en stor mängd snarlika arter. Det 
innebär att även ett vältränat botaniskt öga 
har svårt att se vad som skiljer den ena arten 
från den andra (Tyler 2006, 2019b).

Jag vågar därmed påstå att han besatt 
ett tålamod utöver det vanliga. Han måste 
dessutom haft en precision i sitt detalj-
seende som överstiger det redan välutveck-
lade sinne för detaljer som jag tycker mig ha 
uppmärksammat hos botanister i allmänhet. 
Johansson blev en framgångsrik hieraciolog 
och det borde vara en bedrift som förutsät-
ter ett detaljseende i en klass för sig. Nutida 
hieracieforskning har också visat att Johans-
son efterlämnat ett gediget forskningsarbete 
som präglas av noggrannhet och en uppen-
bar ambition att inte dra några förhastade 
slutsatser om hieraciernas systematik eller 
växtgeografi (Tyler 2019a). Tålamod, öga för 
detaljer och noggrannhet är alltså tre egen-
skaper som torde vara sanna om Johansson. 

Om den civila människan Karl är det 
svårare att uttala sig. Viss inblick ges dock 
kanske genom de brev han skrev. Omkring 

trehundra brev författade av Johansson finns 
bevarade i Kungl. Vetenskapsakademiens 
samlingar (Centrum för vetenskapshistoria). 
Även om breven i allt väsentligt rör bota-
niska spörsmål framkommer det stundtals 
lite om Johanssons liv. I några brev luftar 
han, mer eller mindre explicit, den tristess 
som nu och då infinner sig. Ett exempel är 
det brev han skickar från Burgsvik den 16 
juli 1910 till Carl Lindman. Där skriver Karl: 

Jag har slagit mig ned på södra Gotland för en 
tid. Det blev tråkigt att gå ensam i Visby, och 
dessutom förtjänar Storsudret mycket väl ett 
längre besök.

Trots dessa stunder var han knappast en 
modfälld person. De flesta av hans brev har 
en relativt gladlynt ton och bitvis är han till 

figur 1. Porträtt av Karl Johansson (1856–1928). 
Ur årsskriften Lustgården 1929. Hämtat från Bergian-
ska trädgårdens ikonotek och återgivet med tillstånd 
från Föreningen för Dendrologi och Parkvård.
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och med avsiktligt humoristisk. I inled-
ningen av ett brev till Gunnar Samuelsson 
den 24 september 1917 skriver han

Broder
Just nu har jag burit fyra växtpaket på posten, 
vilkas inslående tagit mig halva dagen i anspråk. 
Jo Hieraciologiens väg är mödosam på många vis. 
Det är så att jag, som du ser,darrrrrar ppåå man
chettttten, och litet sudderi synes här och där.

Just Samuelsson är den botanist som 
Johansson valde att närmare samarbeta med. 
Här kan exempelvis nämnas Hieraciumfloran 
i Västmanland som de författade tillsammans 
(Johansson & Samuelsson 1920) och det 
omfattande arbetet kring Dalarnas hiera-
ciumflora för vilket de även genomförde 
gemensamma exkursioner (Johansson & 
Samuelsson 1923a, b).

Johansson dör den 20 september 1928, 
mitt i sitt botaniska värv. Två av hans 
artiklar (Johansson 1929a, b) publicerades 
postumt under 1929 vilket tyder på att han 
var en aktiv botanist ända fram till döden.

Den botaniska gärningen
Karl Johanssons botaniska eftermäle rör 
inte enbart hans studier av hieracium-
floran; han har även lämnat viktiga bidrag 
till andra delar av botaniken. Här återfinns 
exempelvis studier inom fenologin, och 
hans utforskande av Gotlands växtvärld 
räknas än idag som ett viktigt bidrag för mer 
samtida floror över provinsen (Rosvall 2016). 
Hans Hufvuddragen af Gotlands växttopografi 
och växtgeografi (Johansson 1897) blev ett 
stilbildande pionjärarbete som format sättet 
att behandla provinsers flora (Rosvall 2016, 
Tyler 2019b).

Men det är trots allt som hieraciolog han 
haft störst betydelse. Vad som tände Johans-
sons stora intresse för hieracier är svårt att 
säga. En uppsats som dock verkar ha haft 
betydelse för Johanssons engagemang är 
Sigfrid Almquists (1881) arbete Studier öfver 
slägtet Hieracium. I uppsatsen presenterar 
Almquist två huvudsakliga analysnivåer som 

han menar har präglat den svenska hieracie-
forskningen. Det ena huvudspåret inriktar 
sig mot att, som Almquist uttrycker det, 
”drifva särskiljandet af former så långt som 
möjligt” (s. 1) medan det andra spåret arbetar 
i motsatt riktning och anlägger ett bredare 
artbegrepp med större tolerans för form-
variation inom en art och därmed urskiljer 
totalt sett färre (kollektiv)arter. Problemet 
med den svenska hieracieforskningen, tycks 
Almquist mena, är inte nödvändigtvis valet 
av analysnivå (båda kan ha sina fördelar) 
utan att dess utövare (här är det särskilt 
Elias Fries som Almquist kritiserar) inte 
varit konsekventa i sitt val av analysnivå. 
Vidare menar Almquist att tillämpningen av 
nomenklaturen inom området skiljer sig åt 
mellan olika forskare vilket ytterligare bidra-
git till oredan i den svenska hieraciologin. 

Som metodologisk ansats för en fram-
gångsrik svensk hieraciumforskning före-
språkar Almquist ett angreppssätt som 
innebär att systematiskt arbeta med mindre 
geografiska ytor och inom dessa fullständigt 
förstå hieraciumfloran innan undersök-
ningsområdet successivt utvidgas (Tyler 
2017). Johansson tog efter Almquists metod 
i sin egen strävan att förstå hieraciernas 
systematik och utbredningsmönster. I en av 
sina centrala växtgeografiska artiklar skriver 
Johansson (1923, s. 175): 

Då jag för många år sedan, i ändamål att erhålla 
en översikt över våra hieraciers utbrednings
förhållanden, upprättade små namnkartor av 
samma utseende som å nedanstående bilder, 
märkte jag snart, att nästan varje arts område 
erhöll vackra gränser, oaktat kartorna grundade 
sig blott på växtgeografiskt material, som samlats 
eller bearbetats under den korta tiden av två 
årtionden efter hieraciologiens pånyttfödelse i 
Sverige i och genom Almquists ”Studier öfver 
slägtet Hieracium” (1881).

Växtgeografins centrala roll i hieraciolo-
gin verkar ha intresserat Johansson särskilt 
och är ett tema han återkommer till i sina 
publicerade verk. Som växtgeograf var han 
dessutom en praktikens man. Baserat på 
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tillgängligt material i Virtuella herbariet 
(herbarium.emg.umu.se) synes Johansson 
själv ha samlat material från nästan alla Sve-
riges provinser.

Självfallet finns i Johanssons gärning 
också en strävan att besvara frågan om 
vilka hieracier Sverige faktiskt rymmer. 
Det märks inte minst på antalet hieracier 
han beskrivit. Av de 1277 hieraciumarter 
som finns upptagna i Dyntaxa (juni 2019) 
är Johansson ensam auktor för 219 arter. 
Räknar man även med arter som Johansson 
beskrivit tillsammans med andra eller där 
Johansson först beskrivit arten, men som 
senare kommit att omvärderas av andra 
forskare, har Johansson varit involverad i 
beskrivandet och namngivandet av närmare 
hälften av Sveriges idag kända hieracier.

Johanssons botaniska arbete har inte 
enbart historisk betydelse. När Torbjörn 
Tyler i mitten av 1990-talet återupplivade 
den svenska hieracieforskningen (som då 
varit mer eller mindre insomnad i femtio år) 
var det särskilt två verk av Johansson som 
var avgörande för att arbetet skulle kunna 
återupptas, Enumerantur Hieracia vulgata 
Sueciae (Johansson 1927a) och det motsva-
rande arbetet om Tridentata som Johansson 
(1929b) endast hann påbörja (Tyler 2019a).

Jämtland som botanisk geografi 
och historia
Jämtland var en av de provinser som Johans-
son utforskade i sin strävan att förstå Sve-
rige som hieracieland. Landskapet gränsar 
mot Norge i väster, Härjedalen i söder och 
Lappland i norr. Den östra gränsen går mot 
Medelpad och Ångermanland. Botaniskt 
lär Jämtland vara mest känt för sina relativt 
stora förekomster av guckusko Cypripedium 
calceolus och brunkulla Gymnadenia nigra.

Historiskt sett har det botaniska intres-
set för Jämtland huvudsakligen rört de 
västra delarna och fjälltrakterna, där särskilt 
Åreskutan synes ha haft en magnetisk drag-
ningskraft på söderns botanister (Olsson 

1884, Lange 1938). Bland de namnkunniga 
botanister som sökte sig mot väster åter-
finns den redan nämnde Sigfrid Almquist. 
Han gjorde under senare hälften av 1800-
talet två besök i provinsen, varav det ena 
hade som uttalat syfte att utforska landska-
pets skogstrakter, men även vid det besöket 
kunde han inte motstå ett besök i områdena 
kring Åreskutan (Almquist 1870, 1874).

De lägre partierna i öster, där byn Bensjö 
som står i fokus för denna artikel ligger, 
har inte rönt samma uppmärksamhet. Att 
de skulle vara okända territorier för histo-
riens botanister är dock knappast troligt. 
Många från södern kommande lär ha använt 
provinsens sydöstra hörn som passage upp 
mot fjällvärlden i väster. Snarare har östra 
Jämtland inte kunnat uppvisa en flora som 
kvalificerat den som botanisk destination i 
sin egen rätt. För att bli något drastisk kan 
man kanske säga att vi har att göra med ett 
botanikens terra non grata.

Visst fog för det påståendet kan vi hitta i 
de historiska källorna. Linnélärjungen Johan 
Otto Hagström (1751) konstaterade efter sin 
resa i provinsen år 1749 att detta utgör en 
mindre smickrande del av Jämtland. Om det 
dåvarande Revsunds pastorat i öster skriver 
han att ”[k]ärr och måssar finnas i detta pas-
torat öfverflödigt, hvilket är en stor orsak, at 
största delen af Landet härstädes ligger i sitt 
öde” (s. 137).

Även Sigfrid Almquist kom till en lik-
nande slutsats hundra år senare. När han 
återger sin första resa upp till Jämtland 
finner han markerna mellan Medelpad och 
Jämtland vara en ödslig skogsrygg (Almqvist 
1870, s. 436).

Och synen på området mildras inte med 
tiden. När Thorvald Lange år 1938 ger ut den 
första mer systematiska genomgången av 
landskapets kärlväxtflora ger han följande 
beskrivning av provinsens skogsland, dit de 
östra områdena hör: ”En rikedom på sjöar, 
älvar och åar skänker den annars skäligen 
enformiga landskapsbilden en behaglig 



36 Svensk Botanisk Tidskrift 114: 1 (2020)

omväxling” (s. 11). För Lange är alltså vatten-
dragen räddningen från landskapets fullstän-
diga tristess.

Likt merparten av östra Jämtland tillhör 
byn Bensjö den naturgeografiska regio-
nen Norrlands vågiga bergkullterrräng (30a) 
(Nordiska ministerrådet 1984). Som Lange 
konstaterade år 1928 är detta en skogsbygd 
fragmenterad av vattendrag spridda över 
hela landskapet. Idag är bygden starkt 
präglad av skogsnäringens exploatering och 

ytterst få områden är 
helt opåverkade av det 
moderna skogsbruket. 
Redan när Johansson på 
1910-talet besökte byn 
hade skogsbruket börjat 
sätta sin prägel på land-
skapet, men i betydligt 
mindre utsträckning än 
idag. Dock hade skogs-
industrin, tillsammans 
med jordbruket, kommit 
att bli viktiga närings-
grenar (Rolén 1990).

Bensjö, som ligger i 
Bräcke kommun, utgör 
ingen administrativ 
enhet, varken idag eller då 
Karl besökte byn. Några 
säkra befolkningssiffror 

har därför inte gått att finna. Uppskattnings-
vis finns idag något hundratal fastboende 
i byn. Till detta ska läggas ett antal fritids-
boenden med rörlig populationssiffra.

Om hieraciologen Karl Johanssons syn 
på östra Jämtlands estetiska kvaliteter vet 
vi inget. Men han återkom i alla fall till 
området i botaniska ärenden inte mindre än 
tre gånger och den by som här står i fokus 
besökte han två gånger inom loppet av några 
dagar sommaren 1911.

figur 2. Denna brynfibbla 
Hieracium argutulum var en av 
över trettio olika hökfibblor som 
Karl Johansson samlade eller 
noterade under sina exkursio
ner i Bensjö den 16 och 19 juli 
1911.
Naturhistoriska riksmuseets 
herbarium, S-HS-37049.
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Besök i skogslandet
Totalt besökte Johansson landskapet tio 
gånger. Åtminstone två av besöken (år 1904 
och 1905) var påtvingade på grund av tågbyte 
för fortsatt resa norrut. Johansson passade 
då på att göra några väntetidsexkursioner, 
vilka kan spåras i hans anteckningsböcker 
och insamlat material (se exempelvis arket 
S-HS-38409, Naturhistoriska riksmuseet).

För tre av besöken synes Johansson 
(1914b) haft exkursioner i östra Jämtland 
som uttalat delsyfte. Likt många andra kon-
staterar Johansson att de västra delarna av 
provinsen lockat många botanister medan 
”provinsens östra och lägre delar ej mycket 
uppmärksammats” (s. 3). År 1911 gör han 
ett av sina längre besök i landskapet. Under 
cirka en månads tid reser han utmed järn-
vägen, hela vägen upp till Storlien vid norska 
gränsen.

De första dagarna under besöket till-
bringas i gränslandet mellan Jämtland 

och Medelpad (det område som Almquist 
kallade en ödslig skogsrygg). Baslägret har 
han med all sannolikhet i stationssamhället 
Bräcke dit han anländer på kvällen den 15 
juli. Han stannar i fyra dagar och gör dagliga 
exkursioner, mest sannolikt till fots eller på 
cykel (Johansson 1911a), till byarna i omgiv-
ningen. Bensjö och den tillhörande platsen 
Sveden besöker han två gånger, 16 och 19 
juli. 

Såväl Naturhistoriska riksmuseet som 
Kungl. Vetenskapsakademien har material 
bevarat efter Johansson. Några fältanteck-
ningar från besöket i Bensjö har dock inte 
hittats. Jag har därför med hjälp av Virtuella 
herbariet, Johanssons publicerade verk och 
efterlämnade anteckningsböcker (figur 3) 
försökt rekonstruera hans artlista från besö-
ket. I tabell 1 listas de arter som jag kunnat 
identifiera från hans besök. Det är dock 
troligt att den inte är fullständig. Det är dels 
relaterat till undertäckningen i Virtuella her-

figur 3. Ett uppslag ur Karl Johanssons efterlämnade anteckningsbok över de hieracier han funnit i Jämt
land. För exempelvis maskeradfibbla H. prae varianum står det antecknat ”Bräcke: Bensjö spars.”.
Naturhistoriska riksmuseet.
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bariet, dels till risken att jag förbisett någon 
uppgift i hans efterlämnade material. 

Tabellen omfattar totalt 45 arter, varav 33 
utgörs av hieracier (enligt nuvarande taxo-
nomi). Då dessa stod i fokus för Johanssons 
gärning har jag valt att begränsa de fortsatta 
resonemangen till detta släkte. 

Exkursionen – sex tänkbara  
betydelser
Som jag nämnde inledningsvis vill jag 
försöka förstå den enskilda exkursionen 
betydelse för den botaniska kunskapens 
utveckling och dess spridning. På vilket 
sätt kan ett enskilt besök göra avtryck i en 

tabell 1. Karl Johanssons artlista från besök i Bensjö 16 och 19 juli 1911. Källor: 1 Johansson (1911b),  
2 Virtuella herbariet, 3 Johanssons anteckningsbok märkt ”Hier. Jemt.”, Naturhistoriska riksmuseet (se figur 3).

Ursprungligt namn (på herbariark eller 
efter Johanssons anteckningar) Vetenskapligt namn Svenskt namn Källa
Barbarea stricta Barbarea stricta strandgyllen 1
Berteroa incana Berteroa incana sandvita 1
Carex disperma Carex disperma spädstarr 1
C. heleonastes  C. heleonastes  myrstarr 1
Hieracium acidodontum  Hieracium acidodontum  syltandand fibbla 2
H. amplificatum?  H. amplificatum  storfibbla 2
H. anthracinum  H. anthracinum  – 2
H. argutulum  H. argutulum  brynfibbla 2
H. caesiiflorum H. caesiiflorum prydlig tallfibbla 3
H. cochleatum var. aureolum Pilosella floribunda tyskfibbla 2
H. cordigerum  Hieracium cordigerum  hjärtfibbla 2
H. diaphanoides  H. diaphanoides  klibbfibbla 2
H. dissimile H. dissimile hundfibbla 3
H. dissimile var. poliaenum H. poliaenum filtfibbla 2
H. expallidum H. expallidum norrländsk trollfibbla 2
H. infularium  H. infularium  bindelfibbla 2
– H. junciniforme olivfibbla 2
H. lecithodes  H. lecithodes  – 2
H. lingua H. lingua tungfibbla 3
H. linguiforme H. linguiforme backfibbla 3
H. madarodes H. madarodes kalspetsfibbla 3
– H. megalodon falkfibbla 2
H. megalodon f. ad falcatidens H. megalodon var. falcatidens falkfibbla 2
H. melanolepis H. pellucidum granfibbla 3
H. melinostylum  H. melinostylum  – 2
H. miramarense H. albinotum  blek vägfibbla 2
H. obtextum H. obtextum dimfibbla 3
H. oxylepium  H. oxylepium  zinkfibbla 2
H. philanthrax H. philanthrax fläckig trollfibbla 3
H. pilipediforme? Pilosella ×scandinavica nordlig kvastfibbla 2
H. porrigentiforme Hieracium porrigentiforme huggfibbla 3
H. praevarianum H. praevarianum maskeradfibbla 3
H. progrediens  H. progrediens  uddtandad klibbfibbla 2
H. pulchridens H. pulchridens sköntandad fibbla 2
H. rhodolepis Pilosella floribunda tyskfibbla 2
H. scioides Hieracium scioides skuggfibbla 2
H. storliense var. pseudostorliense H. storliense var. pseudostorliense säterfibbla 2
H. sublaeticeps H. sublaeticeps ljus hundfibbla 3
H. umbricola H. coniops konfibbla 3
Phleum alpinum Phleum alpinum fjälltimotej 1
Polygonatum verticillatum Polygonatum verticillatum kransrams 1
Stellaria calycantha Stellaria borealis norrlandsarv 1
Symphytum orientale (odlad) Symphytum orientale turkisk vallört. 1
– Hieracium thysanotum svärdfibbla 2
– Juncus alpinoarticulatus subsp. rariflorus vanlig myrtåg 2
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botanisk gärning? Som utgångspunkt för 
den analysen har jag gjort ett antagande om 
vilka sätt en exkursion kan få mening utöver 
det omedelbara besöket. 

Jag tänker mig att en exkursion kan ha 
sex olika betydelser: 1) Besöket innebär att 
en ny art, varietet eller form upptäcks, 2) 
individ från platsen får utgöra typexemplar 
för arten (lektotyp eller holotyp), 3) individ 
från platsen representerar (ensamt eller 
tillsammans med andra) en viss art i exsickat 
eller i vetenskapligt herbarium, 4) individ 
från platsen får stå modell för avbildning i 
flora eller annat verk, 5) besöket bidrar till 
ackumulationen av växtgeografiska data, 
och 6) platsen som helhet innebär en viktig 
observation i något annat avseende, exem-
pelvis ur ett växt ekologiskt perspektiv.

Så vad innebar besöket i Bensjö? Till-
lämpar vi dessa betydelser på materialet som 
Karl Johansson samlade in den 16 och 19 juli 
1911 framträder följande bild.

Några nya hieracier synes Johansson inte 
ha påträffat under besöket. Samtliga arter i 
tabell 1 var kända sedan tidigare. Inte heller 
verkar han ha hittat några former eller varie-
teter som var nya för hieraciologin. 

Resultatet är lika skralt när det gäller 
betydelsen i form av typexemplar. Av de 
beskrivningar som Johansson publicerade 
finns inga som refererar till individ från 
Bensjö. När det gäller senare tids hieracie-
forskning har jag utgått från de beskriv-
ningar som Torbjörn Tyler publicerat (exem-
pelvis Tyler 2007, 2011, 2017). Inte heller här 
kan jag se att besöket i Bensjö bidragit.

Representationen i landets herbarier 
är något bättre. Merparten av individ från 
Bensjö finns på Naturhistoriska riksmuseet, 
men även herbariet vid Evolutionsmuseet, 
Uppsala universitet, håller material som 
samlats in under besöket.

I rollen som modell för avbildning finns 
åtminstone ett exempel. Liksom tidigare 
påpekats verkar Johansson haft som ambi-
tion att förstå den svenska hieraciumfloran 

i sin helhet. Flera av hans publicerade verk 
har också bidragit till detta (se exempelvis 
Johansson 1914a, 1923, 1926, 1927a, b). Ett 
betydande verk (Johansson, Tyler & Karls-
son, opubl) blev aldrig publicerat. Det gäller 
Svenska låglandets Hieracia Silvaticiformia 
som av en slump hittades av intendenten 
Thomas Karlsson i en låda på Naturhisto-
riska riksmuseet. Det är ett omfattande 
verk som Johansson har försett med rika 
illustrationer över de arter som presenteras. 
För H. expallidum tänkte sig Johansson en 
illustration utförd efter ett individ insamlad 
från besöket i Bensjö (figur 4).

figur 4. Norrländsk trollfibbla Hieracium expal-
lidum. – Illustration utförd efter ett individ insamlat 
i Bensjö och tänkt att ingå i Karl Johanssons aldrig 
publicerade Svenska låglandets Hieracia Silvatici-
formia. Manuskriptet hittades på Naturhistoriska 
riksmuseet.
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Likt Almquist (1881) var Johansson 
övertygad om att förståelsen för den svenska 
hieraciumfloran måste utgå från ett växt-
geografiskt perspektiv. Här fick Bensjö en viss 
betydelse, både i allmän och i en mer speci-
fik mening. Flera av arterna som Johansson 
hittade i Bensjö, liksom i Jämtland i övrigt, 
har bidragit till de olika växtgeografiska 
undersökningar han publicerat. Besöket fick 
också en mer framträdande roll i en artikel. 
I artikeln Växtgeografiska spörsmål rörande den 
svenska Hieraciumfloran diskuterar Johansson 
(1923) i ett avsnitt skillnaden i sammansätt-
ningen av Silvaticiformia mellan Öland och 
Gotland, å ena sidan, och fastlandet, å den 
andra. Här konstaterar Johansson (s. 202f) att:

Gottland och Öland hysa ungefär samma arter 
Silvaticiformia som motliggande fastland. Kalken 
synes således icke i högre grad verka utväljande 
bland gruppens arter. H. subulatidens m. fl. trivas 
lika bra på kalkstensklapper som i Smålands 
kalkfattiga jord. På norra Gottlands strandvallar, 
där konkurrensen är så gott som upphävd, kan art 
och i synnerhet individfrekvensen vara betydlig, 
men lövängarna måste betecknas som fattiga i 
jämförelse med fastlandets. I en frisk björkäng vid 
Bensjö i Bräcke socken (Jämtl.) antecknades (19/7 
1911) på en yta av 300 kv.meter 15 hieraciearter 
med ett sammanlagt individantal av omkr. 600 
blommande exemplar d. v. s. 2 per kv.meter. 
Någon motsvarighet härtill kan svårligen uppletas 
på Gottlands ängar. 

Slutligen frågan om exkursionens växt-
ekologiska betydelse. I citatet ovan berör 
Johansson den frågan, men i övrigt har jag 
inte hittat några resonemang kopplade till 
besöket i Bensjö som synes ha ökat den 
växt ekologiska kunskapen om hieracier.

Kunskap för en vetenskaps historia
Vad jag försökt göra i denna artikel är att 
förstå hur en enskild exkursion kan förstås 
utifrån dess betydelse i ett vidare samman-
hang, utöver det omedelbara besöket. Jag 
har utgått från en tentativ idé om exkursio-
nens teoretiskt möjliga bidrag genom sex 
betydelsetyper och tillämpat detta på ett 
enskilt besök (fördelat på två dagar) som 
ägde rum för snart 110 år sedan.

Att kartlägga spåren efter en exkursion, 
på det sätt jag antagit att dessa spår kan 
uppträda, har visat sig möjligt. Om det har 
någon större betydelse vet jag inte. För den 
botaniska vetenskapens utveckling har det 
troligen inget värde, men möjligen för berät-
telsen om dess historia. 

En viktig tillgång i detta arbete har varit 
det faktum att Sverige är en arkivalisk 
stormakt. Den långa traditionen att bevara, 
såväl handlingar som publicerad litteratur, 
har gjort det möjligt att spåra hur Johans-
son använt (eller tänkt använda) sitt besök 
i Bensjö i sina skrifter. Vidare har en ökad 
digitalisering förenklat arbetet med att 
lokalisera material. Det enda större bekym-
ret i denna studie har varit täckningsgraden i 
Virtuella herbariet vilket bidragit till en icke 
försumbar osäkerhet kring besökets artlista.

Så avslutningsvis besöket i Bensjö. Var 
det unikt på något sätt? Bidrog besöket till 
någon mer övergripande insikt om hieraci-
ernas mysterium? Nej. På inget sätt ökade 
besöket kunskapen om hieracier i någon 
avgörande mening. Inte heller synes besöket 
på något annat sätt varit exalterande för Karl 
(möjligtvis bortsett från den där björkängen 
han refererar till). Johansson besökte Bensjö 
som en integrerad del av hans strävan att 
förstå den svenska hieraciumfloran i sin hel-
het, så också dess sammansättning utmed en 
ödslig skogsrygg.  

•  Tack till Arne Anderberg, Åsa Dalsätt och 
Johannes Lundberg, Naturhistoriska riks-
museet, för tillåtelse att ta del av Johanssons 
efterlämnade material och för skanning av 
herbarieark, illustrationer och dokument. 
Tack även till Maria Asp och Anne Miche 
de Malleray vid Centrum för vetenskaps-
historia, Kungl. Vetenskapsakademien, för 
all hjälp att identifiera Johanssons brev och 
handlingar. Ett särskilt tack till Torbjörn 
Tyler, Lunds universitet, för ovärderlig hjälp 
med faktauppgifter och för värdefulla syn-
punkter på manuskriptet.



41Grönvik: Besöket i Bensjö

Citerad litteratur
Almqvist, S. 1870: Berättelse om en 

resa i Jämtland sommaren 1868. 
Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-akade-
miens förhandlingar 1869: 435–454.

Almquist, S. 1874: Berättelse om en 
resa i Ångermanland, Medelpad 
och Jämtland sommaren 1873.
Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-
akademiens förhandlingar 1874: 
75–93.

Almquist, S. 1881: Studier öfver slägtet 
Hieracium. P. A. Norstedt & söner, 
Stockholm.

Hagström, J. O. 1751: Jemtlands oecono-
miska beskrifning eller känning, i akt 
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D
et Egypten, till vilket hellenerna seglar, 
är nyvunnet land och en flodens gåva åt 
egypterna. – – – Därifrån [havet] och 
upp till Heliopolis [nära Kairo] i meller-

sta delen av landet är Egypten brett. Det är här 
alldeles flackt, vattenrikt och träskigt.

Så skrev den grekiske historikern Herodo-
tos (ca 484– ca 425 f.Kr.). Han förstod hur 
landet i Nilens mynning i Medelhavet hade 
bildats, och han kallade det triangelformade 
nyvunna landet ”delta”. Därmed mynta-
des en av våra äldsta vetenskapliga termer. 
Herodotos skrev vidare:

När Nilen översvämmar landet, syns endast 
städerna, som sticker upp, alldeles som öarna i 
Egeiska havet. Allt det övriga i Egypten blir hav, 
och städerna ensamma sticker upp. När detta 
inträffar, färdas man inte längre i flodens ström-
fåror, utan tvärs över landet.

Dessa befästa samhällen i Nildeltat bygg-
des på flodarmarnas strandvallar (levéer). 
En del av dem lever ännu kvar. Man kan ana 
deras ålder genom att studera deras namn. 
De riktigt gamla byarna har namn som kan 
härledas ur det fornegyptiska språk som tala-
des fram till dess att arabiskan blev domi-
nerande på 800-talet (Strömquist & Engs-
heden 2018). Man kan då anta att den gamla 
bebyggelsen ligger under den nuvarande. 

Andra byar har övergivits men många av 
dessa finns kvar som stora jordhögar som 
består av nedbrutna hus- och mur rester av 
obränt tegel uppblandade med jord som blåst 
in från omgivningen (figur 1, 2). En sådan 

kallas tell (arab. تل ’tal’; hebr. תל ’tel’) eller 
kom. De är skyddade som fornminnen. Man 
kan lätt se dem på Google Earth, eftersom 
de är de enda ytor som inte är uppodlade i 
deltat. Tellerna i den nedre (norra) delen av 
deltat är i allmänhet från romersk–bysan-
tinsk tid. Tell el-Fara’in – den forn egyptiska 
huvudstaden Buto – är dock uråldrig med 
lämningar ända ner i äldre stenålder.

Jorden på tellerna har alltså antropogent 
ursprung. Den är lerig och salthaltig och salt 
fälls ut på ytan på grund av avdunstningen. 
Det är en jord som är olämplig för de flesta 
växter. Den kan betecknas som en solon-
chak (saltjordmån).

Dessutom fanns säkerligen också mindre 
bosättningar med en eller några få familjer 
även om vi inte funnit dem beskrivna i lit-
teraturen. I Eufrats och Tigris delta i Irak 
har sådana mindre bosättningar överlevt in 
i modern tid (Alwash 2013). De besöktes av 
den engelske forskningsresanden Wilfred 
Thesiger på 1950-talet (Thesiger 1964). De 
var människoskapade öar uppbyggda av vass 
och bottenslam. De nådde nätt och jämnt 
över vattenytan men byggdes på under 
århundradena. När de övergavs efterläm-
nade de förmodligen få eller inga spår. 
Liksom i Irak levde människorna i Nildeltat 
främst på jakt och fiske. Vildsvins- och fågel-
jakt bör ha varit viktiga näringsfång.

I en stor del av deltat är idag varje kva-
dratmeter uppodlad, utom i bebyggelsen 

Francesco Spada och Ingvar Backéus har studerat några gamla bosättnings kullar 

– teller – i Nildeltat och kommit fram till att de salttåliga växter som finns där 

delvis är en rest av den vegetation som etablerades under deltats uppbyggnad.

De sista skärvorna av vegetationen 
som fanns innan Nildeltat torrlades
FRANCESCO SPADA & INGVAR BACKÉUS
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och på tellerna. En stor del av denna upp-
odling skedde under 1900-talet. Ännu vid 
ingången till 1800-talet var stora områden 
vassbevuxna våtmarker. Det framgår tydligt 
av den detaljerade karta som ritades av 
Napoleons militärexpedition till Egypten 
1798–1802. Herodotos beskrivning av deltat 
som en övärld under högvattenperioden 
stämde fortfarande över stora områden vid 
den tiden.

Den saltare nedre delen av deltat har i 
sen tid omvandlats till vidsträckta områden 
med dammar för fiskodling. Mot havet 
finns sanddyner och söder om dessa några 
lagunsjöar. Mest känd är Burullussjön som 
vi besökte. Vattnet i sjön är bräckt men 

salthalten varierar mellan olika delar av 
sjön. Den bildades på 700-talet ur en salt 
våtmark vid havet efter att dyner hade 
byggts upp längre norrut och där bildat en 
ny strandlinje (Dumont & El-Shabrawy 
2007).

Vår studie
Vi besökte Nildeltat 6–11 februari 2008 
med Kafr el-Sheikh som bas. Vi studerade 
jordbrukslandskapet och ett flertal teller, 
dessutom Burullussjön, Medelhavskusten 
och området kring staden Rashid, det histo-
riska Rosetta.

Vi har försökt förstå varför vegetationen 
på tellerna ser ut som den gör, och hur den 

figur 1. En av många jordhögar – teller – i det platta Nildeltat, spår av mycket gamla bosättningar vilka 
funnits på platsen under lång tid. Tellerna består av gamla byggnadsrester blandade med vindburen jord 
från omgivningarna som avsatts bland husen. Vetefältet i förgrunden går ända fram till kanten av tellen. 
Fälten med alexandrinerköver Trifolium alexandrinum hade vid denna tid redan skördats. – Kom elBunduk. 
foto: Ingvar Backéus, 7 febr 2008.
The Nile delta is dotted by low but large hills, easily visible on Google Earth. They are old villages, now aban
doned and covered by soil. They are known as tells or koms. They are built up of remains of old houses and town 
walls, mixed with windborne soil that has settled among the buildings. In the foreground a wheat field. The other 
main crop, Trifolium alexandrinum, used for fodder, had already been harvested at this time. Kom elBunduk.
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har kommit dit. De som tidigare har stude-
rat vegetationen har gjort en växtsociologisk 
klassificering (Shaltout & El-Scheikh 2002), 
men den långsiktiga dynamiken från tiden 
före jordbruket och fram till i dag har knap-
past diskuterats. Däremot har man studerat 
nutida dynamiska processer, framför allt 
följderna av den för saltning av jorden som 
pågår (Shaltout m.fl. 1995), och som är en 

följd av att den årliga genomsköljningen med 
sötvatten förhindras av Assuan dammen. 
Vad tidigare författare har betraktat som 
ogräsvegetation på tellerna ger vi här en 
annan tolkning.

Vegetationen i dag
MARKANVÄNDNING
Vid vårt besök stod fälten gröna. Ett växel-
bruk dominerar i deltat med ris, foderväxten 
alexandrinerklöver Trifolium alexandrinum 
och bomull. Mellan de långsmala åkrarna 
löper bevattningskanaler med införda, plan-
terade träd längs kanterna, särskilt kasuarina 
Casuarina equisetifolia och eukalyptusarter 
Eucalyptus spp. Av inhemska vedväxter finns 
enstaka grupper eller individ av vide busken 
Salix mucronata, mannatamarisk Tamarix 
nilotica och, mindre vanliga, Salix tetrasperma 
och sykomorfikon (mullbärs fikonträd) Ficus 
sycomorus. Både de införda och de inhemska 
träden visade spår av huggning av olika slag.

I trädgårdarna kring husen såg vi Citrus-
arter, guava Psidium guajava och, mer sällan, 
persika Prunus persica, vitt mullbär Morus 
alba och dadelpalm Phoenix dactylifera. 
Dadelpalmen var vanligast i nordväst, kring 
Rashid tillsammans med mangoträd Mangi-
fera indica (figur 3). Dadelpalmen planteras 
ofta när annan odling misslyckas på grund 
av försaltning. Kring Kafr el-Scheikh och 
längre söderut var dadelpalmerna i stor 
utsträckning i dåligt skick.

Vid vårt besök uppehöll sig kreatur på tel-
lerna. En hjord på omkring tvåhundra djur 
fanns på Kom el-Khawaled. Kor domine-
rade men där var också får, getter och åsnor, 
dessutom enstaka bufflar. Dessa djur ägs och 
sköts av nomader. De är beduiner från områ-
den längre österut, och de talar en arabiska 
som skiljer sig något från de bofastas dialekt. 
De har en påfallande hög status som väl har 
både ekonomiska och historiska orsaker.

Genom intervjuer fick vi klart för oss 
att nomaderna är integrerade i det lokala 
markanvändningssystemet. De annuella 

figur 2. Teller finns också kring Eufrat och Tigris. 
Om man gräver sig ner i tellen finner man rester av 
byggnader och murar. Fotot visar bostadskvarter i 
Abrahams födelseort, det kaldeiska Ur i södra Irak 
(Första Mosebok 11: 26–31). Mannen på bilden 
deltog i Leonard Woolleys utgrävningar på 1920
talet. Han förevisar här en byggnad vid vilken man 
funnit en namnskylt i kilskrift med namnet Ibrahim 
(Abraham). I den apokryfiska historieskrivningen har 
detta alltså blivit Abrahams bostad. Byggnaderna 
har senare utsatts för hård restaurering. 
foto: Ingvar Backéus, februari 1970. 
Tells are also found around Euphrates and Tigris. 
When digging into a tell, remains of houses and walls 
will appear. This example shows residential quarters 
in the Chaldean Ur, the birth place of Abraham (born 
as Abram; Genesis 11: 26–31). The man in this photo 
from 1970 took part in Sir Leonard Woolley’s excava
tions in the 1920s. He points out a building where a 
nameplate in cuneiform with the name Abraham had 
been found. In the somewhat apocryphal history writ
ing this house has therefore become Abraham’s home. 
Later the whole site has been heavily restored.
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växter som gror på tellerna under vinter-
regnen, främst gräs och korgblommiga örter, 
äts av djuren. De ratar däremot normalt 
de halofytiska perenna småbuskarna. När 
detta bete tar slut flyttas de till trädesåkrar 
och nyskördade åkrar. Nomaderna säljer 
animalie produkter till de bofasta, men säljer 
också levande djur som göds av bönderna 
innan de slaktas. Djuren (särskilt bufflarna) 
står tjudrade under dagen under enkla halm-
tak, ofta uppburna av palmstammar. Under 
vårt besök (februari) utfodrades de främst 
med alexandrinerklöver.

Därför mötte man på vägarna talrika 
transporter med alexandrinerklöver, dels 
på packåsnor, dels på åsnedragna kärror. 
Modern jordbruksteknologi hade inte vun-

nit större insteg här, och det kan förklara att 
samhällena ligger så regelbundet utströdda 
i landskapet; jordbruk kan inte bedrivas på 
några större avstånd från hemmet. Samhäl-
lena följer det gamla mönster som går under 
namnet Ackerbürger. Det är säkert ett arv 
från områdets ursprungliga kolonisering.

TELLERNAS VEGETATION
Vi gjorde botaniska inventeringar av ett 
antal teller: Kom el-Khawaled (med en 
då pågående arkeologisk utgrävning), 
Tell el-Dab’a (i distriktet Sidi Salem), Tell 
Sidi Salem, Tell el-Misk (med en nutida 
begravningsplats), Kom el-Bunduk, Tell 
Nashawein, Tell Kherba och Tell el-Khan-
siri. Dessutom besökte vi Tell el-Fara’in 

figur. 3. Odling av dadelpalm Phoenix dactylifera och mango Mangifera indica utanför Rashid (Rosetta). 
Stängslet är byggt av italienskt rör Arundo donax (figur 7). I bildens överkant skymtar en kasuarina Casua-
rina equisetifolia. 
foto: Ingvar Backéus, 10 febr. 2008.
Plantation of date palms and mango trees near the town Rashid, given the name Rosette during Napoleon’s 
military campaign. Date palms are usually planted as a last resort on salinized soil. The fence is made of Arundo 
donax. At the top of the image is seen branches of Casuarina equisetifolia.
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(”Faraos tell”), den fornegyptiska huvud-
staden Buto.

Vid vårt besök hade vinterregnen dit-
tills tyvärr uteblivit och tellerna var därför 
nästan helt utan annueller, så när som på 
någon enstaka kvarnkattost Malva parvi-
flora, kålmolke Sonchus oleraceus och lite gräs. 
Enligt lokalbefolkningen var detta mycket 
ovanligt; normalt skulle tellerna vara täckta 
av gräs och örter.

I stället fanns där nu bara spridda grupper 
av hygrohalofytiska (salttåliga våtmarks-
växter) småbuskar i familjen amarantväxter: 
glasörten Sarcocornia fruticosa, Halocne-
mum strobilaceum (figur 4), Arthrocnemum 
macrostachyum, saltörterna Suaeda maritima 
och S. salsa samt sodaört Kali turgidum. 
Deras fördelning verkar vara beroende av 
den lokala variationen i salt koncentration. 
Denna är i sin tur beroende av topografin 
med små tillfälliga vattensamlingar och 
saltkrustor på ytan. På högre nivåer fanns 
bara lavar på halvt nedbrutet tegel (figur 5). 
Detta tyder på att daggen är av betydelse för 
vattenförsörjningen.

Vi såg också den torniga ärtväxten 
manna klöver Alhagi maurorum. Den används 

medicinskt, och uttolkare av Koranen har 
ansett att denna art utgör den ”manna” som 
nämns i den svenska översättningen av den 
andra suran (Kon), vers 57. Mannaklövern är 
mindre salttolerant. Vi fann den på brantare 
platser där koncentrationen av artefakter 
och murrester var högre. 

Föryngring av gräsen Hyparrhenia hirta 
och risven Piptatherum miliaceum, vilka 
tillhör de gräsarter som i Egypten kall-
las ”safsoof ”, förekom på flacka terasser i 
kanten av bestånd av hygrohalofyter tillsam-
mans med rester av den annuella floran, 
där avrinningen var större och salthalten 
därmed mindre.

Mer sammanhängande vegetation 
dominerad av vass Phragmites australis och 
dungar av tamarisker (Tamarix nilotica, T. cf. 
tetragyna) förekom i övergångszonen mot 
omgivande jordbruksmark. Här växte också 
bland annat hundtandsgräs Cynodon dactylon, 
ljust gullfrö Xanthium strumarium och sprut-
gurka Ecballium elaterium. Den senare saknas 
i Vivi Täckholms (1974) flora och är förmod-
ligen adventiv i området. Där tellen avgrän-
sades av ett dike kunde man finna gatmålla 
Chenopodiastrum murale, fetmållorna Atriplex 

figur. 4. Amarant
växten Halo cnemum 
strobilaceum på tel
len Kom elBunduk. 
Detta är ett av många 
exempel på inlands
förekomster av växter 
från kustnära, salta 
våtmarker. 
foto: Ingvar Backéus, 
7 febr. 2008.
We argue in this paper 
that many halophytes 
have spread to tells far 
from the coast. This is 
Halocnemum strobila-
ceum (Amaranthaceae) 
on Kom elBunduk.
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halimus och A. leucoclada samt gullkrissla 
Limbarda crithmoides. Längs dikena växte 
också grupper av vass och kaveldunsarten 
Typha domingensis.

Det är intressant att jämföra dessa betade 
teller med en betesskyddad tell, den forn-
egyptiska huvudstaden Buto. Högst upp på 
toppen växte här mannaklöver, både på flack 
och sluttande mark. Den avgränsades nedåt 
av suckulenta hygrohalofytiska buskar, 
främst Arthrocnemum macrostachyum, och 
därefter följde täta buskage av tamarisk. 
Detta bälte uppträdde mitt på sluttningen. I 
fältskiktet fanns den taggiga och storvuxna 
mariatisteln Silybum marianum samt Cheno-
podium- och Atriplex-arter. Närmre basen 
av tellen växte täta tuvor av bomullsgräs 
Imperata cylindrica, vass, tågarten Juncus rigi-
dus och bocktörnearten Lycium europaeum. 
Fördelningen mellan dem beror av salthalt 
och vattenförhållanden. Längst ner fanns ett 
bälte av den korgblommiga busken Pluchea 
dioscoridis. Den verkade utgöra en övergång 
mot de flacka våtmarker som nu har över-
tagits av åkermark.

Vi tror därför att täta snår av tamarisk 
skulle dominera vegetationen på tellerna på 

låg och mellannivå utan mänsklig påverkan. 
Denna skulle alltså dominera den potentiellt 
naturliga vegetationen, om man nu kan tala 
om sådan vegetation i denna människo-
skapade miljö.

Vår slutsats är att den glesa vegetationen 
innehåller dels element av ökenväxter, som 
mannaklöver från sand- och stenöknarna 
bortom deltat, och dels ett antal småbuskar 
typiska för salta våtmarker runt Medelhavet, 
inklusive deltats yttre kust.

Fyra vegetationszoner
Vi besökte också Burullussjön och Medel-
havskusten. Detta gav oss möjlighet att 
studera en mer naturlig vegetation i det 
nedre deltat som ännu inte odlats upp. Vi 
urskiljer fyra vegetationszoner längs en 
gradient från söder till norr: a) en vasszon, 
b) salta våt marker, c) grunda lagunsjöar med 
brackvatten och d) kustdyner. Detta är en 
zonering som återkommer i alla mediterrana 
låglänta kusttrakter (Zohary 1973).

Vassarna är i huvudsak ett sötvattens-
ekosystem. Det består av enorma områden 
med vass (figur 6). Området genomkorsas 
av vattendrag och kanaler med mindre 

figur 5. Lav på bysantinskt tegel, 
sannolikt kalkorangelav Vario-
spora cf. flavescens. Ulf Arup har 
analyserat kollekten och jämfört 
med närstående arter. Han 
konstaterar att gruppen är taxo
nomiskt oklar. På platsen finns 
också vitskivlav Diplotom ma 
alboatrum. Nederbörden är 
mycket låg, och laven hålls nog 
vid liv med hjälp av morgon
dimman. – Tell Nashawein. 
foto: Ingvar Backéus, 9 febr. 2008.
Lichen growth on old Byzantine 
bricks. The species cannot be 
unambiguously determined but is 
near Variospora flavescens. On 
the site we also found Diplotomma 
alboatrum. The Nile delta has 
a desert climate. Probably, the 
lichens here survive on morning 
fog and dew. – Tell Nashawein.



48 Svensk Botanisk Tidskrift 114: 1 (2020)

bestånd av italienskt rör Arundo donax (figur 
7) och kaveldunsarten Typha domingensis. Det 
utbreder sig norr om 31°20' N och möter 
salta våtmarker på södra stranden av Burul-
lussjön. Stora områden i vasszonen längs den 
sydöstra delen av sjön har nyligen omvand-
lats till fiskodlingar. Halofyter och ruderat-
växter invaderar där gång- och kör vägar mel-
lan fiskdammarna (figur 8) liksom jordhögar 
från utgrävningen av dammarna, men vass, 
italienskt rör och kaveldun överlever ändå 
runt dammarna i detta starkt omvandlade 
landskap.

Före utdikningarna och uppodlingen av 
deltat var vassarna mycket mer vidsträckta 
än i dag. De täckte de delar av deltat som 
hade ett flöde av sötvatten. De fanns alltså 
långt söderut och var dynamiskt beroende 
av variationen i de årliga översvämningarna 
(Holz 1969). Detta stöds av de rekonstruk-
tioner av paleomiljön som har gjorts (Frihy 
1992, Shaltout m.fl. 1995, Stanley m.fl. 2004). 

figur 7. Italienskt rör Arundo donax intill en delta
arm vid Rashid (Rosetta). Rörblad till oboer tillver
kas av denna art, en produkt som traditionellt har 
exporterats från Egypten. Växten har inget speciellt 
med Italien att göra; på andra språk har den namn 
som Spanish cane, Colorado river reed, canne de 
Provence, roseau de Fréjus, caña de Castilla… 
Den anses vara ursprunglig kring Medelhavet och i 
Mellanöstern och angränsande subtropiska miljöer 
men har planterats i andra subtropiska områden. 
foto: Ingvar Backéus, 10 febr. 2008.
The reed Arundo donax has several uses. It is used 
for fencing (Fig. 3) and building of reed huts but also 
as oboe reeds. It is considered native to the Mediter
ranean but has been planted extensively elsewhere in 
subtropical environments.

figur 6. Ett hav av vass Phragmites australis vid 
östra ändan av Burullussjön. Det var i denna miljö 
som faraos dotter fann Moses (Andra Mosebok 2: 
5–6). 
foto: Ingvar Backéus, 10 febr. 2008.
A sea of reed (Phragmites australis) at the eastern 
end of Lake Burullus. As described in Exodus 2: 5–6, 
Pharaoh’s daughter found little Moses at the Nile in 
this kind of environment.
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Bladvass, italienskt rör och kaveldun vid tel-
lernas bas och längs diken är alltså ursprung-
liga inslag i miljön.

Norr om vasszonen följer en zon domine-
rad av suckulenta halofyter: Sarcocornia fruti-
cosa, Halocnemum strobilaceum, Arthrocnemum 
macrostachyum m.fl. (jfr. Magdy m.fl. 2002). 
Den når ner till de grunda kust lagunerna 
(figur 9).

Tellvegetationens ursprung
Vi anser att tellernas salttoleranta växter 
härstammar från zonen med salta våtmarker. 
Under årstider med lågt flöde i Nilen bör 
det i alla tider ha skett ett saltvatteninflöde 
söderut. Detta gjorde det möjligt för halo-
fyter att etablera sig också långt in i söt-
vattensmiljöerna, långt från havet. Sprid-
ningen söderut underlättades av levéerna 
längs flodarmarna. Dessa översvämmas i 
regel inte, och eftersom ökenklimat råder 
i deltat sker successivt en saltanrikning i 
levéerna. Sådan spridning kan gå snabbt. Vi 
har sett det i området med moderna fisk-
odlingar, där halofyter snabbt koloniserar 
uppkastad jord i vasszonen (figur 8). Oav-
siktlig spridning med människan kan också 
ha skett, både i dag och under faraonisk tid.

Genom pleistocen har denna interaktion 
mellan söt och salt miljö gradvis förflyttats 
norrut i takt med pålagringen av slam i del-
tat, även om utvecklingen har gått i mot-
satt riktning under perioder med stigande 
havsnivå (Bunbury m.fl. 2017). Halofyt-
vegetationen på de sydligare tellerna kan 
alltså ses som relikter. Källan är de kust nära 
salta våtmarkerna. Vegetationen på tellerna 
är biogeografiska öar i ett hav av åkrar.

Vår slutsats är alltså att de växter som 
har betecknats som ruderatväxter i själva 
verket är områdets ursprungliga växter. De 
är också kända som foder- eller betesväxter 
i det förhistoriska landskapet, till exempel 
olika sodaörter och mållor, cruciferer, arter 
av molke Sonchus, bittersallaten Reichardia 
tingitana samt kaveldunet Typha domingensis.

Mannatamarisk anses vara en sen 
successions art i våta sänkor mellan dyner 
och i andra salta våtmarker. I övrigt verkar 
dynvegetationen inte utgöra någon väsentlig 
källa för vegetationen på tellerna.

Sykomorfikon är en välkänd art i deltat. 
Det är det största inhemska trädet här men 
växer nu enbart i jordbruksområdena. Dess 
ursprungliga nisch i deltat kan ha varit träd- 
och buskvegetation på levéerna, mellan 
tamarisksnåren och strändernas videbuskar.

Papyrus Cyperus papyrus är nog den mest 
kända växten i deltat, men den finns inte där 
längre. Den är i dag känd från en enda plats 
i Egypten: några små bestånd vid Wadi El 
Natrun (Täckholm 1974). Längre söderut, i 
fuktigare delar av Afrika, är arten ännu vitt 
spridd i våtmarker och kring söt vattenssjöar 
och floder. Den är en sen successionsart 
i tropiska och subtropiska miljöer. Enligt 
gamla källor var den en gång vanlig i det 
nedre deltat. Den finns till exempel avbildad 
i Amenhotep III:s (r. ca 1390–1353 f.Kr.) 

figur 8. En stor del av det nedre Nildeltat är i dag 
omvandlad till fiskdammar. På vallen koloniserar en 
målla, sannolikt Atriplex leucoclada. Den ursprung
liga vassen bildar en bård längs vallen. – Sydost 
om Burullussjön. 
foto: Ingvar Backéus, 10 febr. 2008.
Much of the lower delta is today transformed into fish 
ponds. The dam is here colonized by a species of 
Chenopodiaceae, probably Atriplex leucoclada. The 
original reed Phragmites australis fringes the dam. – 
Southeast of Lake Burullus.
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palats (figur 10). Emellertid klarar inte 
papyrus en ökad salthalt (Di Pietro 1999). 
I Medelhavsområdet är den nu närmast 
att betrakta som en relikt från neogen (sen 
tertiär). Varken linnélärjungen Forsskål eller 
Napoleons expedition såg papyrus i deltat.

Hushållning före det moderna 
jordbruket
Den miljö vi har beskrivit bör ha varit gynn-
sam för en mesolitisk och neolitisk befolk-
ning. Våtmarkerna med sött eller salt vatten 
hyser bland annat mycket fågel. Det finns 
gott om gammalegyptiska bilder som visar 
jakt. Området är också en naturlig miljö för 
vildsvin, och deltat är ett av de områden där 
detta djur tidigt tämjdes. Sumpmarkerna vid 
nedre Eufrat och Tigris är ett annat (Back-
éus m.fl. 2016).

Området var också mycket attraktivt för 
neolitiska bönder. Herodotos berättade om 
detta: De inhöstar 

frukten på marken med mindre möda och besvär 
än alla andra människor – – –. Ty de behöver 
inte bemöda sig med att gräva i jorden eller med 
något annat arbete, som andra människor måste 
utföra för skörden, utan när floden kommit av 
sig själv och vattnat åkrarna och sedan sjunkit 
undan, då besår var och en sitt land och släpper 
sedan dit sina svin och låter svinen trampa ner 
utsädet.

För att lätta på kosthållet har de [som bebor 
sumpmarkerna] funnit på följande. När floden 
översvämmar och fälten står under vatten, växer 
i vattnet många liljor, som egypterna kallar lotus. 
De plockar dessa och torkar dem i solen. Det 
innersta i lotus blomman, som är likt vallmo, mal 
de sönder och gör därav kakor, som de rostar på 
elden. Även roten av lotusväxten är ätbar och 
rätt söt. Den är rund och stor som ett äpple. Det 
finns även liljor, som liknar rosor och som även-
ledes växer i floden. Deras frukt sitter i en hylsa, 
som skjuter upp vid sidan från roten. Den liknar 
ganska mycket honungskakan i ett getingbo. I 
den finns många kärnor, stora som olivkärnor, 
och man äter dem både färska och torkade. Ur 
träskmarkerna rycker man vidare upp byblos, 
som är en ettårig växt, skär av dess översta del, 
som man använder till olika ändamål av annan 
art, men den återstående nedre ungefär alnslånga 
delen äter de eller säljer. Men de, som vill göra 

figur 9. Burullussjöns östra ände. Vegetationen domineras av Sarcocornia fruticosa. Till höger samma art 
på Tell elDab'a dit den spritt sig från sin ursprungliga miljö i saltträsken i norr. Arten förs ibland (som var. 
fruticosa) till samma art som vår glasört Salicornia europaea.
foto: Ingvar Backéus, 7 &10 febr. 2008.
The eastern end of Lake Burullus with a vegetation dominated by Sarcocornia fruticosa. To the right it is seen on 
Tell elDab'a to where it has spread from its original environment in the northern salt marshes and lakes.
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byblos riktigt smaklig, kokar den i en genom-
glödgad ugn och äter den så. Somliga lever blott 
av fisk, som de fångar och rensar, varpå de torkar 
den i solen och sedan äter den torkad.

Det som översättaren kallar lotus bör 
här avse egyptisk vitlotus Nymphaea lotus 
som är en näckros. Lotussläktet Nelumbo 
finns inte i Afrika. Byblos är papyrus vilken 
alltså användes till föda. Den är inte ettårig i 
botanisk mening. Herodotos menade säkert 
att den skjuter årliga skott.

Vassen är en av de lättast tillgängliga 
energikällorna i världen. Den har använts i 
årtusenden och fram till vår tid i liknande 
miljöer. I bland annat Mesopotamien har 
vass använts vid tillverkningen av lerkrukor 
och bränt tegel. Vasshaven utgör en näst 
intill oändlig bränslekälla vid tillverkning av 
tegel, senare också glas. (Denna utveckling 
kan man för övrigt också se i Venedigs lagun 
under senare delen av det första årtusendet 
e.Kr.) Kring nedre Eufrat och Tigris har 
bostäder byggts av vass in i sen tid (Thesi-
ger 1964), och efter Saddam Husseins fall i 
Irak har denna byggnadskonst återupplivats 
(Alwash 2013). Säkerligen har man gjort 
detsamma i Nildeltat.

Detta förklarar hur utvecklingen och 
urbaniseringen kunde fortgå i deltat trots 
bristen på ved. Här utvecklades Acker-
bürger-samhällen redan vid början av den 
agrara koloniseringen av området.

Vassarna är också källan till en rad andra 
bruksföremål sedan gamla tider. Flera av 
dessa är ännu i bruk, som stängsel, vass-
hyddor och lador av italienskt rör. Material 
för taktäckning får man också från bomulls-
gräset.

Båtar av vass och papyrus är kända och 
används ännu vid övre Nilen. Det täta nätet 
av flodarmar och kanaler underlättade i 
hög grad transporter och därmed urbanise-
ringen. Alla dessa omständigheter tillsam-
mantagna gjorde deltat mycket attraktivt 
för mänsklig kolonisering, och i dag har 
alltså människan tagit över nästan hela 
landskapet.  

•  Vi besökte Nildeltat 2008 som en del av 
ett arkeologiskt projekt lett av Paul Sinclair. 
Vi är tacksamma att ha fått denna möjlig-
het. Tillstånd att beträda de arkeologiska 
lokalerna beviljades av Supreme Council of 
Antiquities. Vi är tacksamma för hjälp med 
artbestämningar av Ulf Arup och Roland 
Moberg (kalkorangelav) och Frank Johans-
son (stjärtand).

figur 10. Restaurerat stuckfragment från Amen
hotep III:s (r. ca 1390–ca 1353 f.Kr.) palats nära 
byn Malqata. Den blå växten till höger är papyrus. 
Vattenväxten till vänster tror vi är den storvuxna 
pilörten Persicaria senegalensis. Fågeln är med 
stor sannolikhet en stjärtand. Detta är en detalj av 
en stor golvmålning med flera träskmarksscener 
med ett rikt växt och djurliv (Arnold 1995). Man 
kan tycka att blomställningarnas likhet med 
papyrus är svag, men man bör då jämföra 
med hieroglyf tecknet för växten papyrus: 
(Budge 1920). En läskunnig egyptier för
stod direkt att det var papyrus som avsågs.
A restored stucco fragment from the palace of Amen
hotep III (r. ca 1390–ca 1353 BC) near the present 
village of Malqata. 

The blue plant to the right is papyrus, a species that 
is today only found at one place in Egypt, at Wadi El 
Natrun. It cannot tolerate elevated salt levels. Neither 
the explorer Forsskål in the 18th century, nor the 
Napoleonic expedition saw it in the delta. In the Medi
terranean it can now be considered a Neogene relict.

We believe that the other plant is Polygonum 
senegalense. The bird is most likely the northern 
pintail Anas acuta. This is part of a large floor painting 
depicting marsh environments.

𓇉
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Spada, F. & Backéus, I. 2020: 
De sista skärvorna av vege
tationen som fanns innan 
Nildeltat torrlades. [The last 
shards of the vegetation prior to 
the draining of the Nile delta.] 
Svensk Bot. Tidskr. 114: 42–52.
The Nile Delta was originally 
flooded during seasons of high 
water in the Nile but today it is 
drained and cultivated. The lower 
parts have been transformed 
into fish ponds. Remnants of the 
original vegetation can be seen 
at Lake Burullus near the coast. 
We distinguish four original 
vegetation zones from south 
to north: a) reeds dominated 
by Phragmites australis, b) salt 
marshes, c) shallow lagoon lakes 
and d) coastal dunes.

’Tells’ or ’koms’ denote in the 
Middle East low hills containing 
remains of abandoned villages. 
The Nile Delta is dotted with 
tells which are protected by 
law. Due to the very dry climate 
their clayey soil is salty and salt 
precipitates on the surface. This 
solonchak soil is suitable only 
to salt plants, otherwise found 

on seashores, e.g., Halocne-
mum strobilaceum, Sarcocornia 
fruticosa, Suaeda spp. and Kali 
turgidum. These have been 
considered as weeds on the 
tells, but we consider them as 
immigrants from the saltmarshes 
further north. Before the Nile 
was regulated, there should have 
been an influx southwards of 
saltwater during periods of low 
river water. The salt tolerant spe
cies then migrated southwards 
and found suitable habitats on 
the tells.

The original state of the delta 
with its seasonal variation in 
water level was suitable for 
a Neolithic population. There 
was plenty of hunting game, 
including wild boars and resi
dent and migrating birds. The 
reed was a readily available and 
plentiful source of fuel. Cyperus 
papyrus is now absent from the 
delta but was once important 
there. It was used not only for 
making paper but also as food. 
Herodotus described the delta 
as a rich country with plenty of 
resources.
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Tiotusentals röda skogliljor kunde räknas in när tio glada 

floraväktare slog läger på Gotska Sandön i somras. Även 

några av landets största förekomster av ryl, tofsäxing 

och klittviol hörde till fynden.

35 000 röda skogsliljor! 
Intryck från ett floraväktarläger 
på Gotska Sandön
SEBASTIAN SUNDBERG & JAN ANDERSSON

V
arje år genomför Floraväktarna ett eller två nationella 
inventeringsläger i någon del av landet där det finns 
större behov av samlade krafter. Ett av två läger 2019 
genomfördes på Gotska Sandön i slutet av juni (det 

andra i Ångermanland i början av augusti). Fokus var på röd 
skogslilja Cephalanthera rubra (figur 1), ryl Chimaphila umbellata 
(figur 4), tofsäxing Koeleria glauca och luddvedel Oxytropis pilosa, 
där de tre första inte har totalräknats på ön tidigare. Resultatet 
blev över förväntan på denna, trots allt, ganska väl undersökta ö 
(Ingmansson & Peterson 2006). Då antalet deltagarplatser var 
begränsat så gick förfrågan om medverkan ut till de regionala 
floraväktarsamordnarna, som ett tack för allt de gör. Lägret 
samordnades förtjänstfullt av gotlänningarna Jörgen Petersson 
och Gun Ingmansson, som har varit på Gotska Sandön många 
gånger, inte minst för inventeringar till Gotlands flora, tillsam-
mans med Margareta Edqvist, samt Jan Andersson från SBF:s 
styrelse. För flera av oss blev detta vår första och oförglömliga 
vistelse på Gotska Sandön – Östersjöns pärla enligt Albert Eng-
ström, som vistades här en hel del för knappt hundra år sedan!

Efter tre timmars båtresa
Vi åtta som åkte med båten från Nynäshamn ankom under sena 
eftermiddagen den 26 juni till stranden vid Las Palmas i nordost, 
den ”normala” angöringsplatsen på ön när vädret tillåter. Detta 
innebar att vi fick vandra tre kilometer till stugbyn, lyckligtvis 
utan att bära packningen. Packningen, inklusive all mat för 
vistelsen, körs med traktor av nationalparksförvaltarna. Under 
vandringen, längs långa och orörda stränder, fick vi se lägrets 
enda lilla exemplar av näbbtrampört Polygonum oxyspermum, samt 
fick en försmak av alla röda skogsliljor och ryl i randdynerna. 
Näbbtrampört bör dock inventeras senare på sommaren när 

FLORAVÄKTARNA

figur 1. Röd skogslilja längs 
Höga åsen. 
foto: Sebastian Sundberg.
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den är bättre utvecklad. Arten är svårinventerad då den växlar 
mycket i antal mellan år och växtplatser.

Vi bodde i två stugor i stugbyn på den nordvästra delen av ön, 
där boendena för besökarna finns. Jörgen och Gun delade in ön 
i olika sträckor som vi, oftast två och två, genomsökte under tre 
fullmatade dagar för att täcka in de viktigaste delarna. Det blev 
långa men mycket angenäma dagar i fält med upp till 30 000 steg 
per person och dag!

Man får lätt intrycket av att Gotska Sandön är exklusiv rätt 
igenom, men utöver de fantastiska sandstränderna, de ofta 
rika randdynerna en bit innanför och rasbranterna längs södra 
kusten, så utgörs två tredjedelar av öns 37 kvadratkilometer av 
botaniskt ganska torftiga torra tallmoar dominerade av ljung 
i fältskiktet. Endast några lövskogspartier (”morer”), gamla 
tomter och Kapellänget (en större löväng) i nordväst bryter 
av mot mönstret. På hela ön finns idag endast fyra vattenhål, 
samtliga människoskapade, som fungerar som magneter för 
häckande och rastande tättingar. Märkligt nog har aldrig platt-, 
mellan- eller mattlummer (Lycopodium complanatum, L. zeilleri, 
L. clavatum) noterats på ön trots att miljön verkar optimal över 
stora ytor och att dessa arter knappast har några begränsningar 
i att sprida sig hit med sporer – kanske saknas någon avgörande 
komponent (revlummer Lycopodium annotinum och lopplummer 
Huperzia selago förekommer dock).

Enorma mängder
Totalt fick vi ihop 34 840 plantor av röd skogslilja, med de 
största koncentrationerna på randdynerna längs nord- och 
sydkusten (tabell 1, figur 2a). På de lokaler där blommande och 
vegetativa plantor räknades separat utgjorde de blommande 
83 procent av plantorna, men det fanns förekomster där endast 
10 procent var fertila. I områden med mycket plantor hoppade 
vi över att räkna de sterila då de ofta var svårupptäckta, och en 
del av dessa missades säkert även när de räknades, så därmed 
är vår totalsumma i underkant. Hybridskogslilja Cephalanthera 
longifolia × rubra (figur 5) sågs också med ett tiotal exemplar på 
fyra platser, samt en vitrosa form av röd skogslilja på ytterligare 
några lokaler (figur 5). 

Lite oväntat var att det lokalt fanns ganska mycket röd skogs-
lilja även längs Höga åsen, betydligt längre in från kusten. Höga 
åsen stack ut som en häftig, slingrande vandring bland ställvis 
mycket gamla och knotiga tallar längs dynkammen, med branta 
sluttningar på sidorna. En stor förekomst med ryl upptäcktes 
också här. Längs kanten av Höga åsen, vid Sälbo lövskog var-
nade mindre flugsnappare och lundsångare unisont. Möjligen 
skulle det kunna finnas röd skogslilja även på mindre ”åspartier” 

figur 2. Utbredningen av a) 
röd skogslilja och b) ryl på 
Gotska Sandön 2019 enligt 
de floraväktarlokaler som har 
skapats. Cirklarnas storlek 
återspeglar antalet plantor res
pektive skott inom varje lokal.
Occurrences of a) Cephalan-
thera rubra and b) Chimaphila 
umbellata on Gotska Sandön in 
June 2019. The size of the circles 
corresponds to the number of 
shoots at each site.

a

b
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(inlandssanddyner) vid Ryssdalen och nordväst om Sälbo lövskog 
samt på randdynen längs Västra Sidan. 

Ett par av förekomsterna av ryl, med cirka 2500 och 2000 
skott, tillhör de större i landet men framför allt är de vidsträckta 
förekomsterna över ön imponerande (figur 2b). 

Bestånden av tofsäxing kring Arnagrop i nordost (matchas av 
Gårdby Sandhed på Öland med 13 000 tuvor 2015) och ludd-
vedel kring Hamnudden i sydväst tillhör också de största i landet 
(tabell 1; två östgötska lokaler är större). 

Vi återbesökte inte samtliga dellokaler för klittviol Viola 
tricolor subsp. curtisii, men med tanke på lägrets 196 inräknade 
plantor tillsammans med de 140 som tidigare har räknats på ej 
återbesökta dellokaler så bör det finnas 300–400 plantor längs 
Västra sidan vilket i så fall skulle innebära en av landets två 
största lokaler (tillsammans med Gårdby Sandhed på Öland där 
350 exemplar räknades 2014). 

Vi gjorde ingen räkning av martorn Eryngium maritimum, som 
här har landets i särklass rikaste förekomster, eftersom dessa räk-
nades noga för tio år sedan till 9 355 exemplar (varav cirka 6600 
[70 %] av landets 9500 reproduktiva plantor). Några nya del-

figur 3. Röd skogslilja Cep-
halanthera rubra längs Höga 
åsen. 
foto: Sebastian Sundberg.

figur 4. Rylen stod ännu i 
knopp längs Höga åsen. Arten 
blommar främst i juli. 
foto: Sebastian Sundberg.
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lokaler hittade vi dock. Tofsäxing kan ha förts till ön i samband 
med sandbindningsåtgärder kring förra sekelskiftet, medan den 
första martornsplantan noterades i Franska bukten i sydost så 
sent som 1945 (Ingmansson & Petersson 2006).

Nya fynd
Vi gjorde även fynd av några nya taxa för ön: backfryle Luzula 
divulgata, samt de två orkidéerna tallknipprot Epipactis helle-
borine subsp. orbicularis (figur 6; en underart av skogsknipprot) 
och kal knipprot (underarten sandknipprot E. phyllanthes subsp. 
arenaria). Dessutom noterades hybriden purpurknipprot × 
skogsknipprot E. atrorubens × helleborine samt helgröna exemplar 
av purpur knipprot E. atrorubens för första gången här (samtliga 
knipp rötter bestämda från foton av Sven Birkedal; se Birkedal & 
Kreutz 2009). De avvikande knipp rötterna uppmärksammades 
av Ulla-Britt Andersson och Gun Ingmansson. 

En planta av den ängsfryle närstående arten backfryle exami-
nerades av Ulla-Britt vid Arnagrop i nordost men det förekom 
liknande frylen längs stora delar av Höga åsen vilka med hög 
sannolikhet var denna art. Även de mycket högvuxna (upp till 
80 cm), bredbladiga och senblommande fältsipporna Pulsatilla 
pratensis (figur 7) var uppseendeväckande – vissa blommade fort-
farande under den sista juniveckan – kan de eventuellt utgöra 
ett separat taxon? Nästa gång ett liknande besök görs så bör 
tillstånd sökas för att kunna samla in beläggsexemplar av några 
av dessa arter till något av våra offentliga herbarier.

figur 5. Till vänster en hybrid
skogslilja Cephalanthera longi-
folia × rubra som känns igen, 
utöver den ljusrosa färgen, på 
sina korta stödblad och trub
biga underläpp. 

Till höger en ljust rosa form 
av röd skogslilja som, till skill
nad från hybridskogsliljan, har 
långa stödblad och en spetsig 
underläpp.
foto: Jan Andersson (vänster) 
och Gun Ingmansson (höger).

figur 6. Tallknipprot Epipactis 
helleborine subsp. orbicularis, 
Norra sidan. Denna underart av 
skogsknipprot kännetecknas 
bland annat av sitt trubbiga 
basalblad. 
foto: Sebastian Sundberg.
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Röd skogslilja – Sandöns botaniska symbolart
Trots alla fina miljöer och spännande arter så var det främsta 
intrycket mängderna med blommande röda skogsliljor – vi 
utnämner härmed inofficiellt denna art till symbolväxt för ön. 
Antalen bör vara de högsta i norra Europa. Antalet röda skog-
liljor på svenska fastlandet begränsar sig till cirka 500 plantor 
(Sundberg 2017), en summa som var och en av oss deltagare såg 
nästan dagligen, och på fasta Gotland finns kanske mellan tio 
och femton tusen (räkningar har gjorts bara på ett mindre antal 
lokaler). Mattias Iwarsson, som under 27 år har hållit en botanik-
kurs på Sandön en vecka efter midsommar, menade att detta 
år var ganska normalt medan föregående sommar (2018) var 
ett toppår för blommande röda skogsliljor liksom för hybrid-
skogsliljor.

En pärla i behov av åtgärder
Gotska Sandön är en fantastisk nationalpark men det finns 
en hel del att göra för att ön ska bibehålla och återerövra sina 
kvaliteter som en representant för unik, ursprunglig svensk 
natur. Det mest slående är att det i nordväst, innanför Bredsands 
udde, under 1900-talets första hälft planterades stora mängder 
tall, bland annat de främmande fransk bergtall Pinus mugo subsp. 
uncinata och banksianatall P. banksiana, för att skydda fyrbyn mot 
sandflykt. Detta innebär att den naturliga sanddynsdynamiken 
har begränsats rejält här. 

Även längs stränderna på övriga delar av ön ses en kraftig 
igenväxning av tidigare öppna marker och att skogarna har blivit 
tätare. Detta är delvis en effekt av att den naturliga skogliga 
brand dynamiken har upphört, vilken missgynnar det stora anta-
let sällsynta insekter här som är knutna till gammal, exponerad 
och brandskadad tall. 

Längs stränderna, främst i Franska bukten i sydost samt 
stränderna i öster och nordost till Norra sidan närmare Fyrbyn, 
håller stora snår av vresros Rosa rugosa på att ta över. Andra 
främmande invasiva arter som man bör utrota, innan de sprider 
sig ännu mer, är spärroxbär Cotoneaster divaricatus (som nu håller 
på att invadera stora delar av Gotlands och Ölands kalkhäll-
marker), armeniskt björnbär Rubus armeniacus, samt kanada-
binka Conyza canadensis och de fetbladsväxter som introduce-
rades när man anlade ett sedumtak på en jordkällare i Fyrbyn 
2006 eller 2007. 

Det finns sedan 2018 en ny skötselplan för nationalparken 
där dessa åtgärdsbehov belyses (Naturvårdsverket 2018). Vi får 
hoppas att finansiering finns för att genomföra dessa, i flera fall 
mycket omfattande åtgärder, så att denna Östersjöns pärla kan 
skimra ännu klarare i framtiden.  

Fakta om röd skogslilja
Röd skogslilja (eller röd
syssla) är en av tre svenska 
arter i släktet Cepha lan-
thera, där vit skogslilja 
C. longifolia är den minst 
sällsynta i landet medan 
stor skogslilja C. damaso-
nium endast finns på ett 
fåtal lokaler på Gotland. 
Släktet omfattar totalt cirka 
20 arter där – utöver de 
tre svenska arterna – fem 
arter förekommer i sydöstra 
Europa, en i Nordamerika 
och resten i Asien (inklusive 
flera av de europeiska).

Röd skogslilja förekom
mer i en stor del av Europa, 
från England i väster till 
Ryssland i öster, i Marocko 
och sydvästra Asien (Hul
tén & Fries 1986). Arten 
bedöms vara Livskraftig 
(LC) i Europa enligt IUCN 
(Rankou 2011) trots att 
den misstänks minska, 
att flera populationer har 
försvunnit och att popula
tionen bedöms vara kraftigt 
fragmenterad. 

I Europa är arten sällsynt 
i många länder och är röd
listad som Akut hotad (CR) 
i Danmark, Finland, Polen 
och Storbritannien; Starkt 
hotad (EN) i Norge, Tjeck
ien och Portugal; Sårbar 
(VU) i Estland, Vitryssland, 
Luxemburg och Cypern; 
samt Nära hotad (NT) i 
Slovakien och Kroatien. 

I länderna kring Alperna 
verkar arten vara välspridd, 
med miljontals exemplar, 
även om den sällan är talrik 
på enskilda växtlokaler. Så i 
Frankrike, Italien, Schweiz, 
Tyskland, Ungern, Öster
rike och Grekland bedöms 
röd skogslilja vara Livs
kraftig (LC). I några länder 
har IUCN:s kriterier och 
kategorier inte tillämpats 
fullt ut, så jämförelsen haltar 
en aning.
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•  Tack till Mattias Iwarsson för information och tips om växtplatser; 
Ulla-Britt Andersson, Margareta Edqvist, Gun Ingmansson och Jörgen 
Petersson för kommentarer på manuset; Alfred Buchholz för förmed-
lande av information om röd skogslilja i Tyskland och Schweiz; läns-
styrelsen i Gotlands län och Naturvårdsverket som bekostade båtresan, 
boendet och biltransporterna på ön, förvaltarna som, trots tajt schema, 
skjutsade oss med bil till och från öns avlägsnare delar så att vi skulle 
hinna och orka inventera så mycket som möjligt. 
En tidigare version av denna artikel publicerades i Rindi nr 2/2019.

tabell 1. Antal av de olika floraväktararterna på Gotska Sandön 26–30 juni 2019, och deras rödlistekategori 
enligt den senaste svenska rödlistan (ArtDatabanken 2015).
Encountered numbers (plants [tussocks or shoots] and sites) of redlisted vascular plant species monitored by the 
Flora Guardians on Gotska Sandön during 26–30 June 2019, in relation to the estimated total population in Swe
den. National Red List categories from 2015 are also presented.

Art Antal exemplar

Antal floraväktarlokaler 
(antal separata fynd i 

Artportalen)
Uppskattat totalantal 

i Sverige

Rödliste-
kategori 

2015

Röd skogslilja  
Cephalanthera rubra

34 840
(28 925 fertila)

61 (1008)
50 000

(40 000 fertila)
VU

Ryl Chimaphila umbellata 8134 28 (91) 150 000–200 000 EN

Tofsäxing Koeleria glauca
13 700

(2330 fertila)
7 (136)

100 000 
(30 000 fertila)

EN

Luddvedel Oxytropis pilosa 568 2 2500 EN

Klittviol Viola tricolor subsp. 
curtisii

186 (+140 som ej 
återbesöktes)

3 1500 VU

Toppjungfrulin Polygala 
comosa

4 2 50 000 VU

Näbbtrampört Polygonum 
oxy spermum

1 1 500 EN

Kal knipprot Epipactis phyl-
lanthes

1 1 1500 VU

Slåtterfibbla Hypochaeris 
maculata

34 12 1 000 000 VU

Timjansnyltrot Orobanche 
alba

9 1 5000 NT
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figur 7. De högvuxna (upp 
till 80 cm), bredbladiga och 
senblommande fältsipporna 
Pulsatilla pratensis väckte 
uppseende. 
foto: Sebastian Sundberg.
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Besöka Gotska Sandön
Att åka till och bo på 
Gotska Sandön är enkelt, 
inte hutlöst dyrt och 
arrangeras av Sandöresor 
(priser 2019 tur och retur: 
1150: från Nynäshamn, 
850: från Fårösund). Tre 
timmars enkel resa från 
Nynäshamn och två tim
mar från Fårösund. Även 
möjligt att åka dagsturer 
med 5–7 timmar på ön – 
kolla bara att vädret tillåter 
landstigning på samma 
ställe vid ankomst och 
avfärd – nordliga vindar 
eller hård vind från andra 
håll kan ställa till det med 
angöringen av båten. 

Ta med mat för hela 
vistelsen samt någon dag extra. Boende i mindre stugor 
(200–350 kr per person och natt i flerbäddsrum, hyrs ut 
rumsvis), el, färskvatten och toaletter i stugbyn. Boka i 
tid. På de flesta platser god mottagning för mobiltelefon. 
Var förberedd på att man får gå mycket, ibland ganska 
mödosamt i lös sand.

Sundberg, S. & Andersson, J. 2020: 
35 000 röda skogsliljor! Intryck från 
ett floraväktarläger på Gotska Sand
ön. [Flora Guardians’ report from the 
Swedish national park Gotska Sandön.] 
Svensk Bot. Tidskr. 114: 53–59.
During 26–30 June 2019, the Swedish 
Flora Guardians surveyed threatened 
plant species on the Baltic island Gotska 
Sandön (37 km2). We counted 35 000 
plants of Cephalanthera rubra, constitut-
ing ca 70% of the Swedish population. 
The island also hosts some of the largest 
subpopulations of Koeleria glauca (13 700 
tussocks), Oxytropis pilosa (568 plants) 
and Viola tricolor subsp. curtisii (ca 330 
plants) in Sweden. Two large occurrences 
of Chimaphila umbellata were found. Ca 
70% (6600 fertile plants) of the Swedish 
population of Eryngium maritimum also 
occurs here. We additionally recorded 
new taxa for the island: Epipactis phyllan-
thes subsp. arenaria, E. helleborine subsp. 

orbicularis, E. atrorubens × helleborine, a 
morph of E. atrorubens lacking red pigmen-
tation, Luzula divulgata, and finally giant, 
late-flowering plants of Pulsatilla pratensis, 
with wide leaflets. The national park 
is outstanding but in need of actions. 
Fires and sand-dune dynamics should be 
reintro duced to counteract overgrowth, 
and expanding invasive alien species (nota-
bly Rosa rugosa) should be eradicated. 

Sebastian Sundberg är kärlväxtansvarig 
vid ArtDatabanken.

Adress: ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 
750 07 Uppsala 
E-post: sebastian.sundberg@slu.se

Jan Andersson är med i SBF:s och Bota
niska Sällskapet i Stockholms styrelser. 
Han är också samordnare för Floraväk
tarna i Stockholms län.

Adress: Nybodagatan 5, 17142 Solna 
E-post: jan.andersson@svenskbotanik.se

Så forandret –  
Danmarks natur 
gennem 200 år
Stora föränd
ringar har präglat 
det danska 
landskapet under 
de senaste 200 
åren. Nu visas 
utvecklingen i alla 
landskapstyper, 
både på land och 
i vatten, upp i en 
intressant text, illustrerad med gamla och 
nya fotografier och vackra teckningar.

Kaj SandJensen og Jens Chr. Schou har 
publicerat mycket som rör Danmarks natur, 
och har tillsammans stor fackkunskap och 
skicklighet som tecknare och naturfotograf.

Den inbundna boken är i A4format och 
de 276 sidorna är rikligt illustrerade med 
485 gamla och nya fotografier, 85 kar
tor, 50 akvareller och ett antal grafer och 
diagram. Boken kan beställas via en epost 
till forlagsbestyrer@bfnsforlag.dk. Pris: 250 
DKK + porto.

ANNONS

foto: Åke Svensson.
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läsvärt
Botanologia
Johannes Franckenius var den förste 

svenske professorn i botanik. Hans 

föreläsningar presenteras i en ny bok.

TORBJÖRN LINDELL

Den svenska förlinneanska botaniska 
litteraturen är varken omfattande eller 
lättåtkomlig. Att den inte heller alltid 
representerar det främsta inom den tidens 
botanik framgår till exempel när Linné i 
sina självbiografiska anteckningar beskriver 
tre av de fem svenska botaniska skrifter 
han kom över under sin barndom som 
”usla wägledare”. Då hade Linné ännu inte 
kommit i kontakt med skrifter av vår förste 
innehavare av en professur i vilken ämnet 
botanik specifikt ingick, nämligen Johannes 
Franckenius (1590–1661), men när han gör 
det blir tonen en annan. I Flora lapponica 
skriver Linné att Franckenius är ”Primus e 
Suecis in Botanicis clarus” (den förste fram-
stående botanisten i Sverige) och namngav 
växt släktet Frankenia efter honom, ett namn 
som för övrigt fortfarande gäller. 

Det som bland annat fångade Linnés 
intresse var Franckenius’ två skrifter Specu-
lum botanicum (1638) samt Speculum botani-
cum renovatum (1659) vilka utgör de första 
förteckningarna över svenska vilda (men 
även inkluderande odlade) växter med inte 
bara latinska utan också svenska namn. Den 
senare upplagan innehåller dessutom några 
utbredningsuppgifter, allt pekande framåt 
mot kommande egentliga floror. Speculum 
botanicum utgjorde också kurslitteratur 
både för gymnasister och för studenter vid 

Uppsala universitet, något som medförde 
att Franckenius’ växtnamn således fick stor 
spridning. Vidare bör nämnas att Franck-
enius dessutom var den förste i Sverige att 
ge ut ett arbete som behandlar en enda växt 
då han 1633 publicerade en dissertation om 
tobaksplantan (De praeclaris herbae Nicotia-
nae). 

Det är därför mycket glädjande att nu 
också föreläsningar i allmän botanik och 
farmakologi hållna av Franckenius ges ut på 
svenska och därmed blir tillgängliga för en 
bredare publik. Inger Larsson, Urban Örne-
holm och Bengt Jonsell har tagit sig an ett 
manuskript från tidigt 1640-tal kallat Bota-
nologia vilket förvaras i Uppsala universitets-
bibliotek och som utgör ett synnerligen 
viktigt dokument avseende botanikens och 
farmakologins tillstånd i Sverige vid denna 
tid. Om Speculum botanicum främst består 
av kortfattade växtförteckningar så får vi 
i Botanologia först en allmän introduktion 
huvudsakligen berörande växtanatomi och 
fysiologi vilken sedan följs av den domine-

Johannes Franckenius Botanologia. 
Utgiven med inledning, översättning och 
kommentarer av Inger Larsson, Urban 
Örneholm och Bengt Jonsell 2018. 

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för 
svensk folkkultur. Acta Academiae Re
giae Gustavi Adolphi CLIV. 335 sidor.

En pdfversion av boken kan kost
nadsfritt hämtas från kgaa.bokorder.se
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rande delen som utgörs av en beskrivning av 
enskilda arter och deras respektive använd-
ningsområde inom medicinen. Denna 
farmakologiska del är i sin tur uppdelad i två 
avdelningar: den första behandlar örter, den 
senare förvedade växter. 

Kontrasten mellan delarna är tydlig. Den 
första växtbeskrivande delen känns förstås 
ålderdomlig men avgjort mindre föråldrad 
än den senare farmakologiska som bland 
annat vidarebefordrar delvis mycket fantasi-
fulla uppgifter från de gamla örtaböckerna. 
Här ser vi tydligt hur Franckenius själv vid 
denna tid befann sig i en brytningsperiod 
mellan gammalt och nytt. Att han verkligen 
bar på ett ålderdomligt arv återspeglas bland 
annat i hans första publicerade botaniska 
arbete tryckt i Rostock 1618 (ny upplaga 
redan 1619) vilket bär titeln Signatur. I detta 
arbete ansluter sig Franckenius till Paracel-
sus’ signaturlära enligt vilken man utifrån 
växternas form kan sluta sig till mot vilka 
sjukdomar de skall användas. 

Det är inte första gången som detta 
manuskript publiceras. Botanologia är således 
skriven på latin och redan 1877 utkom det på 
sitt originalspråk tolkat av Robert Fristedt 
som också övertygande kunde visa att skrif-
ten skulle attribueras till just Franckenius, 

något som inte direkt framgår av manu-
skriptet. Urban Örneholm har nu gjort en 
nyöversättning till svenska och man har valt 
att presentera den svenska översättningen 
parallellt med den latinska originaltexten 
vilket förstås både är praktiskt och ger en 
närhet till originalet. Urban Örneholm har 
också översatt Fristedts inledning samt 
kommenterat sjukdomar och läkemedel 
som omnämns i skriften samt även bidra-
git med ett kapitel om medicinska teorier 
vid denna tidpunkt. Bengt Jonsell har tagit 
sig an de inte mindre än cirka 550 växt-
arter som omnämns och har på ett mycket 
överskådligt sätt spaltat upp Franckenius’ 
växtnamn och Fristedts tolkningar och 
ajourfört dessa till nu gällande vetenskaplig 
nomenklatur, vilket medför att man mycket 
smidigt kan finna den växt man söker. Inger 
Larsson bidrar bland annat med en värdefull 
inledning samt en biografi över den förste 
uttolkaren Robert Fristedt.

Utgivarna är att gratulera till en förnämlig 
prestation. De har på ett synnerligen för-
tjänstfullt sätt tillgängliggjort en mycket vik-
tig del av den svenska botanikens historia. 
Botanologia kan varmt rekommenderas till 
var och en som är intresserad av den svenska 
botanikens och farmakologins historia.   

Två sidor ur Bota-
nologia, Johan
nes Franckenius’ 
handskrift från 1640. 
Skriften består av 
en introduktion om 
växtanatomi och 
fysiologi följd av en 
mer omfattande del 
med beskrivningar 
av enskilda arter 
och deras använd
ningsområden inom 
medicinen. 

Franckenius 
innehade från1628 
den första svenska 
professuren i botanik.
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läsvärt
Botaniska pärlor  
i Västergötland
Denna informativa och vackra 

exkursions guide till botaniska pärlor i 

Västergötland bör följa med vid varje 

tur till landskapet.

STIG M. BERGSTRÖM

För snart tjugo år sedan publicerade Väster-
götlands Botaniska Förening Västergötlands 
flora, en översikt över landskapets mång-
facetterade kärlväxtvärld. Detta stora arbete 
var resultatet av ett omfattande invente-
ringsarbete och ger en detaljerad bild av 
förekomsten av landskapets alla kärlväxter. 
Som sådan är denna bok ovärderlig för såväl 
fackbotanisten som växtintresserade amatö-
rer. Det var dock inte möjligt att där beskriva 
enskilda  växtlokaler av särskilt intresse. 

Detta ledde till att föreningen tillsatte en 
arbetsgrupp för att producera en guide till 
speciellt intressanta växtlokaler i landska-
pet. Nu satte ett omfattande inventerings- 
arbete av över hundra lokaler igång i vilket 
över trettio botanister deltog. Projekt-
styrkan inkluderade också åtskilliga perso-
ner som tagit fram kartor och hundratals 
färgfotografier av blommor och landskap. 

Resultatet av detta arbete föreligger nu 
i form av en 294-sidig guidebok med titeln 
Botaniska besöksmål i Västergötland. Boken 
är trevligt och informativt skriven och är 
vackert illustrerad. Guiden säljs inbunden i 
ett stadigt band och är i ett format lämpat 
för fältbruk. 

För var och en av de 112 lokalerna ges på 
vänster sidan av uppslaget en vägbeskrivning  
till lokalen (med koordinater), lokalfoto, 
diverse florauppgifter och annan infor-
mation. Den motsatta sidan har utvalda 
artförteckningar (endast svenska växtnamn) 
från typiska biotoper inom lokalen vilka är 
markerade på  kartan. Lokalbeskrivning-
arna  innehåller också färgfoton av speciellt 
anmärkningsvärda arter. 

Ett register i slutet av boken gör det 
enkelt att hitta lokaler för en viss art. Detta 
gör det möjligt att ta fram information om 
förekomster av var och en av de mer än 
niohundra kärl växter som tas upp i boken. 
Klokt nog ges ingen information för ett 
antal speciellt sällsynta och hotade arter.

Denna informativa guide är ett välkom-
met bidrag till den västgötska floristiska 
litteraturen. Den innehåller en stor mängd  
beskrivningar av kända såväl som tidigare 
föga kända exkursionsmål. Drygt hälften 
av dessa är inom skyddade områden och 
som man kan vänta dominerar lokaler inom 
platåbergens region.  

Det står helt klart att man inte behöver 
vara botanist för att med behållning kunna 
använda denna bok. Under den gångna 
sommaren har jag haft stor nytta av guiden 
vid besök på ett flertal av mig tidigare ej 
besökta västgötska växt lokaler.  

Botaniska besöksmål i Västergötland

Utflyktsboken och naturguiden, Botaniska besöksmål 

i Västergötland, vill inspirera till besök på sevärda 

växtplatser, ofta med en särpräglat fin flora. Detta är 

en guide för den som är botaniskt intresserad eller 

bara vill ge sig ut på upptäcksfärd i en vacker västgötsk 

miljö.

I boken beskrivs 112 besöksmål i landskapets samtliga 

35 kommuner. Här finns välkända naturreservat såväl 

som mindre kända naturområden. Mer än 900 växter 

nämns och 316 foton av växter och miljöer underlättar 

besöken. De 112 kartorna visar lämpliga vandrings-

leder genom varje naturområde. Boken omfattar 294 

sidor och är linnetrådsbunden i hårdband.Botaniska besöksmål i Västergötland, ”Sundh L. m.fl. 

(red.) 2019 kan med fördel köpas direkt av styrelse-

medlemmar och ombud i Västergötlands Botaniska 

Förening. PRIS 200:-. 
Boken beställs genom att swisha 280:- (inkl. porto) till 

redaktören Lennart Sundh på 0709 667 959 eller genom 

att sätta in 280:- på bankgiro 5155-4400. Ange ”GUIDEN” samt namn och adress. Se vidare infor-

mation på VBFs hemsida: www.vbotaniskaforening.se 

Botaniska besöksmål i Väster götland. 
Sundh, L. m.fl. 2019. Västergötlands 
Botaniska Förening. ISBN 97891519
04573. 294 sidor. 

Boken beställer man enklast genom att 
sätta in 280 kr på bankgiro 51554400. 
Ange "guiden" samt namn och adress.
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Föreningssidor

JAN ANDERSSON

De tre balsaminer som är Årets växter har 
väldigt olika framtoning. 
Bland de tre svenska arterna i släktet balsami
ner är springkorn ganska ovanlig och har höga 
krav på sin växtplats. Blek balsamin å andra 
sidan kan vara ett besvärligt ogräs, medan 
slutligen jätte balsamin är en invasiv art som 
bör utrotas. Vi behöver veta mer om alla tre 
arternas förekomst och utbredning i Sverige.

Balsaminerna är ettåriga örter med sam
bladiga blommor försedda med en sporre där 
nektar bildas. Frukten är en kapsel som öppnar 
sig explosivt vid beröring varvid kapselflikarna 
krullar ihop sig och fröna slungas ut. Släktes
namnet Impatiens betyder otålig eller känslig 
och syftar på detta.

Springkorn Impatiens noli-tangere, växer 
på skuggiga, fuktiga, mullrika ställen, till 
exempel vid bergrötter, i skogskärr eller längs 
å och bäckraviner. Den upp till meterhöga 
örten bildar ofta stora bestånd, ibland utan 
att blomma. Växten är kal och har en saftig 
stjälk med uppsvällda leder. Bladen är strödda, 
tunna, äggrunda och är trubbigt sågade. Blom
man är klargul med brunröda prickar, 3–4 cm 
lång, med en lång, tillbakaböjd sporre. Blom
morna hänger på långa skaft från bladvecken. 

Artepitetet noli-tangere betyder ”rör mig 
ej” och syftar på den explosiva fröspridningen. 
Namnet springkorn kommer från tyskan och 
betyder ”hoppande frön”. 

Springkornet är mindre allmänt. Utbred
ningen är från Skåne till mellersta Sverige 
upp till Norrbotten. Den saknas dock i flera 
landskap. 

Blekbalsamin I. parviflora, kan förväxlas 
med springkorn när den inte blommar. Bladen 
är nedtill motsatta men strödda upptill, är 
äggrunda, tunna, och vasst sågade. Växten 
är ganska lågväxt, 30–60 cm. Blommorna är 
relativt små, 1–1,5 cm långa, blekgula med rak 
sporre, samt har upprätta blomskaft. Artepite
tet parviflora betyder ”med små blommor”. 

Blekbalsaminen växer på allehanda fuktiga 
platser som parker, sjöstränder och ruderat
marker, och kan breda ut sig i stora bestånd. 
Arten är ganska vanlig från Skåne till Uppland, 
men uppträder tillfälligt även längre norrut. 
Arten kommer ursprungligen från Sibirien men 
har förvildats och spridit sig i hela Europa. Den 
är nu under spridning också i Sverige och kan 
vara ett besvärligt ogräs. 

Jättebalsamin I. glandulifera, är en högväxt 
art, 0,5–2,5 meter. Hela växten är köttig med 
en kraftig, ihålig stjälk. Bladen sitter motsatta 
eller tre och tre i krans. De är lansettlika–
äggrunda,  vasst sågade, och har skaftade 
glandler vid basen, därav artepitetet glandu-
lifera. Blommorna är stora, 2,5–4 cm långa, 
rosenröda eller ibland vita, med kort nedåtböjd 
sporre. Den växer i fuktig till våt, mullrik mark, 
och är inte kräsen vad gäller växtplatsen. Den 
sprider sig snabbt med frön och breder gärna 
ut sig i stora bestånd. 

Jättebalsaminen finns nu i hela landet utom 
fjällkedjan. Arten härstammar från Himalaya 
och är införd till Europa. Den är listad i EU:s 
förteckning över invasiva främmande arter, vil
ket innebär att den är förbjuden att importera, 
odla eller sätta ut i naturen.

Under 2020 är du välkommen att rappor
tera fynd av våra tre arter balsaminer. Lägg in 
dina fynd direkt i Artportalen (www.artportalen.
se) och då helst med foto på de artskiljande 
karaktärerna – speciellt blommorna och 
bladen. Försök att uppskatta antalet plantor, 
beskriv biotopen, och för springkorn, ange om 
något hot mot lokalen föreligger. På SBF:s 
webbplats svenskbotanik.se kan du läsa mer 
om inventeringen av Årets växt. Dessutom 
finns där instruktioner om hur du rapporterar 
ifall du inte kan använda Artportalen. Skicka in 
dina fynd senast 15 oktober 2020. Välkommen 
med dina rapporter!  

2020
årets växt

En trio balsaminer

Springkorn Impatiens noli-tangere. 
foto: Tommy Löfgren.
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Välkomna till 
Botanikdagarna 
på Öland!
Alla medlemmar hälsas välkomna till årets 
botanikdagar på Öland 24–28 juni.

I år blir det tredje gången som botanik dagarna 
ägnas åt Öland och dess unika flora. Vi 
kommer att bo på sydvästra Öland i Kastlösa. 
Våra exkursionsmål kommer bland annat att 
visa oss Stora alvaret, sandstäpp, ädellövskog, 
orkidékärr, allmogeåkrar och betade strand
ängar. Alla lokaler är lättgångna men du får 
vara beredd att gå 2–4 km och klättra över 
stättor. På kvällarna blir det kortare föredrag 
och för den som orkar finns mycket trevligt att 
uppleva alldeles nära vårt boende.

Södra turen tar oss till Stora alvaret ett stycke 
väster om Möckelmossen. Vi bekantar oss 
med floran på kalkstenshällar, i grusalvar och 
vätar där vi möter specialister som dvärg
kämpar, bågsvingel, alvarglim och ölands
solvända. På stäppartade torrängar ser vi 
alvarmalört, alvarstånds, fältvedel och liten 
sandlilja. På eftermiddagen besöker vi en 
sandstäpp på östra Öland, med arter som 
tofsäxing, ölandsstarr och backsilja.

Mellersta turen ägnas främst åt Mittlands
området, ett mosaikartat landskap med igen
växande slåtterängar, hassellundar och små 
olikformade åkerlappar. Väl dolda i skogen 
ligger Åkerby källor där kalkrikt vatten ger upp
hov till en orkidérik fuktäng. Här får vi gå för
siktigt för att inte trampa ner gulyxne och kan 
njuta av vaxnycklar, praktsporre, små vänderot 
och en del spännande mossor. Karums natur
reservat bjuder på ett odlingslandskap som 
det kanske såg ut i slutet av 1800talet. Här 
har arter som åkerklätt, råglosta och jord
kastanj funnit en fristad. I skogen växer storviol 
och vresalm. Vi avslutar i Halltorps hage med 
sina jätteekar. På den grova ekbarken finns 
en del sällsynta lavar. I skogen växer skogs
skräppa, skogsveronika och myskmadra.

Norra turen tar oss först till Hörninge mosse, 
öster om Borgholm. Vi får bekanta oss med 
ett agkärr med ormtunga, kärrknipprot, flug

blomster och klöverärt. På torrängarna ses 
jordtistel, backklöver och kanske också grön
kulla. Bussen kör sedan norrut till Kårehamn 
där vi besöker en öländsk sjömark. Nära stran
den växer smultronklöver, baltisk strandmalört 
och daggsvingel. Vid ett närbeläget gammalt 
stenbrott trivs flocksvalting, luddkrissla och 
lökgamander. Dagen avslutas i Beijershamn 
där den som gillar taggiga saker kan studera 
olika rosor och björnbär. Längs havet växer 
spjutskråp och i den betade vassen ses 
blankstarr, strandmolke och vattenskräppa. 
På sandiga torrängar möter vi korskovall och 
förhoppningsvis backfingerört.

Transporter kommer att ske med bussar som 
utgår från Kastlösa varje morgon 08.00.

Intresseanmälan görs via SBF:s hemsida 
(svenskbotanik.se) eller per telefon fr.o.m.  
20 februari, kl. 9.00. Anmälnings avgift 1000 
kr betalas vid bekräftelse av plats, återbetalas 
ej vid avbokning. Fullständiga resevillkor finns 
på hemsidan.

Förfrågningar. Kontakta Maria van der Wie på 
SBF:s kansli (tel.: 01810 33 00 eller epost: 
info@svenskbotanik.se).  

Dvärgkämpar Plantago tenuiflora – en verklig Ölands
specialitet. foto: Thomas Gunnarsson.

Boende (pris per person): 
• Enkelrum (hotell): 7100 kr
• Dubbelrum (hotell): 5850 kr
• Stuga (3–4 pers.): 5850 kr
• Dubbelrum vandrarhem: 5450 kr
• Campingplats: 4600 kr
• Eget boende + mat: 3400 kr
• Eget boende (ej mat): 1550 kr
I priset ingår exkursioner och i förekommande 
fall boende och mat fr.o.m. onsdag kväll 24/6 
t.o.m. söndag morgon 28/6.
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