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Linnés rykte upprättasMossor och cyanobakterier

Linné-nätet – nytt projekt

Svavelsippa
Svavelsippa Anemone nemorosa 
× ranunculoides är den sällsamt 
vackra och mycket ovanliga 
hybriden mellan vitsippa och 
gulsippa. Den ses oftast växa 
tillsammans med någon av 
föräldra arterna.      

Svavelsippan är känd från 
flera landskap i Sydsverige i 
trakter där båda föräldrarna 
finns, men är alltid sällsynt. 

Som de flesta hybrider är 
svavel sippan steril och bildar 
inga livskraftiga frön; den för-

merar sig enbart på vegetativ 
väg med krypande jordstammar.   

Flera förädlade sorter av 
svavelsippa förekommer inom 
trädgårdsodlingen.
foto: Magnus Thorell. – Strands 
ravin, Skärstads s:n, 29 april 2011.



90  Korndådra Neslia paniculata 
var tidigare ett vanligt åker-
ogräs i södra Sveriges jord-

bruksbygder, men är idag mer spridd 
endast på Öland och Gotland. 

81Väggmossa Pleurozium 
schreberi är en av de vanliga 
skogsmossor som har visat sig 

hysa cyanobakterier. Dessa hämtar kväve 
direkt ur luften och spelar en stor roll i de 
nordliga barrskogarnas näringsdynamik.

68 ”Linnés storhet vilar långt 
mindre på sexualsystemet än 
på hans insikt i det naturliga 

systemet”, skrev redan Elias Fries, något 
som senare har glömts bort. En rad villfa-
relser om Linné bemöts i artikeln på s. 68.

116 Sommaren 1822 
reste Göran 
Wahlenberg och 

Lars Levi Læstadius i Skåne. 
Det viktigaste ändamålet med 
resan var att avbilda växter för 
bildverket Svensk Botanik. I 
Pålsjö skog utanför Helsing-
borg hittade de mellanhäxört 
Circaea intermedia och där 
växer den fortfarande kvar, 
längs vägen intill den gamla 
mölledammen.

Linné-nätet är ett projekt 
som vill bevara äldre växt-
lokaler, där växterna lever kvar 
ända från den tid då de först 
upptäcktes.138 Vattenstjärna Ricciocarpos 

natans har utsetts till Årets 
mossa 2018. Vid ett flyktigt 

ögonkast kan den kanske tas för en and-
mat, men titta en gång till, det kan vara en 
sällsynt levermossa! Rapportera dina fynd 
under 2018. 
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foto: Tomas Hallingbäck

våra regionala föreningar
Botaniska Sällskapet i 
Jönköping bildades 1955 
på initiativ av en grupp bota-
niskt intresserade personer. 
Inriktningen var till en början 
främst trädgårdsbotanik – i 
Södra Vätterbygden finns 
sedan 1900-talets början 
en stark trädgårdskultur. 
Verksamheten breddades 
snart med regelbundna 

föredrag och exkursioner till botaniskt intressanta 
landsdelar. Sextioårsjubileet firades 2015 med 
utflykt till Vista Kulle och fest på Råmaberget, 
strax norr om Huskvarna, där allt tog sin början.

Verksamhet
Botaniska Sällskapet har idag 115 medlemmar. 
Under vinterhalvåret anordnas månatliga sam-
mankomster. Föredragshållare hämtas både lokalt 
och utifrån bland myndigheter, professionella 
botanister och andra växtintresserade. ”Medlem-
marnas afton” är ett uppskattat tillfälle för var och 
en att presentera botaniska fynd och upplevelser 
från när och fjärran. Större arrangemang genom-
förs i samarbete med Jönköpings läns museum 
och Jönköpings stadsarkiv, bland annat en utställ-
ning 2013 om Erik Leonard Ekman, botanisten 
från Jönköping som utforskade Karibiens flora.  

Under växtsäsongen gör vi exkursioner i Södra 
Vätterbygden, såväl till klassiska växtlokaler som 
ruderatmiljöer i det expanderande stadslandska-
pet. Årligen genomförs en längre resa till bota-
niska besöksmål inom räckhåll för en heldagstur.

Föreningen medverkar på olika sätt i det 
lokala naturvårdsarbetet. Växtplatser för utsatta 
sällsyntheter som gatmålla, höstspira, fågelarv 
och grusbräcka bevakas och dokumenteras. 
Sällskapet ansvarade för botanikkunnandet när 
Sveriges första bioblitz arrangerades av Gränna 
Skogsgrupp år 2012. Föreningen är remiss-
instans vid länsstyrelsens naturvårdsarbete och i 
den kommunala planeringsprocessen och deltar i 
stadsbyggnadsnämndens naturvårdsråd.

Södra Vätterbygdens flora
Ett högaktuellt uppdrag är att avsluta det mång-
åriga projektet med inventering av Södra Vätter-
bygdens flora. En redaktionsgrupp driver arbetet 
med hjälp av en erfaren floraredaktör, med plane-

Botaniska Sällskapet i Jönköping

Kontaktinformation
Ordförande  Göte Bengtsson, Jönköping 
(gote.bengtsson@telia.com)
Kassaförvaltare  Lennart Persson, Jönköping 
(lenper51@gmail.com)
Sekreterare  Marianne Rydén, Jönköping 
(marianne.ryden@comhem.se)
Medlemskap  
Medlemsavgiften är 100 kr/år.  
Plusgiro 30861-9.
Hemsida  web.comhem.se/bsj
Facebook  Botaniska Sällskapet Jönköping

i korth et – viktigt a tt vet a

fo
to

: C
ar

ol
in

e 
E

de
ls

ta
m

rad publicering kring årsskiftet 2018/2019. Målet 
är en rikt illustrerad lokalflora som vänder sig 
både till den naturintresserade allmänheten och 
till mer erfarna botanister. Den första småländska 
provinsfloran Flora Junecopensis eller Samling af 
de inhemska örter, som wäxa omkring Jönköping 
trycktes för övrigt så tidigt som 1769, författad av 
ortens provinsialläkare, Anders M. Wåhlin. 

Förhoppningen är att en ny lokalflora ska locka 
nya deltagare till våra aktiviteter. Vi eftersträvar 
också utökade kontakter med angränsande 
föreningar som Föreningen Smålands Flora och 
Västergötlands Botaniska Förening – ett över-
lappande intresseområde är redan Habo socken, 
som räknas till Södra Vätterbygden men tillhör 
landskapet Västergötland.

Exkursion till de artrika Kåperyds ängar i juni 2013.
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omslagsbild  Myrbräcka 
Saxifraga hirculus i 
Sjöängen i Slöta, Väs-
tergötland. Här samla-
des myrbräckan första 
gången år 1863 av 
S. Fagerberg. Sjöängen 
är en av endast två 
kända lokaler numera 
för myrbräcka söder om 
Jämtland. 

Läs om Linné nätet, 
ett projekt med syftet 
att bevara gamla växt-
lokaler på sid. 116.  
fo to: Jan Thomas Johans-
son, 23 juli 2014.

Vol. 112: Häfte 2, 2018
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Vintertankar i väntan på våren
Och hur ska denna 
sommaren bli? Här i 
Skåne har det regnat 
i fyra månader, alla 
vatten drag svämmar 
över, rundbalarna ligger 
i vattenpussar så bön-
derna kan inte hämta 
dem, traktorerna fastnar i leran. Men kanske 
har det regnat färdigt nu så att vi kan få vår 
och se fram emot en vacker och lagom varm 
sommar med långa fina dagar i fält. 

Men just när jag skriver detta drar ett 
enormt snöoväder in över Skåne, massor av 
snö och hårda vindar gör att allt driver igen. 
Vägen söderut från Tomelilla är avstängd 
och likaså den östra kustvägen. Polisen ger 
ingen uppgift om alternativa vägar för det 
finns helt enkelt inga vägar att köra på, allt 
är ett hav av snö. När Skåne får snö blir det 
alltid dramatik. Det ligger drivor av bilar i 
dikena, många har inte ens vinterdäck och 
alla kör för nära framförvarande bil. Så när 
en kör av vägen kör alla av vägen. Snödrop-
par i snö, vintergäcken står och hänger med 
huvudena i decimeterdjupa drivor, man får 
hoppas de överlever i minus åtta grader. 
Sedan kom det mer snö och blev tolv grader 
kallt. Dagen därpå var det strålande sol och 
några få minusgrader och alla lät solen skapa 
D-vitamin i ansiktet. Dagen därpå plus en 
grad och regn och man vadar i blötsnö. Det 
är ett minst sagt varierande väder.

Jag var faktiskt inställd på vår nu men den 
kommer nog ändå så småningom. Ljuset blir 

i alla fall bättre och bättre. Solen går inte ner 
förrän strax efter halv sex och upp innan sju, 
så snart kan man utnyttja dagarna lite bättre.

Jag skulle nog ha svårt att leva ovan 
polcirkeln med total natt i flera månader och 
sedan ljust dygnet runt. Hur ska man veta 
när man ska gå och lägga sig? 

Jag är uppfödd i Stockholm och ville 
flytta till Norrland som ung men hamnade 
i Skåne. Dock har jag mitt fältarbete i 
Lappland och jag ser varje år fram emot den 
180 mil långa resan. Jag bruka köra inlands-
vägen och har nog ätit på samtliga pizzerior 
längs E45. Inlandsvägen börjar i Jönköping 
och heter då väg 26 och går via Mariestad 
norrut längs Vänerns östra strand med 
många fina badställen och campingplatser. 
Ett år när jag körde hem hyrde jag en stuga 
på en camping. Jag satt på stranden och blev 
intensivt attackerad av myriader av olika 
flygande småkryp. På mitt normalt mycket 
insektsrika delta i fjällen hade det unikt nog 
inte funnits en enda mygga den somma-
ren eftersom det hade varit en mycket sen 
frostperiod, men jag fick till slut ändå min 
beskärda del av surr och stick!


Jag kan meddela att den 8 mars på väg till 

Uppsala och SBF:s föreningskonferens (se 
sid. 139) var det busväder i hela landet, hårda 
vindar och ett ihärdigt snöande. Det var nog 
ingen på konferensen som längtade ut till 
snö och regn och hala vägar.
eva waldemarson , ordförande i SBF

  reflexion
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H
ejsan kära läsare! Välkommen 
till vår rehabilitering av Linné som 
systematiker. Hans begreppsanalys 
av det naturliga systemet kontra 

artificiella klassificeringar är – trots att 
den behandlas i flera vetenskapshistoriska 
arbeten – bortglömd eller missuppfattad i 
populära biografier och läroböcker. Linné 
föregrep vårt moderna paradigm* av biolo-
giska taxa* som individer*, och förtjänar i en 
vetenskapshistorisk kontext mer ros för det 
naturliga systemet och dess konceptuella bas 
än för sexualsystemet. Vi tar också upp de 
växtsystem som lanserades av Adanson och 
de Jussieu under senare halvan av 1700-talet. 
De lyfts ofta fram i historieskrivningen på 
bekostnad av Linné, som bättre förtjänar 
titeln det naturliga systemets fader eftersom 
han är 25 respektive 51 år tidigare och mer 
klarsynt.

HANDLEDNING TILL ARTIKELN
Vi använder en del termer och begrepp som 
kanske inte är allmängods. De är markerade 
med * första gången de förekommer i texten, 
och återfinns i rutan med ordförklaringar på 
sidorna 76–77. Läs dem gärna, även om du 
vet vad de betyder.

I valet mellan kronologi och logik har vi 
valt båda. Och för att uppskatta Linné efter 
förtjänst har vi tagit oss hela vägen fram till 
idag.

Det har skrivits hyllkilometer i det här 
ämnet. Vi har begränsat referenserna så 
mycket vi vågat. Fler kan du få via de uppsat-

ser vi har med i litteraturlistan; de flesta kan 
hittas på nätet. Nu kan du börja.

Bilden av Linné
En vanlig bild av Linné (som också vi själva, 
som botanister i Uppsala, varit färgade av) 
är frimärkssamlaren besatt av att ordna och 
klassificera; mer intresserad av att stoppa 
in arter i konstruerade fack än av att spegla 
naturens sammanhang. Man får höra (a) att 
Linné ansåg alla arter statiska sedan de vid 
tidens begynnelse skapades av den Allsmäk-
tige, var och en separat. Vi ges (b) intrycket 
att en naturlig klassificering av växtvärlden 
etablerades vid 1700-talets slut i Paris, och 
(c) att Linné representerade en försvinnande 
aristotelisk skola som var mer patetisk än 
peripatetisk.

Vi kan också få höra (d) hur revolutione-
rande sexualsystemet var och hur giganten 
Linné, visserligen med (e) ringa filosofisk 
insikt men med osviklig blick för detaljer,  
(f) egenhändigt kartlade och namngav 
organism världens mångfald.

Men tvånamnssystemet (g), med släkt-
namn och artepitet? Äsch, det var ju redan 
uppfunnet av Caspar Bauhin 130 år tidigare.

FEL, FEL, FEL!
Vad säger Brasse? Vad av ovanstående ska 
bort? Allt!

(a) Linnés artuppfattning ligger nära det 
så kallade biologiska artbegreppet. Han 
poängterar artens reproduktiva kontinuitet 
genom generationerna (Müller-Wille 2007) i en 

”Linnés storhet vilar långt mindre på sexualsystemet än på hans insikt i det 

naturliga systemet”, skrev Elias Fries 1842 om vår mest missuppfattade veten-

skapsman. Linné skulle känt sig hemma i den moderna biologiska systematiken.

Linné och det naturliga systemet
MAGNUS LIDÉN & JESPER KÅREHED
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värld där vissa menar att en hök kan ge upp-
hov till en gök eller flugor uppstå spontant i 
avskrädeshögar. Med Linné hamnar arten på 
jämställd fot med släktet som naturlig taxo-
nomisk kategori och blir en utgångspunkt i 
systematiseringsprocessen.

Emellertid får några observationer av 
hybrider, jämte upptäckten av en spektaku-
lär mutant av gulsporre (Peloria, Linné 1744), 
Linné att spekulera i att nya arter kan uppstå 
genom hybridisering. I ett brev till vännen 
Abraham Bäck (7 sept. 1750) skriver Linné 
att ”han i trädgården fägnar sig dageligen” 
åt en hybridart mellan Veronica och Verbena. 
Han menar (Linné 1751a) att mamman är 
Veronica [maritima] och pappan Verbena 
[officinalis]. I tionde upplagan av Systema 
Naturae (Linné 1758) har han gått betydligt 
längre och tänker sig att alla arter i en given 
växtfamilj via hybridisering härstammar från 
en ursprungsart (men han har en naiv och 
spekulativ idé om hur – se nedan: Linné och 
evolution).

(b) Idén om ett naturligt system har djupa 
rötter, men med Linné får den en teoretisk 
grund, och Jussieu (1789), de Candolle (1819), 
Fries (1842) och Whewell (1857) ser hans 
analys som ett avgörande framsteg. I Systema 
Naturae (Linné 1735) och Genera Plantarum 
(Linné 1737) klargör Linné skillnaden mellan 
artificiell uppdelning och syntetiskt sökande 
efter naturliga samband, och han initierar 
det Naturliga Systemet som ett kollektivt 
projekt för framtiden. I Classes Plantarum 
(Linné 1738) presenterar han första utkastet 
till sina Fragmenta Methodi Naturalis – frag-
ment till växternas naturliga system.

(c) Linné är den förste som inser att 
naturliga taxa inte kan definieras av karaktä-
rer. Hur Aristoteles essentialism* ska förstås 
i relation till senare tankeströmmar är inte 
alls självklart, men Linnés term character 
essentialis har i vilket fall inget att göra med 
essentialism i någon av dess många bety-
delser, utan betecknar blott en egenskap 
användbar för identifiering (Linné 1751b).

(d) Linnés sexualsystem* är en hybrid av 
två principer där naturliga släkten sorteras 
artificiellt efter antal ståndare och pistiller så 
gott det låter sig göras. Med ett släkte som 
Valeriana (vänderötter) blir det problem. Hit 
räknar Linné arter med 1, 2, 3 eller 4 stån-
dare, eftersom han inte kan förmå sig till att 
låta sifferexercis göra allt för mycket våld på 
naturen (”from an unconquerable reluc-
tance to interfere … with the dispositions 
of nature”; Roscoe 1813). Hur hittar man 
då till exempel Valeriana rubra (pipört, idag 
Centranthus ruber, figur 1) i Species Plantarum 
(Linné 1753)? Trots sin enda ståndare måste 
den sökas i klass Triandria tillsammans med 
andra Valeriana. Ändå är sexualsystemet ofta 
någorlunda enkelt att tillämpa och det kan 
smidigt inkorporera okända växter. Men det 
innebar inget paradigmskifte.

figur 1. Centranthus ruber (pipört, 1 ståndare) 
inkluderade Linné i Valeriana, tillsammans med 
bl.a. Fedia cornucopiae (algersallat, 2 ståndare, 
upptill höger) och Valeriana officinalis (vänderot, 3 
ståndare, nedtill höger).
Linnaeus’ Valeriana includes species with 1, 2, 3 or 
4 stamens. He would not impose stamen count as 
far as to “interfere with the dispositions of Nature”. A 
natural genus, Valeriana is kept as a unit, and arbitrar-
ily placed in the class Triandria (“three men”) in the 
Sexual system.
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(e) Filosofiskt oskolad kanske han är, 
det vågar vi inte svara på, men definitivt 
filosofiskt insiktsfull i högre grad än många 
1900-talssystematiker.

(f) Som encykloped i biodiversitets-
branschen står Linné på framstående 
föregångares axlar. Han har ibland bråttom 
och slarvar med detaljer och får rättvist på 
fingrarna av samtida fältbotanister.

(g) Inget kan ta ifrån Linné äran av det 
epokgörande binomialsystemet. Bauhin har 
visserligen många namn som råkar bestå av 
två ord, men de är beskrivande frasnamn* 
eller nyckelrubriker med oklar hänsyftning 
till taxonomisk rang.

LINNÉS ”ESSENTIALISM”, EN SENTIDA MYT
Mayr (1982) och Futuyma (1998) har i 
inflytelserika läroböcker bidragit till att 
cementera bilden av Linnés systematik som 
”essentialistisk” och typologisk*. De stöder 
sig på Cain, som skriver:

Linné klassificerade enligt principen om logiska 
dikotomier [regelmässig uppdelning], som 
inbegrep att bestämma varje elements essens.
”the method Linnaeus adopted was to classify 
by the rules of Logical Division, which involved 
the determination of the essence of each entity” 
(Cain 1958).

Jonsell (1978), Lindroth (1978), Heywood 
(1985), Ereschefsky (2001) och Uddenberg 
(2003) ger en liknande beskrivning. 

Winsor (2006) kallar denna bild en akade-
misk motsvarighet till en modern vandrings-
myt (”the scholarly equivalent of an urban 
myth”). Tillsammans med Skvortsov (2002), 
Richards (2010) och Müller-Wille (2007, 
2011, 2013) visar hon sakligt och övertygande 
hur grundlös den är, genom att redovisa dels 
vad Linné skriver, dels vad han gör. På deras 
sida har vi flera tidigare författare (Roscoe 
1813, de Candolle 1813, Whewell 1840, Fries 
1842, Darwin 1859, Lindman 1907). Myten 
om Linnés ”essentialism” hör alltså i huvud-
sak till andra halvan av 1900-talet, men 
dess detronisering verkar inte ha nått den 
svenska publiken. Därav denna uppsats.

Det naturliga systemet
Naturliga familjer speglar växternas verklig-
het. Artificiella tjänar deras identifiering.
”Ordines naturales valent de natura plantarum. 
Artificiales in diagnosi plantarum” (Linné 1764).

Det naturliga systemet är botanikens mål.
”Methodus naturalis hinc ultimus finis Botanices 
est et erit” (Linné 1751b).

Utveckla, bredda, förbättra den [naturliga] 
metoden. Den som kan är en utomordentlig 
botanist.
”Emendant, augeant, perficiant hanc methodum 
qui possunt; ...qui valent, Botanici sunt Eximii” 
(Linné 1738).

Före Linné publicerade till exempel Cesal-
pino (1583), Ray (1682) och Tournefort 
(1700) nog så genomtänkta växtklassifice-
ringar. Linné menar emellertid att dessas 
pretentioner på att spegla naturen endast 
förtjänar löje, och att deras metod med 
nödvändighet ger artificiella grupperingar. 
Varför? Jo, förklarar Linné, med ett citat 
från Boerhaave:

Läraren går från det hela till delarna för att 
förklara det upptäckta; för att upptäcka måste 
man gå från enskildheter till helheten.
”Docenti autem procedendum a generalibus 
ad singularia quaeque, dum inventa explicat; ut 
Inventori, contrâ, à singularibus ad generalia 
eundum suit” (Boerhaave 1720, Linné 1737).

och han uttrycker sig så här vasst om sina 
föregångares metoder:

De upphöjde den ena eller andra blomkaraktä-
ren till systematisk princip, och genom regelmäs-
sig uppdelning, från klasser via ordningar ända 
ner till arter, med godtyckliga och hypotetiska 
kriterier, slet de sönder de naturliga släktena.
”Assumserunt enim Varii diversas partes 
fructificationis pro principio Systematico, & 
cum eo secundum divisionis leges a Classibus 
per Ordines descenderunt ad Species usque 
& hypotheticis ac arbitrariis his principiis 
fregerunt & dilacerarunt naturalia nec arbitraria 
genera” (Linné 1737).

Hur kunde Cain få för sig att Linné ”clas-
sified by the rules of Logical Division”, när 
Linné gör det motsatta såväl i teori som i 
praktik? För att kartlägga naturens hierar-
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kiska* mönster måste man utgå från arterna 
och via släkten försöka rekonstruera natur-
liga familjer och klasser. I denna process 
kan vi inte på förhand veta vilka karaktärer 
som i slutändan ska visa sig mest användbara 
för identifiering. Linné är den förste som 
klargör den fundamentala skillnaden mellan 
en syntetisk och en ”synoptisk” (analytisk) 
process, det vill säga mellan sökandet efter 
en naturlig hierarki och konstruktionen av 
bestämningsnycklar. I en av hans mer kända 
aforismer finns fröet till dagens förståelse av 
taxa som individer:

Vi kan aldrig på förhand säga vilka karaktärer 
som kommer att visa sig vara diagnostiska för 
ett släkte. Märk: karaktärer ger inte släktet, 
utan släktet karaktärerna. [..] Vi kan känna 
igen ett släkte på vissa karaktärer, men släktet 
definieras inte av dessa.
”Quae in uno genere ad Genus stabiliendum 
valent, minime idem in altero necessario praes-
tant. Scias: Characterem non constituere Genus, 
sed Genus Characterem. Characterem fluere e 
Genere, non Genus e Charactere. Characterem 
non esse, ut genus fiat, sed ut genus noscatur” 
(Linné 1751).

Det finns inga a priori* regler [när man söker 
avgränsa naturliga taxa]. Man kan inte 
förutsätta att den eller den blomdelen ger svaret, 
endast totalitetens symmetri.
”Nulla hic valet regula a priori, nec una vel altera 
pars fructificationis, sed solum simplex symme-
tria omnium partium” (Linné 1738).

Enligt Skvortsov (2002) motsvarar symmetria 
här vad som senare kallas homologi*.

Begreppet naturlig, för Linné liksom för 
oss idag, syftar på ett mönster som existerar 
oberoende av en observatör (”without the 
mind, not within – in nature, not in art”, 
Whewell 1840), vare sig det är Guds plan 
för skapelsen eller en följd av gemensam 
härstamning. Linné presenterar alltså 1738 
det första försöket till en naturlig växtklassi-
ficering i modern mening: Fragmenta Methodi 
Naturalis. Med vissa justeringar återkommer 
hans Fragmenta i Philosophia Botanica 1751 
och i Systema Naturae 1758, med 65, 67 resp. 
58 familjer (Ordines* Naturales). I Linnés, lik-

som hans sons, undervisning var de naturliga 
familjerna centrala och kommunicerades 
som levande realiteter. De presenteras i 
störst detalj av Linné-lärjungarna Giseke 
och Fabricius (Giseke 1792), som baserar sig 
på anteckningar från Linnés föreläsningar 
och personliga handledning.

Linné anger inte några karaktärer för 
sina familjer, och 1738 saknar de namn och 
bär endast nummer. Först med Giseke får vi 
Linnés beskrivningar av dem, naturligtvis på 
latin. Medborgare i dagens anglocentriska 
värld finner den fullständigaste och lättast 
tillgängliga redogörelsen hos Smith (1824), 
som också låter oss ta del av Linnés manu-
skriptanteckningar, ändringar och komplet-
teringar; sådant som att svamparna kanske 
borde uteslutas från växtsystemet, och att 
Nymphaea (näckrossläktet) inte platsar som 
vare sig en- eller tvåhjärtbladig växt, utan 
kanske är nåt eget. Jo, han var rätt skarpsynt.

Giseke bifogar en mappa geographico-genea-
logica affinitatum ordinum (figur 2) som också 
ursprungligen kommer från Linné. Famil-
jerna illustreras här som cirklar, och förmo-
dat besläktade familjer ligger nära varandra. 

figur 2. Mappa geographico-genealogica affinita-
tum ordinum ur Gisekes (1792) redogörelse för de 
naturliga familjerna.
Giseke recounted Linnaeus’ lectures on the natural 
families in considerable detail, and provided this 
Mappa (see Smith 1824, for an English version).
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Vi kan också notera att Linné (i Gisekes 
kart-tolkning) inte är helt konsekvent; han 
antyder att vissa släkten inom en familj kan 
ha affinitet till släkten också i närliggande 
familjer. Han kan vara påverkad av tidens 
rådande paradigm att naturen gör inga 
språng (natura non facit saltus)*. Emellertid 
har han korsat över detta uttryck i sitt eget 
exemplar av Philosophia Botanica, och det är 
ingen tvekan om att Linné har en generell 
bild av en naturlig hierarki. Linné använder 
som liknelser andra inklusiva hierarkier 
med flera nivåer, till exempel administration 
(rike, landskap, härad) eller militär (bataljon, 
kompani, pluton, soldat).

Vi hyser ringa hopp att vår eller nästföljande 
generationer får uppleva det naturliga systemet. 
Tills vidare måste vi använda artificiella klas-
ser [som sexualsystemet].
”Nec sperare fas est, quod nostra aetas Systema 
quoddam Naturale videre queat & vix seri Nepo-
tes. Attamen plantas nosse studemus; ideoque 
interim Artificiales assumendae sunt Classes & 
Succedaneae” (Linné 1754).

Men 264 år senare är vi kanske nästan där?

Michel Adanson, lärjunge till Bernard de 
Jussieu (mer om honom senare), publice-
rar 1763 Familles naturelles des plantes. Den 
betraktas av Isely som den första naturliga 
klassificeringen i modern mening (”the 
first natural classification in the modern 
sense”; Isely 1994). De Candolle (1819) och 
Whewell (1840) menar att Adanson tvärtom 
saknar förståelse för innebörden i begreppet 
naturlig klassificering. Isely gör förresten en 
exempellös felläsning av sina studieobjekt 
och påstår att Adanson ”… punkterade den 
linneanska essentialismen att det är karaktä-
ren som ger släktet” (”… debunked the Lin-
naean essentialism that it is the character 
that makes the group”) – alltså raka motsat-
sen till vad Linné förfäktar.

Adansons metod är fenetisk; han indexerar 
65 karaktärer från växtens alla delar, och för 
ihop de släkten som får flest gemensamma 
kryss. De familjer han får fram genom 

denna procedur definieras som naturliga. 
Han kan inte skilja vårt epistemologiska* 
fängelse från verkligheten (de Candolle 1819, 
Whewell 1857).

Han jämför sedan sina familjer med ett 
fyrtiotal tidigare system. Av Linnés 67 ordi-
nes naturales (1751b) är det blott tjugo som 
Adanson godkänner som naturelles, men 
med det hamnar Linné, tillsammans med 
Tournefort, ändå på en ohotad delad första-
plats i Adansons genomgång.

Adansons metod reinkarnerade på 
1960-talet i numerisk fenetik (Sokal & 
Sneath 1963), och den kunde då hämta stöd 
hos Bather (1927) och Gilmour (1937), som 
båda, liksom Adanson, definierar begrep-
pet ”naturlig” frikopplat från idén om ett 
av betraktaren oberoende mönster. Så här 
skriver Bather:

En naturlig klassifiering är … en syntes av kun-
skap genom att gruppera tillsammans de ting 
som har flest gemensamma egenskaper, speglande 
totaliteten av karaktärer.
”… a summarising of knowledge by classing 
together the things that possess in common the 
greatest number of attributes, reflecting the 
totality of characters” (Bather 1927).

Även om den numeriska fenetiken blev en 
kort parentes inom biologisk systematik, 
fick sig begreppet naturlig en törn av Bathers 
och Gilmours omdefinition. Det har ännu 
inte hämtat sig riktigt, och man använder 
i stället ofta termer som baseras direkt på 
fylogeni*, till exempel monofyli* och klad*.

Antoine-Laurent de Jussieu ges ibland 
äran av den första naturliga klassifice-
ringen av växterna. Hans Genera plantarum 
secundum ordines naturales disposita (1789) 
överensstämmer i stora drag med Linnés 
Fragmenta, men är mer komplett och mycket 
utförligare. Varje taxon ner till släktesnivå 
beskrivs, och han ger oss hjälpmedel i form 
av nyckel-lika beskrivande underrubriker. 
Växtvärlden delas in i 15 klasser, först efter 
antalet hjärtblad och sedan efter ståndarnas 
och blomkronans position. Klasserna delas 



73Lidén & Kårehed: Linné och det naturliga systemet

in i familjer, och som hos Linné samlas släk-
tena i informella grupper under familjerna. 
Släktfördelningen bland Jussieus 100 famil-
jer träffar ibland bättre än Linnés 58, om 
vi använder DNA-baserade fylogenetiska 
hypoteser som referens, men det finns också 
fall där historien gett Linné rätt. En orsak 
till att Jussieu ibland lyckas bättre är att han 
urskiljer fler familjer, men i några fall har han 
kanske ett skarpare öga. Ett exempel:

Ordningen Papaverales i modern mening 
innefattar två undergrupper som urskildes av 
europeiska 1700-talsbotanister: Fumariaceae 
(jordröksväxter) och Papaveraceae (vallmo-
växter). Här hamnar Jussieu precis rätt! Hans 
familj Papaverales (bry er inte om ändelsen) 
innefattar dessa två och inget annat. 

Linné håller familjerna XXVIII (jord-
röksväxter) och XXX (vallmoväxter) 
åtskilda, även om han indikerar att de är 
släkt. Men han inkluderar i XXVIII (som 
han senare kallar Corydales), förutom Fuma-
ria (jordrök, löjtnantshjärta, nunneört m.fl.) 
och Hypecoum (fjärilsrök), en del släkten med 
nektarsporrar som vi idag vet inte hör hit: 
Epimedium (sockblomma), Pinguicula (tätört) 
och Impatiens (flitiga Lisa). Adanson lyckas 
ännu sämre. Hans familj Papavera innefat-
tar, utöver Linnés släkten, dessutom Berberis 
(berberis), Lycium (bocktörne), Actaea (troll-
druva) och Laurus (lager).

Hur skulle Linné ha bedömt A.-L. de Jus-
sieus växtsystem? Säkert positivt, om än med 
reservationer mot själva tänkesättet. Vissa 
släkten som Jussieu inkluderar i en familj 
kan sakna några av familjens nyckelkaraktä-
rer, och hans system har delvis en syntetisk 
”nerifrån”-prägel i Linnés anda. Huvud-
dragen ärvde A.-L. direkt från sin farbror 
Bernard, en lysande pedagog med inflytande 
på en hel generation franska botanister 
(Duvau 1818). Bernard de Jussieu  applicerade 
1759, i Ludvig XV:s privata botaniska träd-
gård i Versailles, ett system starkt influerat av 
Linnés Fragmenta. Han hade varit Linnés värd 
under dennes Parisbesök 1738, och Linné 
ansåg honom vara dåtidens störste botanist.

A.-L. de Jussieu menar emellertid att taxa 
över artnivå är av människan godtyckligt 
avgränsade klasser i ett kontinuum, och att 
en både naturlig och hierarkisk klassifice-
ring därför är en tulipanaros – en önskvärd 
men ogörlig kombination. Högre taxa är för 
honom konventioner som saknar ontolo-
gisk* status.

De Candolle (1813, 1819) är mer linneansk 
i sitt synsätt och menar att det finns en 
naturlig hierarki som vi söker spegla i våra 
klassificieringar. Han illustrerar ärtväxternas 
släktskap i ett eulerdiagram* (figur 3; de 
Candolle 1827) som skulle kunna vara taget 
från en modern systematisk monografi.

figur 3. Ärtväxternas släktskap 
enligt de Candolle (1827). De 
tunna streckade linjerna visar 
”analogies”.
De Candolle’s Euler diagram, 
topologically equivalent to a 
cladogram, shows the tribal 
relationships in the legume 
family. The dotted lines indicate 
analogies, not affinities.
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Bilder av den biologiska mångfalden
Mot slutet av 1700-talet och början av 1800-
talet publiceras flera försök till illustrationer 
av den biologiska mångfalden och dess släkt-
skapsförhållanden (Pietsch 2012). Förutom 
Linnés geografiska och militära hierarkiska 
analogier och de Candolles eulerdiagram, 
har vi till exempel naturens väv tänkt som ett 
flerdimensionellt kontinuum eller nätverk. 
Rüling (1774) presenterar en intressant 
grafisk modell där han kombinerar den 
medeltida idén om en Scala Naturae* (figur 
4; Llull 1303) med ett träd (inklusive några 
retikulationer), och Lamarck (1809) skissar 
en liknande utvecklingstrappa med ett par 
förgreningar. 

Denna modell återuppstår i den ”Bessey-
anska kaktusen” (figur 5; Bessey 1915) och 
senare hos Takhtajan (1969) och Cronqvist 
(1981); ett hybridsystem, inspirerat av 
härstamningsläran (Darwin 1859), men med 
inslag av fenetik och Scala Naturae; vissa 
nu levande taxa (av olika ranger!) ses som 
för fäder till andra, och man etiketterar taxa 
som ”primitiva” eller ”avancerade”.

Dahlgren med flera tog i stället upp 
mappa-idén (Giseke 1792) i en form som fått 
namnet dahlgrenogram (figur 6; Dahlgren 
1975). Den skiljer sig från Gisekes mappa 
(figur 2) bland annat i att familjer i diagram-
mets mitt ses som ”primitiva”, de i periferin 
som ”avancerade”. Vi ser hur seglivad den 
medeltida Scala Naturae-bilden är. Den 
sticker till och med ibland upp sitt fula tryne 
i moderna kladistiska* presentationer (se 
Omland m.fl. 2008).

Vad är egentligen essentialism?
Begreppet essentialism* är hopplöst fler-
tydigt, men ofta tänker man sig antingen att 
essens föregår eller finns utanför realiserad 
existens, som i Platons idélära, eller att saker 
måste ha vissa egenskaper för att vara det de 
är. En subtilare variant skulle kunna vara det 
Darwin (1859) kallar something more:

figur 4. Naturens stege från det lägsta till det 
högsta (Llull 1303).
The Ladder of Nature, Scala Naturae, from inanimate 
matter to God.

figur 5. Denna ”kaktus” illustrerar Besseys ”fyloge-
netiska” system (Bessey 1915).
Bessey’s system was inspired by Darwin, but includes 
a strong component of the mediaeval Scala Naturae. 
Today, we do not see one current taxon as ancestral 
to another.
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Linnés berömda uttryck, att karaktärerna inte 
ger släktet utan släktet karaktärerna, antyder 
att det ligger något mer bakom vår klassifice-
ring än blott likhet. Jag tror att något mer ligger 
bakom; att gemensam härstamning lyser igenom 
i våra klassificeringar
”Such expressions as that famous one of Lin-
naeus … that the characters do not make the 
genus, but the genus gives the characters, seem 
to imply that something more is included in our 
classification than mere resemblance. I believe 
that something more is included; and that 
propinquity of descent … is the bond … which 
is partially revealed to us by our classifications” 
(Darwin 1859).

Essentialism och nominalism (att bara indi-
vider har reell existens) ses oftast som två 
kontrasterande synsätt, och generellt har 
naturvetenskapen från 1300-talet gått mot 
nominalism. Betyder det att vi idag anser 
att bara arter eller till och med bara enstaka 
organismer har realitet, och att högre taxa 
är mänskliga konstruktioner?

Nej, faktiskt precis tvärtom. Taxas och 
kladers ”essens” ligger dock inte i att de är i 
besittning av vissa egenskaper, utan just i att 
de är individer (i motsats till mängder), och 
mer exakt historiska individer, det vill säga 
något som visserligen inte är fysiskt, funktio-
nellt eller rumsligt integrerat i dag, men går 
tillbaka i obruten kontinuitet genom gene-
rationerna till en sammanhållen ursprungs-
population. Man kan säga att biologiska 
taxa, såsom de beskrivs i våra systematiska 
arbeten, är hypoteser om historiska individer. 

Inom filosofin används ofta begreppet 
naturliga sorter (engelska: natural kinds) med 
referens till biologiska taxa, som om katter 
hade samma ontologiska* status som till 
exempel guldatomer. Detta har tusenåriga 
anor, så det är ju inte så konstigt. Insikten 
att naturliga taxa är individer innebär emel-
lertid att begreppet naturliga sorter inte är 
tillämpligt, och att universalie-problemet* inte 
behöver bekymra biologisk systematik.

figur 6. Dahlgrenogrammet (Dahlgren 1975).
Also in Dahlgren’s “cross section” of the evolutionary tree, there is an element of the Scala Naturae, as families 
in the periphery are seen as more “advanced” than those in the centre. This concept is not part of our modern 
taxonomic paradigm.
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ORDFÖRKLARINGAR
a posteriori – i efterhand (erfarenhetsmässig).
a priori – i förväg (rent förnuftsmässig).
ad hoc – ”för detta”; om ett omotiverat anta-
gande (hjälphypotes) för att rädda en älskad teori.
affinitet – före Darwin talade biologer om arter 
som affina (”släkt”) i motsats till analoga, dvs. 
lika utan att vara ”släkt”; så gör till exempel de 
Candolle (1827) och Hammar (1854). Begreppet 
är äldre än Linné. Magnol (1689) anmärker att en 
del av de taxa han urskiljer karaktäriseras av en 
affinitet ”som uppfattas utan att kunna uttryckas i 
ord; ta Agrimonia och Potentilla som alla botanis-
ter håller för besläktade”. Se vidare homologi.
apomorfi – se synapomorfi.
egennamn – etikett på ett individuellt ting eller 
person. Ett egennamns form eller bokstavliga 
betydelse är likgiltigt för dess definition eller till-
lämpning. Att delar av arten (individen) blåsippa 
råkar ha vita eller skära blommor är inget hinder 
för namnets användande på artens alla delar. Se 
vidare ostensiv definition.
epistemologi – kunskapsteori: vad vi kan veta 
och hur.
essentialism – hos Platon motsvaras förmenta 
universalier (triangel, katt, skönhet) av tidlösa idéer 
som ofullkomligt manifesteras i materiella ting. 
Aristoteles spolar Platons idévärld, och menar – i 
medeltidslatinsk tolkning – att det finns en essen-
tia eller quidditas (vad-het) som gör en katt till katt, 
ofta tolkat som att essensen består i observerbara 
nödvändiga egenskaper. Russell (1991) ger en 
nominell definition; katt-essensen är de egen-
skaper som en katt måste ha för att kallas katt. 
Inom biologisk systematik används termen mest i 
nedvärderande polemiskt syfte, i ungefär samma 
betydelse som typologi (se detta). För säkerhets 
skull har vi satt termen inom citationstecken.
eulerdiagram – ett sätt att visa hierarkiska rela-
tioner som slutna kurvor inom andra slutna kurvor. 
Besläktat (och ofta förväxlat) med venndiagram, 
som är mer formella.
frasnamn – en beskrivande fras som särskiljer en 
art från andra kända arter av samma släkte, alltså 
inte namn i egentligen mening utan snarare en 
ersättning för bestämningsnyckel. Många arters 
frasnamn ändras i senare upplagor av Linnés 
encyklopedier, eftersom nytillkomna arter behövde 
urskiljas. Frasnamnet kallas av Linné olyckligt nog 
för nomen specificum legitimum, i motsats till det 
binära namnet nomen triviale. 
fylogeni – idag råder vetenskaplig enighet om 
att allt liv härstammar från ett ursprung, och att 

utvecklingslinjer under tidens gång delas upp 
i grenar som i sin tur grenar sig. Fylogeni kan 
grafiskt illustreras som ett förgrenat diagram, 
ett ”träd” utan huvudstam och tjocklek, där det 
gemensamma ursprunget är roten och nutida 
populationer de yttersta grenspetsarna. Varje gren 
(klad) med sina kvistar, liksom varje kvist med 
småkvistar, är objektivt existerande, en individ som 
kan urskiljas och namnges (se taxonomisk rang).
hierarki (inklusiv) – en klass kan innehålla flera 
ordningar, en ordning flera familjer, en familj flera 
släkten …
homologi – ”samma-het”; att strukturer eller 
organ är i någon mening samma hos olika 
organismer. Som indicier på homologi kan man 
använda likhet, positionsöverensstämmelse, 
embryoutveckling, genetik eller (indirekt) fylogeni. 
Besläktat med synapomorfi. Fåglarnas och 
fladdermössens vingar är homologa som främre 
extremiteter, men flygfunktionen är inte homolog 
eftersom den uppkommit oberoende hos fåglar 
och fladdermöss. Homologi förstås idag allmänt 
som förklarat av gemensam härstamning. Det har 
till och med blivit så att det ofta definieras som 
gemensam härstamning, vilket en del filosofer 
tycker är att gå för långt.
individer (ting, saker) – existerar objektivt 
(alltså oberoende av om det finns en medveten 
observatör); är avgränsade i tid och rum; fungerar 
(utom historiska individer) som singulariteter i 
processer. En individ kan inte definieras, den är 
helt enkelt.
klad – varje gren i utvecklingsträdet, komplett 
med sina smågrenar.
kladistik – se slutkapitlet (Epilog).
naturen gör inga språng – trots att vi har ett 
hierarkiskt icke-kontinuerligt mönster ”på tvären” 
eller i rummet, har vi samtidigt en kontinuitet, en 
gradvis förändring hos utvecklingslinjerna i tiden. 
Naturen behöver alltså inte ha gjort några språng, 
även om taxa är distinkta i ett tidstvärsnitt.
ontologi (metafysik) – hur världen är beskaffad 
och vad som egentligen finns.
ordo – i nomenklatoriskt hänseende betraktas 
1700-talstermen ordo sedan 1905 som synonym 
till familia. Rangen ordning i nutida bemärkelse 
motsvaras av 1800-talstermen kohort.
ostensiv (utpekande) definition – typexemplaret 
(typen) för ett artnamn är en del av den namn-
givna arten/individen. Vid definitionen av namnet 
pekar vi alltså inte på typen såsom ett exempel 
på arten; nej, vi pekar på hela arten och typen är 
förlängningen av vårt pekfinger. Detta gäller alltså 
egennamn, namn på individer, ungefär som vid ett 
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Naturliga taxa, namn  
och nomenklatoriska typer
Så småningom ger Linné (1751b) sina familjer 
namn. I flera fall har namnen beskrivande 
form, dvs. antyder egenskaper (Bicornes: två 
horn, ljungväxter; Umbellatae: flockblom-
miga), men han poängterar att dessa antydda 
egenskaper kan saknas hos inkluderade 
släkten, och att familjerna inte definieras 
av dessa karaktärer. Giseke (1792) berättar 
vidare att hans optimus preceptor (förnämsta 
lärare, alltså Linné) sagt att det är likgiltigt 
med vad namn en familj benämnes, så länge 
man vet vilken som åsyftas. Bernard de Jus-
sieus idé, som togs upp av A.-L. de Jussieu 
(1789) med en del undantag, att benämna 
familjer efter ett ingående släkte, är förstås 
då mer logisk och har idag blivit regel.

Egennamn*, namn på individer, definie-
ras inte av sin bokstavliga betydelse, utan 
genom att knytas till individen i en namn-

givningsprocess. I motsats till familje- och 
släktnamn är artnamnen fram till mitten av 
1700-talet emellertid beskrivande så kallade 
frasnamn*, och det fanns därför en konflikt 
mellan två funktioner: beskrivning och 
etikett. Linnés tvånamnsreform gör även 
artnamnen till egennamn, en nödvändighet i 
det naturliga systemet.

Nomenklatoriska typer* är ytterligare 
en fundamental princip när det naturliga 
systemet ska speglas i en klassifikation. För 
artnamn är typen ett fysiskt exemplar (för 
växter oftast ett herbarieark) som represen-
terar arten och som fixerar namnet till arten. 
Utan typer kan artnamn inte definieras 
ostensivt*, det vill säga genom att man pekar 
på arten (individen). Utan typer blir biolo-
gisk systematik typologisk. Det är nämligen 
typen man så att säga pekar med, och utan 
typer måste man lita till definierande karak-
tärer.

dop. Ostensiv definition av (och även förklaring 
av) begrepp och deras beteckningar, som ”stol”, 
”knäpp” eller ”röd”, sker däremot genom att man 
pekar på exempel. Lätt att tänka fel här.
paradigm (vetenskaplig) – en, ofta underför-
stådd, vitt accepterad uppsättning begrepp, 
uppfattningar och teoretiska redskap utifrån vilken 
man tolkar observationer.
plesiomorfi – se synapomorfi.
Scala Naturae (naturens stege) – idén om en 
progression från lägre till högre i naturen. Llull 
(figur 4) har tagit med sten (Lapi), eld (Flama), 
växt (Planta), djur (Brutû), människa (Homo), him-
mel (Celum), ängel (Angel) och gud (Deus).
sexualsystemet – en uppdelning av alla växtsläk-
ten i två ranger, först i klasser efter ståndarnas 
antal och arrangemang, i nästa steg i ordningar 
efter antal pistiller. Linné såg sexualsystemet som 
det mest praktiska av flera nästan likvärda artifi-
ciella system för identifiering och katalogisering.
synapomorfi – likhet som beror på en evolutio-
när nyhet (apomorfi) i en gren i det evolutionära 
trädet. Snabel är en synapomorfi för taxonet 
“elefanter” och uppkom en gång i tiden i elefan-
ternas ursprungspopulation. Elefant-arterna liknar 
varandra också i att ha fyra ben, men det fanns 
ju redan; det är en plesiomorfi på den här nivån, 

men en apomorfi på en högre taxonomisk nivå, 
”fyrfotadjur”. Se homologi.
taxon (pl.: taxa) – en (namngiven) enhet i en 
biologisk klassificering, oftast med en specifik 
rang, till exempel familj, släkte eller art: Caryo-
phyllaceae, Lumbricus och Anemone nemorosa 
är namn på varsitt taxon.
taxonomisk rang – vilken rang i en formell klassi-
fikation vi tilldelar en gren i uvecklingsträdet (om 
vi kallar den familj eller släkte eller något annat) är 
godtyckligt. Man kan sålunda inte jämställa släkten 
i en familj med släkten i en annan. Endast syster-
grenar är jämförbara, i t.ex. växtgeografiska analyser.
typ – ordet leder tyvärr lätt tanken fel. En typ är 
bara en krok att hänga namnlappen på och inte 
typisk på något sätt: vad skulle det ens innebära? 
Är Linné en mer typisk människa än du, bara för 
att han råkar vara typ för vår arts gällande namn 
Homo sapiens? Se vidare ostensiv definition.
typologi – betecknar inom naturvetenskapen 
oftast misstaget att beskriva eller utse ideala 
typer och sedan resonera som om de motsvarade 
verkligheten.
universalie-problemet – frågan om allmänna 
begrepp som ”röd” och ”guld” betecknar något 
som faktiskt finns (= realism rörande universalier) 
eller är konventioner (= nominalism).
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Men inte förrän 1930 (!) fastställs typ-
principen som en nomenklatorisk grund-
pelare vid den botaniska kongressen i 
Cambridge (Briquet 1935). Amerikanerna, 
som länge hade en egen nomenklaturkod, 
hade gjort det redan 1904 (Arthur m.fl. 
1907). Methodus Naturalis var således inte 
färdig med Linné.

Linnés egna artnamn har idag typifierats 
retroaktivt (Jarvis 2007).

Linné och evolution
Linné (1758) hävdar, 101 år före Origin of species 
(Darwin 1859), att släkten och familjer kan 
förklaras av gemensam härstamning. Linné 
förstod emellertid inte att utvecklingslinjer/
metapopulationer/”arter” av termo dynamisk 
nödvändighet förändras gradvis över tid. Han 
ser inte framför sig den moderna bilden av 
ett upprepat grenande utvecklingsträd där 
systergrenar gradvis blir mer olika varandra. 
Han spekulerar i stället i en skapelse följd 
av två cykler av hybridisering. Först har de 
ursprungligen skapade växterna (familje-för-
mödrarna) genom hybridisering givit upphov 
till förmödrarna till de naturliga släktena med 
lite hjälp av Guds pekfinger; sedan uppstod 
dagens arter i nästa hybridiseringscykel (det 
klarade naturen själv).

Den logiska konsekvensen blir förstås att 
rangerna i det naturliga växtsystemet borde 
vara precis tre (familj, släkte, art), men man 
ska inte ta Linnés schematiska förklaring 
för bokstavligt. Han använder själv sex eller 
sju hierarkiska nivåer i sitt sökande. I Genera 
Plantarum finns släkten som innehåller 
undersläkten; Fumaria delas upp i Capnor-
chis, Pseudofumaria, Cysticapnos, Capnoides 
och Fumaria (idag betraktade som separata 
släkten). Vidare tänker han sig att familjerna 
hör ihop i naturliga grupper som i sin tur 
kan sammanföras i ett fåtal större grup-
peringar, och han föreslår traditionsenligt 
enhjärtbladiga, tvåhjärtbladiga, och hjärt-
bladslösa (kryptogamer). I Species Plantarum 
(Linné 1753) använder han termerna temporis 

filia (tidens dotter) eller filia praecedentis (den 
föregåendes dotter) om närstående arter, 
vilket antyder ett gryende evolutionärt tän-
kesätt. Han trevar sig fram.

Angående hybridiseringshypotesen; har 
vi sagt A får vi säga B också. Ger inte hybri-
disering en blandning av föräldrarnas anlag? 
Då kan det ju inte bli något hierarkiskt 
mönster. Utvägen ur denna paradox fann 
Linné i Cesalpinos idé om märg och bark. 
Det honliga, märgen, är det viktiga och cen-
trala som via fröämnet håller ihop gruppen 
genom hybridiseringscyklerna, medan det 
hanliga bidraget genom pollenet endast ger 
ytlig variation i ”barken”.

Linnés naiva bild av artbildning genom 
hybridisering togs upp i modifierad form 
(utan ad hoc*-distinktionen märg/bark) av 
flera senare forskare, men väckte hård-
nackat motstånd bland skapelsetroende. 
Idén spelar en undanskymd roll hos Darwin 
(i huvudsak som argument mot kreatio-
nism), men är idag accepterad som en evolu-
tionär bi-process ovanpå trädmodellen med 
divergerande grenar.

Sammanfattning
Man kan få intrycket att Linné ser själva de 
taxonomiska rangerna* (familj, släkte, art) 
som reella, och det går att peka på inkonsis-
tenser och ofullkomligheter i hans framställ-
ning. Hans förkärlek för snärtiga aforismer 
har legat honom i fatet, liksom hans bestämda 
uppfattning att encyklopedier och floror 
måste baseras på ett artificiellt system, efter-
som kunskapen om det naturliga systemet var 
alldeles för fragmentarisk. Han tvingades i 
tryck också anpassa sig till kyrkans krav.

Likafullt är Linné förgrundsfiguren i 
gryningen av vårt moderna systematiska 
paradigm, en naturlig hierarki. Han bryter 
med resterna av den medeltida skolastiken. 
Han betonar att vår kunskap är preliminär, 
och ökas genom studier av verkligheten. 
Den filosofiska grunden för det naturliga 
systemet får vi för första gången hos Linné. 
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Han är också den förste som föreslår att 
likhet mellan släkten i en familj kan bero på 
gemensam härstamning.

A.-L. de Jussieu förfinar den praktiska 
tillämpningen av Linnés Fragmenta, men 
hans kontinuum-bild representerar teore-
tiskt sett ett stickspår. De Candolle (1813, 
1827), ”en af Linnés förnämsta efterföljare 
inom det naturliga systemet” (Lindman 
1907), återetablerar Linnés hierarkiska bild 
av den biologiska mångfalden och fastlägger 
att korrelation mellan olika egenskaper är 
indicium på affinitet*, i överensstämmelse 
med Linnés symmetria.

Nomenklatoriska typer (1930), och Hen-
nigs (1950) klargörande att endast synapomor-
fier* kan användas som indicium på släktskap, 
fullbordar det paket Linné påbörjade 1737.

Epilog: vår fenetik och kladistik, 
de klyva våra hjärnor
På 1960-talet formulerades en eklektisk 
systematisk filosofi med utgångspunkt i den 
Besseyanska kaktusen: en kombination av 
en darwinistisk förståelse för släktskap med 
en fenetisk avgränsning av taxa. Denna skola 
tog sig namnet evolutionär systematik (Simp-
son 1961, Mayr 1969) och godtar taxa som 
definieras negativt, alltså genom uteslutning 
(kärlkryptogamer = kärlväxter som saknar 
frön; ”frö” är en apomorfi*, men avsaknad 
av frö är en plesiomorfi*, och indikerar inte 
släktskap). ”Evolutionär systematik” anam-
mar alltså, i alla fall delvis, den medeltida 
skolastiska uppifrån-metoden med ”logiska 
dikotomier”, samtidigt som dess företrädare 
(Mayr 1982) obefogat beskyller Linné för just 
detta. Mayr ser inte bjälken i sitt eget öga, 

men förstorar grandet i sin broders bortom 
alla proportioner.

Den konkurrerande filosofin (Hennig 
1950), som insisterar på att taxonomi ska 
baseras på släktskap, det vill säga att taxa 
skall vara monofyletiska (= motsvara en 
klad), har fått etiketten kladistik eller fyloge-
netisk systematik (fast Bessey kallade förstås 
sitt system fylogenetiskt). Enligt denna 
filosofi kan taxa inte definieras, utan motsva-
rar historiska individer som man upptäcker 
och diagnosticerar, eller med Linnés ord: 
”Karaktärerna ger inte släktet, utan släktet 
karaktärerna” (Linné 1751b). I systematisk 
praktik innebär det att taxa urskiljs med posi-
tiva kriterier (förmodade synapomorfier*).

Vi har velat visa att kladistiken inte alls 
bryter med Linnés Methodus Naturalis, utan 
snarare är dess moderna formulering, och 
vi hoppas ha övertygat dig om att beteck-
ningarna ”typolog” och ”essentialist” är helt 
malplacerade på Linné, liksom på många 
andra i hans samtid (Winsor 2006). Om än 
i många avseenden naiv och färgad av en 
religiös kultur, är Linné inom den biolo-
giska systematiken en klarsynt och originell 
nytänkare, långt före sin tid. Han skriver i en 
”självbiografi” (Malmeström & Uggla 1957): 
”om utkastet till ett naturligt system skall 
jag ej tala, då endast ett fåtal förstått detta”. 
Nu har vi talat om det och hoppas att ett 
flertal förstått.  

•  Vi står i djup skuld till Alexander Skvort-
sov, Mary Winsor och Staffan Müller-Wille. 
Tack till Bengt Oxelman, Mats Thulin, 
Jenny Beckman och Gunnar Broberg för 
värdefulla kommentarer.
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V
äggmossa Pleurozium schreberi och 
husmossa Hylocomium splendens är 
mycket vanliga bladmossor över 
hela det norra barrskogsbältet 

(tajgan). I detta moss dominerade ekosystem 
finns trettio procent av jordens kol- och 
kväveförråd lagrat (Goodale m.fl. 2002). Allt 
mer forskning visar att mossorna spelar en 
viktig roll för tajgans kretslopp av kol och 
kväve. 

I gamla barr skogar kan vägg- och hus-
mossa täcka huvuddelen av marken och 
svara för en tredjedel av skogens produktivi-
tet (Nilsson & Wardle 2005; figur 1). Deras 
höga produktivitet tillsammans med den 
långsamma nedbrytningen av deras förna 
bidrar till skogens humusuppbyggnad och 
markens långsiktiga kol- och kvävelagring 
(Turetsky 2003; figur 2). 

Mossornas fysiologi gör att deras infly-
tande på kretsloppet av näring och vatten 
skiljer sig från kärlväxternas. De absorberar 
effektivt vatten och näring från regn och 
förna direkt genom de gröna växtdelarna 
och på så sätt kan de – trots att de saknar 
rötter – vara starka näringskonkurrenter till 
träden (Oechel & van Cleve 1986). Mos-

sornas täta växtsätt gör att de motverkar 
uttorkningen i marken och buffrar mot 
temperaturförändringar. På så sätt kan de 
påverka skogarnas fuktighet och därmed 
också humuslagrets nedbrytningshastig-
het och förmåga att lagra kol och kväve 
(Beringer m.fl. 2001). 

Det är också känt att vägg- och husmos-
sans blad är en utmärkt miljö för kväve-
fixerande cyanobakterier (DeLuca m.fl. 
2002; figur 3). Genom sin association med 
cyanobakterier står mossorna för den 
huvudsakliga formen av kvävetillförsel i 
nordliga barrskogar och bidrar till att förnya 
skogarnas kväveförråd efter en brand eller 
skogsavverkning (Lagerström m.fl. 2007, 
Stuiver m.fl. 2015, 2016)

Dessa funktioner gör att mossorna har 
ett stort inflytande på barrskogsekosyste-
mets primärproduktion, näringsomsättning, 
energiflöden och kolbalans (Lindo m.fl. 
2013). Allt mer forskning uppmärksammar 
dock vad som kan hända med tajgans bety-
delse som kolsänka om mosslagret minskar 
som en följd av ett förändrat markutnytt-
jande, ökad kvävedeposition eller klimat-
förändringar.

Allt fler forskningsrapporter visar att två av våra vanligaste skogsmossor – 

vägg- och husmossa – spelar en mycket viktig roll i våra nordliga barr skogar. 

Här berättar Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn och hennes kollegor om 

sin senaste forskning om mossornas samspel med cyanobakterier och deras 

betydelse för skogarnas kretslopp av kol och kväve. Hur skogens mossor 

kommer att klara sig mot globala miljöförändringar är en viktig fråga för 

framtiden som angår oss alla.

Mossornas hemliga liv  
tillsammans med cyanobakterier
MARIE-CHARLOTTE NILSSON HEGETHORN, MICHAEL GUNDALE, DAVID A. WARDLE &  
ULLA RASMUSSEN
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Mossorna som kvävekälla
Tajgan har under lång tid regelbundet störts 
av skogsbränder. Vid en skogsbrand sker det 
stora kväveförluster till atmosfären genom 
eldens konsumtion av humus och vegeta-
tion, men allt eftersom växterna återkoloni-
serar brandområdet byggs skogens kväve-
förråd upp igen (Zackrisson m.fl. 2004). 

Man har länge ansett att det saknas 
betydelse fulla kvävefixerare i gamla barr-
skogar och därför har det varit en gåta vari-
från skogarna får sitt kväve. Vi tror att vi hit-
tat svaret på denna gåta då vi i vår forskning 
visat att den mängd kväve som mossornas 
cyanobakterier i Norrbotten i genomsnitt 
fixerar varje år varierar mellan ett halvt och 
två kg per hektar beroende på skogens ålder 
(Zackrisson m.fl. 2004). Denna mängd kan 
i andra sammanhang anses vara liten, men 
om man beaktar att det ackumuleras cirka 
tre kg kväve per hektar och år i skogsmarken 
under en barrskogs utveckling (Wardle m.fl. 
1997), och att den fixerade mängden är lika 

stor som det atmosfäriska kvävenedfallet 
i norra Sverige (Lagerström m.fl. 2007), så 
förstår man bättre att mossornas cyano-
bakterier står för ett väsentligt bidrag till 
den annars kvävebegränsade skogen. 

Vid en skogsavverkning sker en netto-
export av kväve från skogsekosystemen. Vi 
har nyligen kunnat konstatera att mossornas 
cyanobakterier också har en viktig roll i att 
förnya kväveförrådet efter en skogsavverk-
ning. Drygt tjugo procent av kväveuppbygg-
naden under en rotationsperiod kommer 
från det kväve som cyanobakterierna fixerar 
(Stuiver m.fl. 2015, 2016).

Mer kvävefixering i gamla skogar
I Norrland förekommer vägg- och hus-
mossa i de flesta barrskogar, oavsett ålder 
och struktur. Ju äldre skogen är desto mer 
mossa kan man återfinna per ytenhet. Detta 
gäller åtminstone nästan uteslutande i natur-
skogar i Lappland på inte alltför bördiga 
platser (Jonsson m.fl. 2015; figur 1). Även 

figur 1. Mossbeklädd gammal naturskog i Reivo naturreservat utanför Arvidsjaur, Norrbotten. Skogen 
stördes senast av brand år 1647. På detaljbilderna syns väggmossa (överst) och husmossa (nederst). 
fo to: Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn.
Feather moss-covered old natural forest at the nature reserve Reivo, Arvidsjaur, Swedish Lapland. The forest was 
disturbed by fire in 1647. On the right Pleurozium schreberi (top) and Hylocomium splendens (bottom).
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om mossornas biomassa (vikt) i en skog är 
liten i jämförelse med trädens ovanjordiska 
biomassa så är mossornas produktivitet, 
alltså deras årliga produktion av ny grön 
ovanjordisk biomassa, hög jämfört med 
trädens. Om man skulle samla in och väga 
den ovanjordiska vävnad som alla träd i en 
skog bildat under en säsong, det vill säga den 
vävnad som bildats i årets nya skott, grenar 
och stam, skulle man finna att den samlade 
vikten av detta bara är tre gånger större än 
den samlade årliga biomassaproduktionen 
hos alla mosskott (Nilsson & Wardle 2005). 
Det betyder att en väsentlig del av skogens 
kretslopp av kväve och kol sker i mosslagret.

I skogar där mossans produktivitet är 
som högst fixeras det också mest kväve 
(Zackrisson m.fl. 2004). De unga skogarnas 

lägre kvävefixering är kopplat till att det 
finns färre cyanobakterier på mossorna där 
(DeLuca m.fl. 2007). Genom att flytta mos-
sor från barrskogar med hög kväve fixering 
till skogar med låg kväve fixering (och 
tvärtom) har vi kunnat visa att mossorna 
efter transplantationen närmar sig samma 
nivå av kvävefixering som de befintliga mos-
sorna i den skog de flyttats till. Det visar att 
skogsmiljön är viktig för hur mycket kväve 
det fixeras. Det hänger sannolikt ihop med 
att unga skogar inte är kväve begränsade 
i samma utsträckning som äldre skogar 
(DeLuca m.fl. 2008). Kväve fixering (och 
cyanobakterier) förekommer bara där det är 
brist på kväve. 

figur 2. Väggmossa bildar ofta täta och tjocka 
mattor i gamla skogar som har stort inflytande på 
markens temperatur, fuktighet och nedbrytnings-
takt. Det bidrar till markens humusuppbyggnad och 
skogarnas förmåga att lagra kol och kväve. 
fo to: Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn.
Pleurozium schreberi often forms dense and thick 
carpets in old forests, and these have strong effects 
on soil temperature, moisture and decomposition rate. 
It also contributes to soil humus build-up and ability of 
forests to store carbon and nitrogen.

figur 3. Epifytiska kvävefixerande cyanobakte-
rier av släktet Nostoc på väggmossans blad. De 
ihoprullade kedjorna med cyanobakterier syns 
dåligt i ett vanligt ljusmikroskop (bilden till vänster), 
men framträder tydligt som röda nystan i ett 
UV-fluoroscensmikroskop (till höger).

Cyanobakterierna finns inom ett 3–4 centimeter 
stort område, någon centimeter ned längs 
mosskottet. De översta och nedersta bruna delarna 
av mosskotten saknar ofta cyanobakterier. 
Från DeLuca m.fl. (2002). 
Epiphytic di-nitrogen fixing cyanobacteria Nostoc sp. 
on the leaf surface of Pleurozium schreberi. Chains of 
Nostoc are hidden in the leaf under light microscopy, 
but can be observed as red cells under ultraviolet- 
fluorescence microscopy with a green filter.
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Det är lite av en paradox att kväve-
fixeringen är högre i äldre skogar eftersom 
det finns mer kväve lagrat i marken i dessa. 
Förklaringen är att mark-kvävet är hårt bun-
det i organisk form och inte lättillgängligt 
för växter eller mikro organismer. Det kan 
naturligtvis finnas andra samvarierande fak-
torer som förklarar varför kväve fixeringen 
är högre i äldre skogar, till exempel att det 
är fuktigare eller ljusare, vilket kan stimu-
lera kvävefixeringen hos de cyanobakterier 
som finns närvarande (Gundale m.fl. 2009, 
Jackson m.fl. 2011). 

Mossan styr cyanobakterierna 
med kemiska signaler
Mossans blad är tunt, bara ett cellager 
tjockt. Cyanobakterierna är epifytiska och 
sitter, så vitt vi vet, fästa direkt på bladens 

ovan- eller undersida, troligen med hjälp av 
polysackarider (sockerarter) som bakterien 
producerar och som fungerar som ett slags 
klister (figur 3). En del av det kväve som 
cyanobakterierna fixerar kan därför enkelt 
absorberas av mossans blad (Bay m.fl. 2013). 

Av samma skäl är det också rimligt att tro 
att mossans biomassaproduktion gynnas 
av cyanobakteriernas närvaro. Den mängd 
kväve som fixeras motsvarar ungefär den 
mängd kväve som behövs för mossornas 
primärproduktion (Nilsson, opublicerat). 
Vidare har vi noterat ett tydligt säsongs-
mönster när det gäller kvävefixeringen. 
Kväve fixeringen är hög på försommaren 
(juni) liksom i slutet av augusti/början av 
september medan den är låg eller obefintlig 
under en period på högsommaren (DeLuca 
m.fl. 2002).

1. HIF 1. HIF

2. Hormogonier 4. Kolonisering

3. Kemo-
attraktant

3. Repellent?

Vägg- och husmossa

Nostoc (frilevande)

Björn- och kvastmossa

figur 4.  Mossor och cyanobakterier (Nostoc sp.) kommunicerar på kemisk väg med varandra. Genom 
att utsöndra en ’Hormogonia Inducing Factor’ (HIF; 1) inducerar alla mossor bildningen av ett rörligt livs-
stadium, hormogonier (2), hos frilevande cyanobakterier. Vägg- och husmossa utsöndrar dessutom en 
kemo-attraktant (3) som lockar till sig och guidar hormogonierna mot mossan (4). När cyanobakterierna 
koloniserat mossan utvecklas de och börjar fixera kväve. Björn- och kvastmossa saknar kemo-attraktanter 
och förmåga att locka till sig hormogonierna, eller avger de repellenter? Se även faktaruta på sid. 86.
Illustration modifierad efter Bay (2013). 
Chemical communication between feather mosses and cyanbacteria (Nostoc sp.). All mosses induce the 
formation of hormogonia (2), a motile life stadium of free-living Nostoc sp. filaments, through the exudation of a 
‘Hormogonia Inducing Factor’ (HIF; 1). Pleurozium and Hylocomium (left) also excude a chemo-attractant (3) 
that attracts and guides the hormogonia towards the moss (4). When the cyanobacteria have entered the moss, 
they develop and start fix nitrogen. Dicranum and Polytrichum (right) lack the ability to attract hormogonia or 
exude repellents.
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Vi har inte kunnat förklara dessa säsongs-
förändringar med någon yttre faktor (t.ex. 
makroklimat), utan är benägna att tro att 
detta styrs av mossan själv och dess kväve-
behov. Denna slutsats har vi dragit från ett 
försök där vi upptäckt att mossorna kan sti-
mulera bildningen av hormogonier (cyano-
bakteriernas rörliga livsstadium) och locka 
till sig dem genom att skicka ut kemiska 
signaler som cyano bakterierna uppfattar 
och rör sig mot (Bay m.fl. 2013, Warshan 
m.fl. 2017; figur 4). 

Denna kemiska kommunikation tycks 
dock bara ske då mossorna är i behov av 
kväve eftersom kvävegödslade mossor inte 
lockar till sig några cyanobakterier (figur 5). 
Kvastmossa och björnmossa som normalt 
inte hyser cyanobakterier kan inte attrahera 
cyanobakterier. 

Vi visade också i vårt försök att mossor 
med sporofyter lockar till sig fler cyano-
bakterier (och fixerar mer kväve) än mossor 
som saknar sporofyter och att attraktionen 
av cyanobakterier (och kvävefixeringen) 
minskar om man avlägsnar sporofyten.

Dessa resultat är logiska då det är känt 
från litteraturen att sporofytbildningen är 
en kvävekrävande process. Tidigare stu-
dier har visat att både vägg- och husmossa 
utvecklar sina gametangier (organ där köns-
cellerna bildas) under våren och att moss-
skottets tillväxt är som störst under tidig 
höst (Longton and Green 1969, Callaghan 
m.fl. 1978). Det skulle ytterligare kunna tala 
för att kvävefixeringen är styrd av mossans 
tillväxtmönster och reproduktionsproces-
ser under vår respektive höst samt förklara 
det säsongsbetonade kvävefixeringsmönster 

figur 5.  Koloniserande cyanobakterier (i gult) på husmossa och väggmossa (överst) respektive björn-
mossa och kvastmossa (mitten) som inte koloniseras av cyanobakterier. Väggmossa som är kvävegödslad 
attraherar inga cyanobakterier (nederst). 
Från Bay m.fl. (2013).
The degree of colonization by cyanobacteria (yellow) on Hylocomium splendens and Pleurozium schreberi 
(upper). Polytrichum and Dicranum have no cyanobacterial colonization (middle). Nitrogen-amended Pleurozium 
do not attract cyanobacteria (bottom).

Husmossa Väggmossa

Björnmossa Kvastmossa

Kvävegödslad väggmossa Ogödslad väggmossa
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som vi observerat. Det kan också noteras 
att både produktion av hanliga och honliga 
reproduktionsorgan och produktion av 
sporkapslar tycks vara kopplad till stigande 
skogsålder, vilket delvis skulle kunna för-
klaras av ökande produktion av kväve via 
cyanobakterier (Cronberg 2002).

Dessa upptäckter tyder också på att det 
inte är gynnsamt för mossorna att härbär-
gera cyanobakterier under andra perioder 
än då de är i direkt behov av kväve. Om 
detta beror på att det är alltför kostsamt 
för mossan (t.ex. genom ett utbyte av kol) 
eller om det beror på att mossorna riskerar 
att bli övervuxna (och skuggade) av cyano-
bakterierna vet vi inte. Hur som helst 
så verkar relationen mellan mossor och 

cyano bakterier ha utvecklats till ett mycket 
raffinerat och finjusterat samspel under 
evolutionens gång. Vi föreslår mot bakgrund 
av detta att man skall betrakta detta samspel 
som en symbios, snarare än som en lös asso-
ciation mellan de två organismgrupperna.

Cyanobakterier åker snålskjuts
Vad vet vi då om vilka cyanobakterierna 
är? Inte så mycket, men vi har med hjälp av 
DNA-teknik identifierat 35 olika fylotyper 
(DGGE band; se faktaruta) av cyanobakte-
rier på vägg- och husmossa på skogsklädda 
öar i sjöarna Hornavan och Uddjaur utanför 
Arjeplog (Ininbergs m.fl. 2011). Alla fylo-
typer representerades av heterocytbildande 
cyanobakterier fördelade på fem olika, men 

Faktaruta 
Cyanobakterier. Cyanobakterier tillhör en stor 
grupp av fotoautotrofa prokaryoter som tidigare 
kallades blågröna alger men är bakterier (utan 
cellkärna). Cyanobakterier förekommer i de flesta 
miljöer och i stor omfattning, men inte alla kan fix-
era kväve. De bildar ofta symbios med eukaryoter, 
t.ex. svampar, växter och koralldjur. Fördelen av 
symbiosen är ofta uppenbar för värdorganismen 
medan det är mindre känt vad cyanobakterierna 
vinner på symbiosen. Cyanobakterier som är 
associerade med vägg- och husmossa represen-
teras ofta av släktena Nostoc och Stigonema men 
det förekommer även sådana som tillhör släktena 
Calothrix, Nodularia, Cylindrospermum och 
Fischerella. Kvävefixeringsprocessen är känslig 
för syre och sker därför hos dessa grupper i sär-
skilda tjockväggiga celler, s.k. heterocyter.

DGGE. ”Denaturing gradient gel electrophore-
sis” (DGGE) är en teknik som används för att 
separera DNA-fragment på en elektroforesgel. 
Varje unikt DNA-fragment (band) som uppträder 
på gelen motsvarar i idealfallet en art. Antalet 
unika band används därför ofta som ett mått på 
artdiversiteten i provet.

Fylotyp. Att identifiera okända bakterier till art- 
eller släktesnivå är svårt och därför väljer man 
inom mikrobiologin hellre att tala om fylotyper 
som en taxonomisk enhet. En fylotyp är en 
DNA-sekvens som indikerar det evolutionära 
släkt skapet mellan en grupp av organismer. 

Två bakterier anses tillhöra samma fylotyp om 
DNA-sekvenserna (kvävebaserna) är identiska till 
98–99 %.

Hormogonia Inducing Factor (HIF). Värdväxten 
(mossan) avger en HIF som stimulerar bildningen 
av hormogonier hos cyanobakterien. Utsöndrande 
av en HIF tillsammans med en kemo-attraktant av 
värdväxten är sannolikt nödvändigt för etable-
ringen av symbiosen mellan mossa och cyano-
bakterie. 

Hormogonier. Hormogonier är ett rörligt, över-
gående utvecklingsstadium hos cyanobakterier 
inom ordningarna Nostocales och Stigonematales 
och fungerar som en spridningsenhet. De bildas 
genom yttre stimuli, t.ex. näring, ljus och salter, 
men är också kända för att svara på kemiska sig-
naler (s.k. HIF) som utsöndras av värdväxterna. 

Kväve. Jordens atmosfär består av omkring 78 % 
kväve i gasform (N2). Kväve finns i alla levande 
organismer och utgör en huvudkomponent i bl.a. 
aminosyror, proteiner och DNA och är därför 
nödvändigt för alla livets processer. 

Kvävefixering. Kvävefixerande organismer kan 
med hjälp av särskilda enzym omvandla atmos-
färens kvävgas till biologiskt tillgängligt kväve 
(ammonium). Hos cyanobakterier utförs kvävefixe-
ringen av ett komplext enzym som kallas nitroge-
nas. Kvävefixering kan bara utföras av bakterier 
och arkéer och dessa organismer kallas också för 
diazotrofer. 
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funktionellt besläktade kluster. De flesta 
fylotyper förekommer i alla skogar vi under-
sökt och det är lika många fylotyper i unga 
som i gamla skogar. Däremot är det är stor 
skillnad på vilka fylotyper som koloniserar 
väggmossa respektive husmossa.

Av de 35 fylotyperna vi identifierat är 
det bara 12 stycken som finns både på 
väggmossa och husmossa. Husmossa står 
värd för flest unika typer, 17 stycken. På 
väggmossa hittade vi sex stycken fylotyper 
som inte fanns på husmossa. Detta tycker 
vi är en intressant iakttagelse som ställer 
en rad följdfrågor om vad det är som ger 
upphov till dessa skillnader. Erbjuder de 
två mossorna olika ”tjänster” som tilltalar 
olika cyanobakterier på olika sätt? Skickar 
de två mossarterna ut olika signaler som är 
riktade till olika cyanobakterier? Eller finns 
det andra förklaringar till detta? Vi har ännu 
inga svar. 

En annan iakttagelse är att det inte finns 
något samband mellan antalet eller sam-

mansättningen av fylotyper och mängden 
kväve som fixeras (Ininbergs m.fl. 2011). 
Hos husmossa var sambandet dessutom 
negativt, det vill säga kvävefixeringen 
var som lägst hos de husmossor där det 
förekom flest fylotyper. Det tycks snarare 
finnas många fylotyper som åker snålskjuts 
på mossorna och som inte bidrar särskilt 
mycket till kvävefixeringen.

Stigonema viktigaste kvävefi xeraren
I en nyligen publicerad studie kunde vi kon-
statera att det är cyanobakterier från släktet 
Stigonema (Warshan m.fl. 2016; figur 6) som 
står för över nittio procent av det kväve 
som fixeras i våra skogar. Representanter 
för släktet Nostoc kan däremot vara helt 
dominerande på båda mossarterna, fram-
förallt på försommaren, men de bidrar inte 
med mer än fem procent av det kväve som 
fixeras. Under hösten blir Stigonema vanli-
gare på båda mossarterna och är det helt 
dominerande släktet hos husmossa under 
september. Även på våren är Stigonema det 
släkte som bidrar med huvuddelen av det 
kväve som fixeras. 

Mosskiktet har en egen födoväv
Vi vet att skogens ålder, skogsmiljöns till-
gång till kväve, mossart, tid på säsongen och 
förekomsten av specifika cyanobakterie-
släkten har betydelse för den mängd kväve 
som fixeras. Finns det då inte andra faktorer 
som påverkar kvävefixeringen? Absolut! 
Det finns många indirekta faktorer, som till 
exempel nederbördsmönster, temperatur, 
ljus, förekomst av andra icke-metalliska 
grundämnen, metaller och omgivande bär-
ris och trädrötter som också har inflytande 
på den mängd kväve som cyanobakterierna 
fixerar (Lindo m.fl. 2013).

En annan, mindre känd faktor är att 
kväve fixeringen också kan vara styrd 
uppifrån (”top-down”) av mosskiktets 
mikro- och makro fauna (Kardol m.fl. 2016). 
I moss skiktet finns en hög artrikedom av 

figur 6. Cyanobakterier av släktet Stigonema är 
skogens viktigaste kvävefixerare. 
fo to: Ewa Mellerowicz.
Cyanobacteria of the genus Stigonema are the most 
important nitrogen-fixing organisms in the boreal forest.
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olika organismer som tillsammans bildar en 
komplex födoväv (Lindo & Gonzalez 2010). 

Bland dessa finns bakterieätande nema-
toder, björndjur och hoppstjärtar som 
genom att äta cyano bakterier kan reducera 
mängden kväve som fixeras. Deras infly-
tande styrs dock i sin tur av förekomsten 
av andra små leddjur som spindlar och 
kvalster, vilka i sin tur prederar på bakterie-
ätarna eller varandra. Det saknas ännu 
fältstudier som mer exakt kan avgöra hur 
stor påverkan dessa har på skogarnas kväve-
tillförsel.

Nyckelfunktioner hotade? 
Det är uppenbart att vägg- och husmossa 
och deras symbios med cyanobakterier fyller 
flera nyckelfunktioner i kvävebegränsade 
tajga-ekosystem. Men mossorna är utsatta 
för klimatförändringar och annan mänsklig 
påverkan vilket gör att deras produktivitet, 
produktion av svårnedbrytbar förna, funk-
tion som markens temperatur-regulator 
och roll som den primära kvävekällan kan 
komma att påverkas i framtiden (Lindo m.fl. 
2013). 

Det finns starka bevis i den vetenskapliga 
litteraturen för att en minskning av mossor-
nas biomassa kommer att minska skogar-
nas funktion som kolsänka, men det finns 
många aspekter kring vilken roll mossorna 
spelar för ekosystemens svar på globala 
miljöförändring som ännu inte har belysts 
tillräckligt. Det finns alltså all anledning 
att fortsätta studera och hålla koll på våra 
vanliga skogs mossor!  

•  Vi vill rikta ett stort tack till alla doktoran-
der, post-docs och kollegor som under åren 
bidragit till vår forskning om mossornas 
ekologi och interaktion med cyanobakte-
rier. Tack till Nils Cronberg och Kristoffer 
Hylander för värdefulla synpunkter på en 
tidigare version av denna artikel. Tack också 
till alla som finansierat vår forskning. Ingen 
nämnd, ingen glömd.

Citerad litteratur
Bay, G. 2013: Symbioses between cyanobacterial communities 

and feather mosses in boreal forests and consequences for 
dinitrogen fixation. Acta Univ. Agric. Suec. 2013: 71, SLU, 
Umeå.

Bay, G., Nahar, N., Oubre, M., Whitehouse, M. J., Wardle, 
D. A., Zackrisson, O., Nilsson, M.-C. & Rasmussen, U. 
2013: Boreal feather mosses secrete chemical signals to 
gain nitrogen. New Phytol. 200: 54–60.

Beringer, J., Lynch, A. H, Chapin, F. S., Mack, M. & Bonan, 
G. B. 2001: The representation of arctic soils in the land 
surface model: the importance of mosses. J. Clim. 14: 
3324–3335.

Callaghan, T. V., Collins, N. J. & Callaghan, C. H. 1978: 
Photosynthesis, growth and reproduction of Hyloco-
mium splendens and Polytrichum commune in Swedish 
Lapland. Oikos 31: 73–88.

Cronberg, N. 2002: Colonization dynamics of the clonal 
moss Hylocomium splendens on islands in a Baltic land 
uplift area: reproduction, genet distribution and genetic 
variation. J. Ecol. 90: 925–35.

DeLuca, T. H., Zackrisson, O., Nilsson, M.-C. & Sellstedt, 
A. 2002: Quantifying nitrogen-fixation in feather moss 
carpets of boreal forests. Nature 419: 917–920.

DeLuca, T. H, Zackrisson, O., Gentili, F., Sellstedt, A. & 
Nilsson, M.-C. 2007: Ecosystem controls on nitrogen 
fixation in boreal feather moss communities. Oecologia 
152: 121–130.

DeLuca, T. H., Zackrisson, O., Gundale, M. J. & Nilsson, 
M.-C. 2008: Ecosystem feedbacks and nitrogen fixation 
in boreal forests. Science 320: 1181–1181.

Goodale, C. L.  Apps, M. J., Birdsey, R. A., … & Shvidenko, 
A. Z. 2002: Forest carbon sinks in the Northern Hemi-
sphere. Ecol. Appl. 12: 891–899.

Gundale, M. J., Gustafsson, H. & Nilsson, M.-C. 2009: The 
sensitivity of nitrogen fixation by a feathermoss–cyano-
bacteria association to litter and moisture variability 
in young and old boreal forests. Can. J. For. Res. 39: 
2542–2549.

Ininbergs, K., Bay, G., Rasmussen, U., Wardle, D. A. & 
Nilsson, M.-C. 2011: Composition and diversity of nifH 
genes of nitrogen fixing cyanobacteria associated with 
boreal forest feather mosses. New Phytol. 192: 507–517.

Jackson, B. G., Martin, P., Nilsson, M.-C. & Wardle, D. A. 
2011: Response of feather moss associated N2-fixation 
and litter decomposition to variations in simulated rain-
fall intensity and frequency. Oikos 120: 570–581.

Jonsson, M., Kardol, P., Gundale, M. J., Bansal, S., Nilsson, 
M.-C., Metcalfe, D. B. & Wardle, D. A. 2015: Direct and 
indirect drivers of moss community structure, function 
and associated microfauna across a successional gradi-
ent. Ecosystems 18: 154–169.

Kardol, P. 2016: Trophic cascades in the bryosphere: the 
impact of global change factors on top-down control of 
cyanobacterial N2-fixation. Ecol. Lett. 19: 967–976.

Lagerström, A., Nilsson, M.-C., Zackrisson, O. & Wardle, 
D. A. 2007: Ecosystem input of nitrogen through 
biological fixation in feather mosses during ecosystem 
retrogression. Funct. Ecol. 21: 1027–1033.

Lindo, Z. & Gonzalez, A. 2010: The bryosphere: an integral 
and influential component of the Earth’s biosphere. 
Ecosystems 13: 612–627.

Lindo, Z., Nilsson, M.-C. & Gundale, M. J. 2013: Bryo-
phyte-cyanobacteria as regulators of the northern 



89Nilsson Hegethorn m.fl.: Mossor och cyanobakterier

latitude carbon balance in response to global change. 
Global Change Biol. 19: 2022–2035.

Longton, R. E. & Green, S. W. 1969: The growth and 
reproductive cycle of Pleurozium splendens (Brid.) Mitt. 
Ann. Bot. 33: 83–105.

Nilsson, M.-C. & Wardle, D. A. 2005: Understory vegeta-
tion as a forest ecosystem driver: evidence from the 
northern Swedish boreal forest. Frontiers Ecol. Environ. 
3: 421–428.

Oechel, W. C. & Van Cleve, K. 1986: The role of bryophytes 
in nutrient cycling in the taiga. Hos: Van Cleve, K. m.fl 
(red.), Forest ecosystems in the Alaskan taiga: a synthesis of 
structure and function. Springer-Verlag, sid. 121–137.

Stuiver, B. M., Wardle, D. A., Gundale, M. J. & Nilsson, 
M.-C. 2015: Seedling responses to changes in canopy 
and soil properties during stand development following 
clear-cutting. For. Ecol. Manage. 378: 31–43.

Stuiver, B. M., Wardle, D. A., Gundale, M. J. & Nils-
son, M.-C. 2016: Corrigendum to “Nitrogen fixation 
rates associated with the feather mosses Pleurozium 
schreberi and Hylocomium splendens during forest 

stand development following clear-cutting”[Forest Ecol. 
Manage. 347 (2015) 130–139] For. Ecol. Manage. 375: 309.

Turetsky, M. R. 2003: The role of bryophytes in carbon and 
nitrogen cycling. Bryologist 106: 395–409.

Wardle, D. A., Zackrisson, O., Hörnberg, G. & Gallet, C. 
1997: The influence of island area on ecosystem proper-
ties. Science 277: 1296–99.

Warshan, D., Bay, G., Nahar, N., Wardle, D. A., Nilsson, 
M.-C. & Rasmussen, U. 2016: Seasonal variation in nifH 
abundance and expression of cyanobacterial communi-
ties associated with boreal feather mosses. ISME J. 10: 
2198–2208.

Warshan, D., Espinoza, J. L., Stuart, R. K., …  & 
Rasmussen,U. 2017: Feathermoss and epiphytic Nostoc 
cooperate differently: expanding the spectrum of 
plant–cyanobacteria symbiosis. ISME J. (doi: 10.1038/
ismej.2017.134).

Zackrisson, O., DeLuca, T. H., Nilsson, M.-C., Sellstedt, 
A. & Berglund, L. M. 2004: Nitrogen-fixation increases 
with successional age in boreal forests. Ecology 85: 
3327–3334.

Nilsson Hegethorn, M.-C., Gundale, 
M., Wardle, D. A. & Rasmussen, U. 
2018: Mossornas hemliga liv tillsam-
mans med cyanobakterier. [Secret 
lives of mosses and cyanobacteria.] 
Svensk Bot. Tidskr. 112: 81–89.
The feather mosses Pleurozium schreberi 
and Hylocomium splendens are ubiquitous 
in boreal forests and play a key role in 
the global carbon (C) and nitrogen (N) 
cycles. Their high productivity together 
with the low decomposability of their 
litter contribute to significant build-up 
of the soil organic matter layer, and 
therefore long-term C sequestration. 
They also host di-nitrogen (N2)-fixing 
cyanobacteria, and this association 
serves as the main form of biological N 
input to mature boreal forests. Through 
this association they can fix up to 2–4 
kg N ha-1 yr-1. The rates of N2-fixation 
are largely driven by the N demands of 
the moss, and by the abundance of the 
Stigonema cyanobacteria. Ecosystem 
processes driven by feather mosses are 
responsive to external abiotic drivers, 
and in particular moss–cyanobacteria 
interactions and N2-fixation rates are 
likely to be impacted by forest manage-
ment and climate change. However, the 
consequences of these impacts for the 

functioning of the boreal forest ecosys-
tem are little understood.
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Korsblommiga släkten i 
den nordiska floran
2. Crambe, Diplotaxis, Erucastrum, Hornungia, 
Lunaria, Neslia och Teesdalia

BENGT JONSELL

H
är kommer ännu några korsblommiga släkten i den 
nordiska floran så som de var avsedda att presenteras i 
Flora Nordica, men översatta från engelska till svenska. 
För förkortningar och teckenförklaringar hänvisas till 

inledningen av den första uppsatsen, i SBT nr 3–4, 20171.

Crambe L.
Linnaeus, Sp. pl: 671 (1753).

Fleråriga eller ettåriga (endast införda). Kala eller med enkla, 
encelliga hår. Stjälkar upprätta. Blad utan bladöron, köttiga eller 
tunna, bukttandade eller grovt sågade. Blomställning utan stöd-
blad, kompakt, med talrika blommor; fruktställning mycket gles. 
Foderblad ej säcklika. Kronblad vita, utan eller med kort skaft. 
Ståndare 6, varav 2 är tydligt kortare; ståndarsträngar linjära, 
ibland med ett fintandat bihang. Fruktämne på en kort gynofor2, 
uppbyggt av två segment, det nedre ungefär lika långt och brett 
som gynoforen, det övre större, äggformat till smalt ellipsoidfor-
mat; vardera segmentet vanligen med ett fröanlag, men endast 
det övre segmentet utvecklar ett frö och bildar en ej uppsprick-
ande, klotrund till ellipsoid nöt. Frö nästan slätt, gulbrunt, 
nästan klotformigt.

Kromosomgrundtal x = 15.
1 Flerårig; blad köttiga; hela växten kal  ......................................  1. C. maritima
– Ettårig; blad ej köttiga; styvhårig  ...........................................  2. C. hispanica

1. Crambe maritima L. Fig. 1
Linnaeus, Sp. pl.: 671 (1753). – Typ: Linnéherbariet 849.1 (LINN) lektotyp, 
vald av Khalilov, Bot. Zhurn. 78: 114 (1993). 
D Strandkål. F merikaali. N strandkål. S strandkål.

Hemikryptofyt. Flerårig med djup pålrot och c. 5 cm tjock 
stamknöl från vilken det kommer talrika utbredda nya skott. 
Hela växten ljust grönblå, fullständigt kal; stora exemplar nästan 
halvklotformiga. Stjälkar köttiga, utbredda, raka, (40–) 60–150 
cm, 20–30 cm tjocka vid basen, trinda, med 4–7 raka, snett 

Bengt Jonsell fortsätter 

här sin presentation av 

de nordiska arterna i 

ett antal korsblommiga 

släkten. 

2. Gynofor är ett skaft mellan 
blombottnen och fruktämnet, 
karpofor motsvarande mellan 
blombottnen och frukten; alltså 
samma organ i olika mognads-
stadier. 

1. Kromosomtalskoderna för-
klarades inte i den första upp-
satsen och ska tolkas enligt 
följande exempel: ”2n = 36 
(D Sjæ, S Sk). – [2n = 36]” 
betyder att kromosomtalet 36 
är bestämt på material från 
Danmark, Själland och Sverige, 
Skåne. Tal inom hakparenteser 
är från utomnordiskt material.
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uppåtriktade grenar. Rosettblad bukttandade, bladskivan upp till 
60 cm, tidigt vissnande. Stjälkblad mycket köttiga, 6–9, tydligt 
skaftade; bladskaft utan bladöron, 8–12 cm; bladskivan äggrund 
i omkrets, 15–25 × 15–20 cm, trubbig, killik till rundad vid basen, 
med grova lober och oregelbundna spetsiga tänder.

Blomställningar i blom ganska täta, c. 5 cm långa, samlade i 
toppen av huvudgrenarna med utstående sidoblomställningar; 
fruktställningar upp till 40 cm, ganska glesa. Blom- och fruktskaft 
15–25 × 0,5–1,3 mm, snett uppåtriktade, raka. Foderblad vitgröna, 
brett avlånga, trubbiga, 3,0–5,0 × 1,8–2,5 mm, tidigt avfallande. 
Kronblad vita med vitgrönt skaft och på brämet tunna nerver, 
8–9 × 7–7,5 mm, ungefär dubbelt så långa som foderbladen; spet-
sen tvär och något vågig. Ståndarknappar mörkbruna, 0,5–0,9 × 
0,4 mm; strängar linjära. Fruktämnets övre segment smalt ägg-
formigt, c. 2 mm, det nedre cylindriskt, c. 1 mm; märke vidgat. 
Fruktens nedre segment cylindriskt, 1.5–2 × 1–1,5 mm, det övre 
(nöten, jämför C. hispanica) nästan klotrunt, 6–10 × 6–8 mm, 
med ett gulbrunt frö. 

2n = 60 (S Sk 2). – [2n = 30, 60]

Utbredning.  Nemoral–boreonemoral zon. – D ganska vanlig på 
östra Jyllands kuster och på öarna inklusive Brn; sällsynt på östra 
Sjæ, sällsynt och till stor del nyinvandrad på Jyllands norra och 
västra kuster. N ganska vanlig utefter kusten från Øf till VA; säll-
synt i Ro; nyligen (men spontant) inkommen till Ho Fitjar, Fjell, 
Øygarden (första fynd 1989), MR Gisle, Sandøy (första fynd 1959) 
och ST Frøya (första fynd 1982). S ganska vanlig till vanlig utefter 
den västra kusten från norra Sk till BhG; ganska sällsynt i övriga 
Sk och Bl (första fynd 1903); Öl och Gtl ganska vanlig (första fynd 
Öl 1907, Gtl 1852); sällsynt i Klm (första fynd 1927), Srm (första 
fynd på 1950-talet) och skärgården i sydligaste Upl; längre norrut 
mycket sällsynt till Upl Älvkarleby (första fynd 2006). F ganska 

kar ta 1. Strandkål Crambe 
maritima.

Crambe maritima
2012-07-30 15:12:15

JM BI Sb

Fa

figur 1. Strandkål Crambe 
maritima. – Närsholmen, När, 
Gotland, 23 juni 2017.
fo to: Bengt Carlsson.
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vanlig i A (särskilt i sydöst) och i skärgården i sydvästra V, spridd 
på ytterskär i västra U österut till Helsingfors; östligast i Borgå 
och Pernå (gammal ballastplats, 1955). Ökande i många områden 
under de senaste årtiondena, troligen beroende på att betet upp-
hört på stränder och öar. I Östersjöområdet tydligt expanderande 
från tidigt 1900-tal med successiv spridning norrut. – Karta 1.

Utanför Norden i Estland och Lettland, norra Tyskland till 
Frankrike (Bretagne), Brittiska öarna och norra Spanien; även 
Svartahavsområdet.

Ståndorter.  Sandiga, grusiga och steniga exponerade havssträn-
der utan eller med gles vegetation (mera sällan sanddyner), men 
ofta med driftbankar av alger; ovanför den normala högvatten-
linjen. Mycket sällan något innanför kusten på stenhögar etc.

2 . Crambe hispanica L. Fig. 2
Linnaeus, Sp. pl.: 671 (1753). – Typ: Linnéherbariet 849.5 lektotyp, vald av 
Jonsell, Fl. Trop. E. Africa, Cruciferae: 16 (1982). 

C. abyssinica Hochst. ex R. E. Fries (1914).
F öljymerikaali. S oljekål. 

Terofyt. Ettårig, med pålrot. Stjälkar upprätta, raka, styvhåriga, 
(20–) 40–150 cm, c. 10 mm tjocka vid basen, fårade, upptill 
greniga. Blad ganska få, ej köttiga, något håriga på båda sidor, 
tydligt skaftade; bladskiva lyrformat parbladig, 4–13 cm; ändlob 
stor, äggformig, spetsigt äggformig eller njurformig, bas tvär till 
hjärtlik; sidolober mycket mindre (eller reducerade), 1–2 par, 
elliptiska, 0,5–2 cm. 

Blomställningar täta, c. 5 cm långa, samlade i toppen av 
huvudgrenarna, med utstående sidogrenar; fruktställningar upp 
till 40 cm, ganska glesa. Fruktskaft 4–9 mm, snett uppåtriktade 
till upprätta, raka. Foderblad gröna, brett avlånga, trubbiga, 1,5–3 
mm långa. Kronblad vita, spatelformiga till nästan skaftade, 2,5–6 
mm och ungefär hälften så breda. Ståndarknappar 0,7–0,8 mm; 
ståndarsträngar linjära, de långa fintandade. Fruktämnets nedre 
segment cylindriskt, c. 1 mm, det övre ellipsoidformat, bredare 
än och 3–4 gånger så långt som det nedre. I frukt är det nedre 
segmentet otydligt avgränsat från gynoforen, båda tillsammans 
0,7–1,5 mm; det övre segmentet (nöten) är klotrunt, slätt, 2–5 
mm i diameter och har ett slätt, gulbrunt frö. – [2n = 30, 60, 90]

Utbredning och ståndorter.  I ökande omfattning använd som 
oljeväxt; spridd från import och odling. Åkerkanter, skräp högar. 
– D ØJy Århus 1965. N Ak Ås 2008, He Ringsaker 2003. S Sk 
Landskrona och Örja 1940–1950-talen, SmI Tingsås 2005, Ög 
Vadstena 1999, Upl Litslena 1999, Enköping 2000, Stockholm 
1950. – Medelhavsområdet, Mellanöstern, tropiska Östafrika. 

figur 2. Oljekål Crambe 
hispanica. – Lunds botaniska 
trädgård, Skåne, 13 juni 2012.
fo to: Jan Thomas Johansson.
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Sällsynt gäst
Crambe cordifolia Steven 1812. 

(Sisymbrium catholicum L. 1753). 
D Kæmpeslør. S stäppkål. 

Flerårig, upp till 2 m, sparsamt hårig. Stjälkblad mycket få, ej köt-
tiga; bladkanter plana, sågade eller naggade. Kronblad vita, 4–7 
mm långa. Fruktens övre segment äggformigt, c. 7 × 6 mm. – [2n 
= c. 120] 

Tillfälligt förvildad prydnadsväxt. D FyL Bukkemose 2003. – 
Kaukasus och Centralasien; förvildad på Brittiska öarna. 

Diplotaxis DC.
De Candolle, Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 631 (1821).

Ettåriga eller fleråriga växter, illaluktande om de krossas, med 
enkla encelliga hår. Stammar uppstigande till upprätta. Blad utan 
bladöron, ganska tunna, bukttandade eller djupt parflikiga.

Blomställningar vanligen utan stödblad, i blom kompakta, i 
frukt glesa eller mycket glesa. Blommor ganska små till tämligen 
stora; foderblad upprätta eller utstående; kronblad gula, sällan 
vita till ljust violetta, vanligen skaftade. Ståndare 6, varav 2 är kor-
tare; strängar linjära. Frukt en lätt uppsprickande skida, ibland 
med gynofor (figur 3); valvler kölade, med tydlig mittnerv; spröt 
kort, utan eller med upp till 2 frön. Frön vanligen i 2 rader i varje 
rum, små, ellipsoida. 
1 Kronblad åtminstone 10 mm; frukt med åtminstone  

1,5 mm lång gynofor   ................................................................  1. D. tenuifolia
– Kronblad ej längre än 10 mm; frukt utan tydlig gynofor   ....... 2. D. muralis

1. Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. Fig. 3
De Candolle, Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 632 (1821). – Sisymbrium tenuifolium L. 

Cent. I Plant.: 18 (1755). – Typ:[bild] Eruca tenuifolia perennis flore luteo i Bauhin & 
Cherler, Hist. Pl. Univ. 2: 861 (1651), lektotyp (och epityp) vald av Hedge hos Caf-
ferty & Jarvis, Taxon 51: 536 (2002). 

D Smalbladet Sandsennep. F isohietasinappi. N steinsennep. S sandsenap.

Hemikryptofyt. Flerårig med djup pålrot och tjock stamknöl, 
från vilken det utgår flera skott. Hela växten fullständigt kal, 
något köttig, mörkt grön. Stammar uppstigande, 30–110 cm, 6–7,5 
mm tjocka vid basen, trinda, kompakta, vanligen med ganska 
många korta grenar. Rosettblad parflikiga till djupt parflikiga med 
smala, tandade lober, tidigt vissnande. Stjälkblad upp till 14, snett 
uppåtriktade, skaftade; bladskaft 2,5–6,5 cm; bladskivans omkrets 
lansettlik till elliptisk, 10–16 × 5–9 cm, parflikig, delad till 2–6 
mm från den breda, vita mitt nerven i 2–3 (–4) par glest satta lober; 
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lober lansettlika till linjära, nästan spetsiga till trubbiga, hela till 
svagt tandade, 2–4 × 0,2–0,6 cm; ändloben något större. 

Blomställningar i blom glesa med knoppar som sträcker sig över 
de utslagna blommorna, i frukt mycket glesa, 35–44 cm. Blom-
skaft 2,5–3 mm, i frukt 4,5–6,5 mm, snett uppåtriktade. Foderblad 
blekt gulgröna, något säckformiga, brett avlånga, trubbiga, 5,5–7 
× 2,5–3,0 mm. Kronblad rent gula med gulgrönt skaft, 11–15 (– 17) 
× 5–11 mm, ungefär dubbelt så långa som foderbladen; bräm brett 
äggrunt, utbrett. Ståndare utskjutande; ståndarknappar gula, 2,5–3,5 
× 1,0–1,2 mm. Fruktämne linjärt, med tydligt stift; märke runt; obe-
fruktade fruktämnen efter blomningen c. 10 × 1 mm, inklusive c. 3 
mm långt stift. Frukt linjär, något knutig, 40–42 × c. 2,2 mm; gyno-
for 1,5–4 (–6) mm; spröt c. 2 × 1 mm, cylindriskt, utan frön. Frön 
ellipsoida, släta, rödbruna, 1,0–1,2 × 0,7 mm. – Sommar till höst.

[2n = 22]
Ofta ej fröbildande, troligen på grund av självsterilitet.

Utbredning.  Nemoral–boreonemoral zon. D ganska vanlig som 
tillfällig i ØJy, FyL, Sjæ (särskilt i nordost), några få ytterligare 
fynd från NJy, VJy, SJy, LFM; Brn Hammershavnen, bofast 
troligen 1916–1967, Nexø 1883. N utefter kusten (huvudsakligen 
hamnar) från Øf till Ho Stord, i alla utom Te och AA även på 
2000-talet; i inlandet He Vea 2007. S bofast i Sk Malmö, Öl och 
Gtl (vanlig i Visby); annars tillfällig norrut till Dlr och Upl och 
längs kusten norrut till Nb; allt vanligare genom att arten börjat 
användas som salladsväxt. F sällsynt tillfällig huvudsakligen 
i hamnar vid kusten från A och EK norrut till OP, efter 1950 
endast A Mariehamn senast 1964, V Kimito 1960, U Borgå 1963, 
EP Vasa 1952 och inlandet EH Tammerfors 1971. – Karta 2.

Västra, centrala och sydöstra Europa, Nordafrika, Mindre 
Asien. Införd i östra Nordamerika.

Ståndorter.  Stadsmiljöer, hamnar, järnvägar, tidigare med ballast; 
numera använd som salladsväxt och därigenom spridd från trädgårdar.

Hybridisering.  Diplotaxis tenuifolia bildar hybrider med D. muralis.

2 . Diplotaxis muralis (L.) DC. Fig. 4, 5
De Candolle, Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 632 (1821). – Sisymbrium murale L., Sp. pl.: 
658 (1753). – Typ: Linnéherbariet 836:18 (LINN) lektotyp, vald av Jafri hos Ali 
& Jafri, Fl. Libya 23: 37 (1977). 
D Mursennep. F pikkohietasinappi. N mursennep. S mursenap.

Terofyt eller hemikryptofyt. Ettårig till kortlivad flerårig, med 
tunn pålrot och 1–få skott från basen. Stjälkar i den nedre delen 
uppstigande, uppåt ± upprätta, (8–) 15–35 (–50) cm, c. 1,3 mm 
tjocka vid basen, trinda, kompakta, ogrenade eller grenade i den 
övre delen, purpurfärgade eller mörkt gröna med glesa, enkla, 

kar ta 2. Sandsenap Diplotaxis 
tenuifolia.
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figur 3. Sandsenap Diplotaxis 
tenuifolia, frukt. – g gynofor.
teckning: Kalle Forss.
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nedåtriktade hår, uppåt kala. Blad i basala eller axillära roset-
ter på den nedre delen av stjälken, omvänt lansettlika, spetsiga, 
avsmalnande till ett otydligt skaft, från grunt tandade i den yttre 
hälften till parflikiga (sällan dubbelt parflikiga), glest håriga; 
skivan (100–) 40–20 × 10–20 (–40) mm. Stjälkblad upp till c. 20 
på grenade exemplar, skaftade; bladskivans omkrets lansettlik 
till elliptisk, trubbigt tandad till parflikig, 25–50 × 5–15 (–40) mm.

Blomställningar i blom ganska täta, i frukt mycket glesa, c. 20 
cm. Blomskaft 3,0–4,5 mm, fruktskaft 12–25 mm, snett uppåtrik-
tade. Foderblad violettgröna, ej säcklika, skålformiga, avlånga, 
trubbiga, 2,5–3,2 × 1,0–1,5 mm, med ett fåtal raka hår. Kronblad 

figur 4. Mursenap Diplotaxis 
muralis. – Stora alvaret, Ås, 
Öland, 19 juli 2017.
fo to: Thomas Gunnarsson.
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guldgula, mot basen gröna, spadformade med rundad spets, 
5,0–8,0 × 1,5–3,0 mm, 2–3 gånger så långa som foderbladen. 
Ståndare inneslutna; ståndarknappar gula, c. 1,1 × 0,5 mm. Frukt-
ämne linjärt med tydligt avsatt stift, märke tvådelat. Frukt linjär, 
(12–) 18–40 × 1,5–1,8 mm; valvler släta, utan gynofor; spröt 1,5–1,9 
(–3,0) × 0,8–1,0 mm, cylindriskt, utan frön; märke ej eller föga 
vidgat. Frön ellipsoida, släta, ljust bruna, 0,9–1,5 × 0,6–0,9 mm. – 
Sommar till tidig höst. 

[2n = 42]

Utbredning.  Nemoral–boreonemoral zon. Sen inkomling till 
Norden; de tidigaste fynden i hamnar i D (1880-talet) och i 
S (1846). D vanlig på Sjæ, ganska vanlig i NJy, ØJy, FyL, LFM, 
annars spridd till sällsynt. N vid kusten i hamnar och vid några 
kvarnar från Øf norrut till Ho och ST. S sällsynt men bofast i Sk 
(i synnerhet Malmö, Landskrona, Helsingborg, Åhus), Öl (också 
på Stora alvaret), Gtl, Klm och BhG Göteborgs-området; i övrigt 
sällsynt som tillfällig norrut till Upl och fram till 1930-talet 
på ballast i hamnar från Gst till Nb. F tillfällig huvudsakligen i 
hamnar A och EK norrut till PeP, efter 1950 endast V Kimito 
1952, U Helsingfors 1955, EK Kotka 1967, St senast Björneborg 
1980-talet, EP Vasa ( senast 1953). – Karta 3.

Västra, centrala och sydöstra Europa, Nordafrika. Införd i 
Sydafrika och Nordamerika. 

Ståndorter.  Vägkanter, stadsmiljöer, hamnar och järnvägs områden, 
tippar, gräsmattor, tidigare med ballast. Grusig alvarmark.

Variation.  Både ettåriga och fleråriga former tycks förekomma, 
om det endast är modifikationer är inte utrett. En del perenner 
är upp till 50 cm höga, rikt greniga och har 5–10 stjälkblad. De 
förefaller mycket olika de kortlivade former som är vanligast i 
Norden. Några av dessa har kallats f. caulescens Kit. och har rap-
porterats från ett fåtal lokaler i D (NJy Ålborg, ØJy Grenå).

Hybridisering.  Diplotaxis muralis bildar hybrider med D. tenui-
folia.

Sällsynta gäster
Diplotaxis catholica (L.) DC. 1821. 

Sisymbrium catholicum L. 1753. 
S sågsenap. 

Ettårig, upp till 90 cm, kal eller med glesa koniska hår. Blad djupt 
parflikiga. Kronblad gula. Frukt 20–25 × 1.5–2.0 mm; spröt med 
upp till två frön. – [2n = 18] 

S BhG Göteborg 1952. F U Helsingfors. – Portugal, Spanien, 
Nordafrika. 

kar ta 3. Mursenap Diplotaxis 
muralis.
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figur 5. Mursenap Diplotaxis 
muralis, frukt. 
teckning: Kalle Forss.
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Diplotaxis erucoides (L.) DC. 1821. 
Sinapis erucoides L. 1756. 

S vit mursenap. 

Ettårig, upp till 50 cm, glest hårig. Blad mer eller mindre lobe-
rade. Kronblad vita, slutligen ljust violetta. Frukt 20–50 × 1,5–3,0 
mm; spröt smalt koniskt, upp till 5 mm, enfröigt; märke utvidgat, 
gynofor saknas. – [2n = 14]

D NJy Aalborg 1971 (trädgårdsogräs), ØJy Aarhus 1997–1998 
(hamn), Sjæ Köpenhamn 1927–1959 (hamn) och 2004, Hages-
holm 1968 (lökfält), Roskilde 2003. N Ak Oslo 5 fynd 1895–1965. 
S BhG Göteborg 2010–11, Upl Uppsala 1945, 1961 (utkast från 
Botaniska trädgården), Vsm Västerås 1925 (hamn). F U Helsing-
fors 1895. – Medelhavsområdet österut till Iran; Nordafrika.

Hybrid
Diplotaxis muralis × tenuifolia. – Habituellt närmare 
D. tenui folia med hög och vid basen tjock stjälk, som dock är 
något hårig nedtill; blad med ganska smala lober, mer eller min-
dre sågade.

Foderblad brett avlånga, c. 6 mm; kronblad 8–10 mm. Frukter 
utvecklas oregelbundet (ibland med frön), gynofor 0,5–2 mm; 
spröt 2,0–3,0 mm.

D Sjæ Köpenhamn 1930. S Sk Malmö (Limhamn) 1913, 1921, 
Öl Södra Möckleby 1932, Mörbylånga 1941, 1943, Gtl tidigare 
ganska vanlig i Visby, ej insamlad efter 1949, Öja (Burgsvik) 1930-
talet, Klm Kalmar 1919, 1943, Hl Halmstad 1921. F A Lemland 
1902.

Många rapporter avser D. tenuifolia med dålig fruktsättning.

Erucastrum C. Presl
C. Presl, Pl. Sic. 1: 92 (1826).

Ettåriga eller (utanför Norden) fleråriga örter med enkla eller 
kluvna encelliga hår. Stjälkar nedliggande eller upprätta. Blad 
utan bladöron, ganska tunna, bukttandade eller flikiga.

Blomställningar oftast med stödblad, i blom kompakta, i frukt 
glesa. Blommor ganska små; foderblad upprätta eller utstående, 
de inre något säcklika; kronblad vita eller gula, ej eller svagt skaf-
tade. Ståndare 6, varav 2 är kortare; strängar linjära. Frukt en lätt 
uppsprickande skida; valvler kölade, med tydlig mittnerv. Spröt 
med 0–3 frön. Frön små, ellipsoida.

Kromosomgrundtal x = 8.
1. Stjälkar nedliggande till uppstigande; kronblad vita  ...........  1. E. supinum
– Stjälkar upprätta; kronblad gula till vita  ...................................  2. E. gallicum
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1. Erucastrum supinum (L.) Al-Shehbaz & Warwick Fig. 6, 7
Al-Shehbaz & Warwick, Novon 13: 266 (2003). – Sisymbrium supinum L., Sp. 
pl.: 657 (1753). – Braya supina (L.) W.D.J. Koch (1835). – Typ: Linnéherbariet 
836.12 (LINN), vald av Jonsell & Jarvis, Nordic J. Bot. 22: 72 (2002).
D Kalk-Vejsennep. N krypkarse. S kalkkrassing.

Terofyt (sommarannuell). Grågrön till purpurfärgad, något 
köttig, med bladrosett och (1–) 2–7 nedliggande till uppstigande 
stjälkar. Stjälkar (1,5–) 5–50 cm, oftast ogrenade, med glesa, enkla 
eller kluvna encelliga hår. Blad måttligt till mycket glest håriga 
på båda sidor. Rosettblad upp till c. 20 men oftast mycket färre; 
bladskaft 2–50 mm; bladskiva 17–60 × 4–30 mm, lansettlik i 
omkrets, parflikig, med 3–6 par sidolober; sidolober 2–16 × 
1–5 mm, ofta grovt tandade; ändlob lansettlik, 6–15 × 2–6 mm. 
Stjälkblad få (vanligen 1–3), uppåt successivt övergående i stöd-
blad med liknande form; bladskaft 4–17 mm; bladskiva 15–70 × 
8–22 mm, brett lansettlik i omkrets, trubbig, parflikig till par-
bladig eller nästan dubbelt parflikig (sällan hel och bukttandad); 
sidolober 3–5 par, brett avlånga till äggrunda; ändlob äggrund till 
rombisk, ofta med 1 par grova tänder.

Blomställning i blom mycket kompakt, i frukt 0,5–40 cm, 
utdragen och gles. Stödblad finns genomgående, varaktiga. 
Blomskaft 0,5–1 mm, i frukt 1,5–15 mm, snett uppåtriktade, raka, 
mycket glest håriga. Foderblad gråaktiga till rödgröna, håriga, 
brett avlånga, 1,5–2,5 (–4) × 0,5–1 (–1,2) mm. Kronblad vita till 
svagt skära, 2,7–3,7 (–4,5) × 0,5–1 (–1,2) mm, spatelformiga, med 
rundad till tvär spets. Ståndarknappar gula, 0,3–0,6 × 0,2–0,3 mm. 
Frukt linjär, rak till svagt böjd, utan gynofor, 16–28 × 1,5–2,4 mm, 
glest hårig (ofta bara utefter skiljeväggens sömmar). Spröt cylin-
driskt, 1,5–1,7 × 0,5– 0,7 mm, utan frön; märke platt, ej vidgat. 
Frön i två rader, 15–20 i varje rum, ellipsoida, ljust brunorange, 
mycket fint nätmönstrade, 1,0–1,4 × 0,6–0,8 mm. – Högsommar 
till tidig höst.

Utbredning.  Nemoral–boreonemoral zon. Inhemsk på S Öl 
och Gtl, i övrigt kulturspridd. – D Sjæ Köpenhamn (Peberholm) 
1999. N Ak Oslo 1876 (ballast). S Öl allmän; Gtl spridd, huvud-
sakligen i områden med kristallin kalk; Sk Malmö (kalkbrott), 
första säkra uppgift från 1981, bofast; Gst Gävle c. 1820 (hamn); 
Mpd Timrå 1909 (ballast). F EK Kotka 1924 (hamn), KP Brahe-
stad 2007 (gjuteritipp). – Karta 4.

Estland, N och C Frankrike; försvunnen i Nederländerna, 
Belgien och NV Italien.

Ståndorter.  Naken, kalkrik, periodvis fuktig jord, särskilt på 
kalkrik lera. Kalkhällar och uttorkade pölar på alvarmark, myr-
kanter, öppna fläckar i ängsmark; i synnerhet på trampad mark, 

kar ta 4. Kalkkrassing Erucast-
rum supinum.
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figur 6. Kalkkrassing Erucast-
rum supinum, rosettblad och 
frukt. 
teckning: Kalle Forss.
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i hjulspår etc (störningsgynnad). Ibland på kulturskapade lokaler 
(åkermark, vägkanter, stenbrott); tidigare på ballast.

Variation.  Erucastrum supinum varierar avsevärt i storlek, från 
bara 1,5 cm hög, ogrenad men ändå väl fröproducerande till 
sådana som täcker upp till en halv kvadratmeter och har talrika 
långa skott från basen. Variationen är säkerligen modifikativ, 
beroende på fuktighet och andra egenskaper hos ståndorten.

Artens numerär varierar mycket beroende på årstidens 
fuktighetsförhållanden.

Taxonomi.  Arten räknades tidigare till släktet Sisymbrium, men 
enligt molekylära undersökningar hör den ihop med Erucastrum-
arter (Warwick m.fl.2002).

2 . Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz Fig. 8, 9
O.E. Schulz, Bot. Jahrb. 54 Beibl. 119: 56 (1916). – Sisymbrium gallicum Willd., 
Enum. Pl. Horti Berol.: 678 (1809). – Beskriven från Frankrike.

Erucastrum pollichii K.F. Schimp. & Spenn. (1829). – Hirschfeldia pollichii 
(K.F. Schimp. & Spenn.) Fritsch (1907).

Litteratur. Milberg 1991.
D Svinesennep. F kaalisinappi. I hundakál. N svinesennep. S kålsenap.

Terofyt (annuell eller sällan bienn). Upprätt, oftast ogrenad eller 
med få snett uppåtriktade grenar från stjälkens mellersta del. 
Stjälk 20–80 cm, med enkla bakåtriktade hår som är ganska tal-
rika nära basen men färre uppåt. Blad på båda sidor glest håriga. 
Rosettbladen vissnar tidigt; bladskaft 15–40 mm; bladskiva 25–75 
× 16–33 mm, brett elliptisk eller lyrformad, grovt och trubbigt 
tandad. Stjälkblad 3–6; bladskaft 5– 20 (–25) mm; bladskiva 
(17–) 30–75 (–160) × (12–) 20 –45 (–75) mm, omkrets elliptisk till 

figur 7 . Kalkkrassing Erucast-
rum supinum. – Stora alvaret, 
Vickleby, Öland, 17 juli 2008.
fo to: Thomas Gunnarsson.
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omvänt äggrund, lyrformad, parflikig 
till djupt parflikig; sidolober 3–7 (de 
nedre kortare), vanligen med 1–2 par 
trubbiga eller spetsiga tänder; ändlob 
lansettlik till brett omvänt triangulär, 
tandad eller helbräddad.

Blomställning i blom tät, i frukt 
15–50 cm, gles, cylindrisk. Stöd-
blad saknas eller finns ibland vid de 
nedre blomskaften, upp till 10 mm, 
parbladiga till grovt tandade. Blom-
skaft 3,5–6,5 mm, i frukt 4,5–12 mm, 
utstående till snett uppåtriktade, 
raka, mycket glest håriga. Foderblad 
gröna, glest håriga, brett avlånga, 3,5–
5,6 × 0,8–1,2 mm. Kronblad gula till 
vita, 6–8,5 × 2–3 mm, spatel formiga 
till något skaftade, med rundad spets. 
Ståndare gula, 1,2–1,8 × c. 0,5 mm. 
Frukt linjär, rak eller något knutig, 
utan gynofor, 22–38 × 1,3–2,1 mm, 
kal. Spröt linjärt, fårat, 3–4,1 × 0,3–0,7 
mm, vanligen utan frön; märke platt, 
något vidgat. Frön i två rader, 10–15 
i varje rum, ganska platta, i omkrets 
nästan rektangulära, rödbruna, fint 
nätådriga, (1–) 1,2–1,5 × 0,7–1 mm. – 

Högsommar till tidig höst.
[2n = 30]

Utbredning.  Nemoral–boreonemoral zon. Införd med vallfrö, 
utsäde, malm eller ballast; huvudsakligen tillfällig, men här och 
där bofast under långa tider. D bofast i Sjæ Søndersø sedan 1866 
(torr tidigare sjöbotten), NJy Aalborg sedan 1978 (övergivna 
kalk- och sandtag), Nørre Sundby 1937–1973; tillfällig i NJy (c. 
8 lokaler), VJy (1 lokal), ØJy (c. 10 lokaler), SJy (1 lokal), FyL 
(5 lokaler), Sjæ (c. 15 lokaler), LFM (2 lokaler). N ofta tillfällig, 
men bofast under långa perioder på flera ställen utefter kusten; 
efter 2000 funnen huvudsakligen i området kring Oslofjorden 
(Øf, Ak, Bu). Øf Moss 1916–83 och Askim 2008, Ak Oslo sedan 
1862, Bu Drammen sedan 1996, Vf Larvik 1975–1993, Te Skien 
1957–72, VA Kristiansand 1871–1968, Ro Strand 1953–69, Sta-
vanger 1968–82; Ho Odda 1923–55, Voss 1943–69; tillfällig i SF 
Jølster 1975, Stryn 1980, MR Eide 1967, ST 4 uppgifter 1947–82. 
S Ög Tåkerns stränder vanlig från 1840-talet till omkring 1920, 
därefter minskande; senast sedd 1993, men finns troligen ännu i 

figur 8. Kålsenap Erucastrum 
gallicum. – Tårnby, Amager, 
Danmark, 28 juni 2013.
fo to: Jan Thomas Johansson.
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fröbanken; tillfällig i Sk (c. 10 rapporter), Öl Vickleby 1948–49, 
Gtl Rute 1935–38, Visby 1997, Klm Kalmar 1865, 1925, 1926, SmI 
Jönköping 1930, Nässjö 1916, Tranås flera fynd 1943–2004, Hl 
Halmstad 1928, Vg Vara 1928, Timmele 1983, Jäla 1985, Öster-
plana 1985, Häggum 1995, Ög Norrköping 1961, 1968–70, BhG 
Göteborg 1992, 1996, Öckerö 1994, Srm Nyköping 1863, 1960, 
Nacka 8 förekomster 1986–97, Kjula 1999, Stockholm flera 
fynd, Upl Stockholm senast 2002, Uppsala 1865, 1926, 1963, 
Häverö 1994, Vsm Västerås 1926, 1948, Gst Gävle 1921, 1926, Jmt 
Östersund 1929, Mpd Vivstavarv 1902, Ång Örnsköldsvik 1979, 
Nb Piteå 1915. F bofast inkomling i V Nådendal och U Helsing-
fors och Hangö; annars tillfällig, mestadels vid kvarnar och järn-
vägar norrut till PeP Torneå 1942. Sentida fynd i V Åbo senast 
2003, EK Kotka senast 1996, St Raumo 1970-talet, EH Nokia 
senast 2005, Tammerfors 1932–1982, EP Vasa 1996, KP Brahestad 
2007. I IVe Reykjavík 1966, 1976. – Karta 5.

Väst- och Centraleuropa. Införd i Östeuropa och Nord-
amerika.

Ståndorter.  Flertalet uppgifter om Erucastrum gallicum är som 
tillfällig i hamnområden, vid kvarnar och mera sällan i urbana 
miljöer (jordhögar, skräpmarker, järnvägar). Den har hållit sig 
kvar i långa perioder på flera lokaler, men var speciellt väl eta-
blerad och riklig i långa perioder på bar, kalkhaltig jord på nya 
stränder som bildats efter sjösänkningar i D Sjæ Søndersøen och 
S Ög Tåkern. Den har troligen kommit in till dessa sjöar med 
vallfrö och försvunnit på grund av igenväxning (Milberg 1991). 

Variation.  På sjöstränder är växterna vanligen ogrenade, medan 
de som växer på skräpmarker och kommit in senare vanligen är 
rikt greniga i de övre delarna och har många delblomställningar. 
Det kan röra sig om biotyper med olika ursprung och invand-
ringshistoria.

Sällsynta gäster
Erucastrum abyssinicum (A. Rich.) R.E. Fries

S afrikasenap. 

Upp till 80 cm, glest hårig. Stjälk ofta något slingrande. Blad 
parflikiga till brett sågade, de nedre skaftade. Blomställning med 
stödblad (åtminstone nedtill). Kronblad klart gula, 4–7 mm. Frukt 
utan gynofor, 35–50 × 1,5–2 mm. Spröt 1–4 mm, vanligen utan 
frön. – [2n = 32]

N Ak Oslo, gata, 1947. S BhG Nödinge, järnvägsstation, talrika 
uppgifter 1919–1949. Srm Nacka 1937. – Bergsområden i tropiska 
Östafrika.

figur 9. Kålsenap 
Erucastrum gallicum, 
blom- och fruktställning 
och stjälkblad.
teckning: Kalle Forss.

1 cm

2 cm



Svensk Botanisk Tidskrift 112: 2 (2018)102

Erucastrum austroafricanum Al-Shehbaz & Warwick 2003
S boersenap. 

Annuell. Upp till 60 cm. Stjälk och grenar tätt nedåtriktat 
styvhårig. Basalblad parflikiga med 3–7 par sidolober och stor 
ändlob. Stjälkblad stjälkomfattande, grovt och oregelbundet 
tandade. Blomställningar åtminstone delvis med stödblad. 
Kronblad gula, 6–8 mm. Fruktskaft snett uppåtriktade, c. 10 mm. 
Frukt utan gynofor, 70–130 × c. 2 mm; valvler fasta med 3 kraftiga 
nerver. Spröt 2,5–4 mm, kraftigt, utan frön. 

S Srm Tveta, tipp 1999. – Sydafrika.

Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O.E. Schulz 1916
S fränesenap. 

Annuell till perenn. Upp till 80 cm, tätt styvhårig. Basalblad 
parflikiga med c. 3 par sidolober och stor ändlob. Stjälkblad 
stjälk omfattande med 6–12 par sidolober. Blomställningar utan 
stödblad (sällan ett vid det nedersta blomskaftet). Kronblad gula, 
c. 9 mm. Frukt med kort gynofor, 25–45 × 1,2–1,5 mm. Spröt 3–6 
mm, med 1–2 frön.

D ØJy Randers 1949 (hamn), Sjæ Gentofte 1939–1945 (jord-
tipp). – Sydvästra Europa.

Hornungia Reichenb.
Reichenb., Deutschl. Fl. 1: 33 (1837).

Hornungia petraea (L.) Reichenb. Fig. 10
Reichenbach, Deutschl. Fl. 1: 33 (1837) – Lepidium petraeum L., Sp. pl.: 644 
(1753) – Hutchinsia petraea (L.) R. Br. – Typ: Linnéherbariet 824.7 (LINN) 
lektotyp, vald av Jonsell & Jarvis, Nord. J. Bot. 22: 70 (2002).
N kalkkarse. S stenkrassing.

Terofyt. Annuell, vanligen med 5–10 stjälkar från basen. Stjälkar 
(3–) 6–10 cm (i frukt upp till 16 cm) långa, 0,5–0,7 mm tjocka vid 
basen, trinda, mörkt brunaktiga eller violettgröna med mycket 
korta greniga hår, och med sidogrenar som når till toppen av 
huvudstjälken. Rosettblad upp till c. 10, parbladiga med uddblad, 
med (6–) 8–11 par elliptiska småblad som vissnar tidigt. Stjälkblad 
3–13 på huvudstjälken, mörkt brunaktiga eller violettgröna, par-
bladiga med uddblad; bladskaft 1,0–4,5 mm, utan bladöron; blad-
skivan i omkrets brett avlång, 5–18 × 3,5–8 mm, med 3–7 (–12) 
par småblad, vilka är äggrunda till lansettlika, spetsiga, 1,0–2,5 × 
0,1–1,2 mm, nästan oskaftade eller med 0,5–1,5 mm långa skaft; 
ändflik av likartad form, något större.

Blomställningar utan stödblad, i blom mycket kompakta, i frukt 
kompakta till ganska glesa, 1,5–6 (–8) cm. Blomskaft 1,0–2,5 mm, 
i frukt 3,5–5 mm, utspärrade, raka eller något böjda. Foderblad 
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gröna, ofta rödaktiga, brett äggrunda med hinnaktiga kanter, 
skålformiga, 0,5–1,0 × 0,3–0,5 (–0,8) mm. Kronblad vita, 0,4–1,2 
× 0,1–0,4 mm, lika långa som eller kortare än foderbladen (sällan 
helt reducerade), linjära till smalt spatelformiga med rundad 
spets. Ståndare 6, varav 2 är otydligt kortare; ståndarknappar 
0,1–0,2 × 0,1 mm, gula; ståndarsträngar linjära, något bredare än 
knapparna. Fruktämne äggformigt. Frukt uppsprickande, elliptisk 
i omkrets, platt, med smal skiljevägg, 2,0–2,6 × 1,1–1,8 mm; valvler 
tunna, kölade; stift c. 0,1 mm, inneslutet i den lilla skåran i fruk-
tens spets; märke platt, ej vidgat. Frön två i varje rum, äggformiga, 
släta, brunorange, slemmiga, 0,6–0,7 × 0,3–0,5 mm. – Våren. 

Utbredning.  Nemoral – boreonemoral zon. D ØJy nära 
Viborg (utsådd och naturaliserad 1885–1932). N Øf Hvaler, 
Fredrikstad (Onsøy), Rygge (Larkollen) på skalgrus. S vanlig på 
Öl, Gtl, annars sällsynt. Sk några lokaler eller grupper av lokaler 
på sandmarker i sydost från Degeberga till Kåseberga, Bl på 
kulturskapade lokaler, senast 1908, BhG 5 lokaler på skalgrus 
från Kungshamn (Hållö) norrut till Tjärnö (Garvik), Vg Kinne-
kulle, på alvaret och kalkklippor, Srm på urkalksten i det östra 

figur 10. Stenkrassing Hor-
nungia petraea. – Uppsala 
botaniska trädgård, Uppland, 
22 april 2008.
fo to: Magnus Lidén.

kar ta 6. Stenkrassing Horn-
ungia petraea.

Hornungia petraea
2012-07-30 15:13:37
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kustområdet: Trosa–Vagnhärad, Hölö, Utö–Nämdö, rikligt på en 
del platser, Upl Djurö (Runmarö), kalkklippor, Möja 1910. Tillfäl-
lig i SmI Växjö 1890-talet, Vrm Karlstad 2005, Hls Söderhamn 
2000. F U Pernå (Korsudd) 1900–1923, ballast. – Karta 6.

Utanför Norden i större delen av Europa utom Ryssland; 
Nordvästafrika, norra och västra Turkiet.

Ståndorter.  Kalkälskande. Öppen mark på kalkkullar, klip-
por och stenbrott, alvarmark, skalgrusbankar, torr kalkrik sand 
och morän. Ibland i öppna skogar på kalkhällar och på kalkrik 
jordbruksmark. 

Lunaria L.
Linnaeus, Sp. pl.: 653 (1753).

Ettåriga till fleråriga med enkla, encelliga, smala hår. Stjälkar 
upprätta, höga. Blad tunna, de nedre mestadels hjärtlika. Blom-
ställningar utan stödblad, glesa i blom, glesa och vidgade i frukt. 
Blommor stora, doftande. Foderblad under blomningen upprätta, 
de inre tydligt säcklika. Kronblad ljust till mörkt violetta, skaf-
tade. Ståndare 6, varav 2 tydligt kortare; strängar linjära; knappar 
linjära. Fruktämne elliptiskt, med 3–4 fröanlag i varje rum. Frukt 
uppsprickande, elliptisk till nästan cirkelrund, platt, med en 
karpofor som växer ut efter blomningen, ungefär lika bred som 
skaftet; mellanvägg rundad, pappersartad och glänsande, kvar-
stående efter uppsprickandet. Frön stora, runda, njurformiga, 
platta.
1. Övre blad med åtminstone 1 cm långa skaft (vanligen mycket 

längre); frukter i båda ändar spetsiga till nästa spetsiga  ......  1. L. rediviva
– Övre blad oskaftade eller nästan oskaftade; frukter i båda 

ändar brett rundade  ..........................................................................  2. L. annua

1. Lunaria rediviva L. Fig. 11, 12
Linnaeus, Sp. pl. 653 (1753). – Typ: Clifford Herbarium 333, Lunaria 1, ark 1 
(BM) lektotyp, vald av Jonsell & Jarvis, Nordic J. Bot. 22: 70 (2002). 
D Vedvarende Måneskulpe. N månefiol. S månviol.

Geofyt. Flerårig med jordstam som bildas genom successivt 
tillägg av övervintrande basala stamdelar, slutligen upp till 20 
mm i diameter och upp till 20 cm långa. Stjälk från vecket av ett 
fjälliknande jordstamsblad, upprätt, ogrenad nedanför blomställ-
ningen, 50–120 cm, med ganska täta, korta hår. Blad tunna, med 
ganska tätt cilierade kanter; bladytor glest håriga, ovan mörk-
gröna, under glänsande blågröna. Rosettblad tidigt vissnande. 
Nedre stjälkblad hjärtlika, nästan motsatta; bladskaft 2,5–8,5 cm; 
bladskiva 10–16 × 8–12 cm, vasst sågad. Övre blad hjärtlika till 

figur 11. Månviol Lunaria redi-
viva. – Kullaberg, Skåne, 14 
maj 2016.
fo to: Åke Svensson.
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triangulära eller killika; bladskaft 1–3 cm; bladskiva 4–13 × 2–10 
cm, spetsiga, sågade.

Blomställning kvastliknande, förgrenad, gles eller mycket gles, 
med stora, doftande blommor; i frukt mycket gles och utbredd 
med utstående till hängande grenar, 10–25 cm lång. Blomskaft 
7–11 cm, i frukt 10–18 cm, snett uppåtriktade till utstående, raka, 
fint och tätt håriga. Foderblad violetta upptill, brett avlånga, fint 
håriga; de inre tydligt säcklika, 5,5–10 × 1,8–2,3 mm, violetta med 
smala, hyalina kanter; de yttre ej säcklika, 4,5–8 × 1,0–1,6 mm, 
utan hyalina kanter. Kronblad violettröda, 13–18 × 4,5–10 mm, 
tydligt skaftade; skiva brett omvänt äggrund med rundad, tvär 
eller något urnupen spets. Ståndarknappar 1,3–1,8 mm, violetta. 
Frukter brett avlånga till elliptiska, i båda ändar spetsiga till 
nästan spetsiga, 43–63 (–90) × 15–26 (–30) mm; karpofor 20–32 
mm, utstående, rak eller krökt, kal; skiljeväggens sömmar kala. 
Stift linjärt till smalt sylformigt, 2,0–4,0 × 0,5–0,7 mm; märke ej 
vidgat, ibland kluvet. Frön bruna, släta med oregelbundna åsar, 
mot kanterna smalt vingade, njurlika, platta, 7,8–10,5 × 5,0–8,0 
mm. – Försommar till högsommar.

2n = 28 (S Sk).

Utbredning.  Nemoral (–boreonemoral) zon. D mycket sällsynt, 
ursprunglig tydligen bara i två områden: ØJy Vejle (Grejs dalen, 
Williamsborg skov), Brn Rø (Store Fos); sällan förvildad från 
odling utom i LFM. N Förvildad i Ro Time. S Sk spridda förekom-
ster i de kuperade områdena i de södra, centrala och nord östra 
delarna; isolerade förekomster i nordväst: Brunnby (Kullen), 
Hl två förekomster i Östra Karup nära gränsen till Sk. På andra 
ställen införd eller förvildad från odling, följande noteringar bör 
observeras: Vg Kinnekulle (Råbäck, Hällekis), känd sedan 1700-
talet från ett fåtal lokaler (möjligen inhemsk). Srm Österhaninge 
1988, i en rik lund, troligen planterad. Förvildad norrut till Vrm 
och Upl. F förvildad i V Bjärnå (Perniö) 2001. – Karta 7.

Södra, centrala och östra Europa.

Ståndort.  Mullrika lövskogar, framför allt med bok, ask och 
alm, näringsrika och med källor eller sippervatten; helst i 
nordvända sluttningar. I kalkområden, men markreaktionen på 
växtplatserna cirkumneutral.

2 . Lunaria annua L. Fig. 13  
Linnaeus, Sp. pl. 653 (1753). – Typ: Linnéherbariet 832.2 (LINN) lektotyp, vald 
av Ball, Regnum Vegetabile 127: 62 (1993). – L. biennis Moench (1794).
D Judaspenge. N judaspengar. S judaspenningar.

Vanligen ettårig till tvåårig terofyt. Stjälk upprätt, ogrenad eller 
med ett fåtal grenar nedanför blomställningen, 40–100 cm, 

figur 12. Månviol Lunaria redi-
viva, fruktens skiljevägg med 
fröfästen. 
teckning: Kalle Forss.

kar ta 7. Månviol Lunaria 
rediviva.

Lunaria rediviva
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med ganska täta, upp till 1,5 mm långa (uppåt kortare), tunna 
hår. Blad motsatta eller nästan motsatta, hjärtlika, med ganska 
tätt cilierade kanter; ytorna glest håriga; nedre bladens skaft 
2–6,5 cm, dess skiva 4,5–7,5 × 3,4–6,0 cm, sågad till grovt sågad; 
övre blad oskaftade eller med skaft upp till 0,5 (sällan 1,5) mm, 
sågade.

Blomställning kvastlik, grenig, gles eller mycket gles med stora 
ej doftande blommor, i frukt mycket gles och utbredd med 
utstående till hängande grenar, 10–20 cm lång. Blom skaft 7–17 
mm, i frukt 12–20 mm, snett uppåtriktade till utstående, raka, 
ganska tätt håriga. Foderblad brett avlånga, violetta; de inre tyd-
ligt säckformiga, 6,5–12 × 2,0–2,5 mm; de yttre ej säckformiga, 
6,0–8,5 × 1,6–2,0 mm. Kronblad mörkt violetta till purpurfärgade 
(någon gång vita), 15–27 × 5,5–8 mm, tydligt skaftade; skiva brett 
omvänt äggrund med rundad spets. Ståndarknappar 1,9–2,5 × 
0,3–0,4 mm, gula. Frukter nästan cirkelrunda till brett elliptiska, 
i båda ändar brett rundade, 23–45 × 17–28 mm; karpofor 7–20 
mm, utstående, rak till krökt, finhårig; skiljeväggens söm glest 
cilierad; stift 5–10 × 0,4–0,8 mm vid basen, linjärt till smalt 
sylformigt. Frön bruna, släta, vingade, njurlika, platta, c. 7,5 × 6 
mm. – Försommar. [2n = 28, 30] 

A. subsp. annua
S vanliga judaspenningar.

Terofyt. Ett- till tvåårig. 

Utbredning och ståndort.  Odlad som prydnadsväxt i ökande 
omfattning odlad under 1900-talet. Förvildad och på många 
ställen bofast under många år med stora populationer. Närings-
rika och något fuktiga och skuggiga lokaler, busksnår och skogar, 
vägkanter, skräpmark, trädor etc. D vanlig och delvis bofast i alla 
områden. N förvildad från trädgårdar och kanske naturaliserad 
i rika lövskogar utefter kusten från Ak till Ho och ST. S delvis 
bofast och ganska vanlig norrut till BhG och Upl; längre norrut 
till fällig. F sällsynt förvildad i SV. – Karta 8.

Ej känd som ursprunglig. Allmänt odlad och naturaliserad i 
Europa.

B. subsp. pachyrhiza (Borbás) Hayek (1925)
S midaspenningar.

Perenn med spolformiga stamknölar. BhG Göteborg 1952. 
Sydösteuropa.

kar ta 8. Judaspenningar Luna-
ria annua.

figur 13. Judaspenningar 
Lunaria annua, fruktens skilje-
vägg med fröfästen. 
teckning: Kalle Forss.

1 cm
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Neslia Desv.
Desvaux, J. Bot. Agr. 3: 162 (1814).

Neslia paniculata (L.) Desv. Fig. 14, 15
Desvaux, J. Bot. Agr. 3: 162 (1814). – Myagrum paniculatum L., Sp. pl.: 641 (1753). 
– Vogelia paniculata (L.) Hornem. (1815). – Typ: Cliffordherbariet 328, Myag-
rum 3 (BM) lektotyp, vald av Jonsell & Jarvis, Nord. J. Bot. 22: 71 (2002).
D Rundskulpe. F ohraruoho. N finkefrø. S korndådra.

Terofyt (vinter- eller sällan sommarannuell). Hårighet av stjärn-
hår, ibland med några enkla däremellan. Stjälk enkel, upprätt, 
grenad endast i den övre delen eller ogrenad, (18–) 25–80 cm 
lång, (1–) 2,5–4 mm tjock, trind, kompakt, ganska tätt till glest 
hårig. Rosettblad c. 4, elliptiska, hela, tidigt vissnande, med svagt 
markerade bladöron. Stjälkblad 10–20, nästan upprätta och 
något täckande varandra, oskaftade, med tydliga bladöron, lan-
settlika till elliptiska, nästan spetsiga, hela, de nedre 25–70 (–130) 
× 4–25 (–45) mm, uppåt successivt mindre, på båda sidor ganska 
tätt till glest håriga.

Blomställningar med talrika blommor, utan stödblad, vanligen 
med 5–10 snett uppåtriktade grenar, sällan ogrenade; i blom 
halvklotformiga, täta, i frukt smalt cylindriska, ganska täta, 13–25 
cm långa. Blomskaft 3–6 mm, i frukt 7,5–11,5 mm, tunna (c. 0,2 
mm), snett uppåtriktade, raka, kala. Foderblad 1,4–2 × 0,3–0,7 
mm, brett avlånga till elliptiska, ljusgröna. Kronblad gula, 2–3,3 
× 0,7–1,1 mm, spatelformiga, i spetsen rundade. Ståndare 6, 
varav 2 är kortare; ståndarsträngar linjära, knappar c. 0,3 × 0,2 
mm. Fruktämne klotrunt. Frukter enfröiga, ej uppsprickande, 
klotrunda till nästan klotrunda, nätådriga, 2–3 × 2,2–3 mm, vid 
basen rundade eller avsmalnande. Stift 0,6–1 × c. 0,2 mm; märke 
halvklotformigt, ej utvidgat. Frö slätt, gulbrunt, 1,5–2,5 × 1,5–2 
mm. – Högsommar till sensommar.

A. subsp. paniculata
S vanlig korndådra.

Stjälkblad nästan alltid hela. Foderblad kala. Frukter svagt nät-
ådriga, 2–2,5 × 2,2–3 mm (något tilltryckta på längden), basalt 
rundade, ej avsmalnande, utan karpofor.

[2n = 14]

Utbredning.  Nemoral–sydboreal (–nordboreal) zon. Arkeofyt 
i D, södra S och förr möjligen i F A, men instabil och förekom-
sterna ändrar sig mellan åren. Minskande sedan 1930-talet (med 
effektiv utsädesrensning) och nu konstant i mycket få områden. 
D tidigare vanlig i öster, särskilt öster om Stora Bält, sällsynt i 
resten av landet, nu nästan enbart i Sjæ Köpenhamn och Brn. 
N tidigare sällsynt och tillfällig i sydöst, norrut till Op Lille-

figur 14. Vanlig korndådra 
Neslia paniculata subsp. pani-
culata, blom- och fruktställning. 
teckning: Kalle Forss.

kar ta 9. Vanlig korndådra 
Neslia paniculata subsp. 
paniculata.

Neslia paniculata subsp. paniculata
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hammer, och utefter kusten norrut till Ho Voss; längre norrut 
ST Skaun (senast 1935), NT Levanger (1930), VFi Alta (1841), 
Porsanger (1913); senast funnen i Ak Oslo (1965), Te Vinje (1966), 
VA Kristiansand (1960). S tidigare vanlig i jordbrukslandskap 
norrut till södra BhG, Vg och i öster till södra Upl, men mycket 
sällsynt eller saknas i de inre, högre delarna av SmI, Klm, Vg, Ög; 
på fastlandet nu etablerad endast i sydöstra Sk, delar av Bl och 
Klm, centrala Vg (Valle), västra Ög och några kustnära platser i 
nordöstra Srm och sydöstra Upl. Spridd på Öl (i synnerhet den 
centrala delen) och ganska vanlig på Gtl. Längre norrut en sen 
inkomling och troligen alltid ± tillfällig; på senare tid i Upl (c. 10 
uppgifter på 1990-talet), Gst Gävle 1998; nordligaste upp gifter 
LL Jokkmokk 1904, TL Kiruna 1909. F A senaste fyndet Sund 
1965; på fastlandet tillfällig från 1850-talet och nästan uteslu-
tande importerad med rysk spannmål (särskilt havre), funnen i 
hamnar och vid kvarnar, sällan åkrar, i söder och utefter kusten 
norrut till PeP Kemi 1888; även Kn Kajana; mycket få fynd efter 
1960. – Karta 9.

Utanför Norden i Central- och Östeuropa, Sibirien, ryska 
Fjärran Östern; införd i Nordamerika. 

Ståndort.  Tidigare i åkrar, i synnerhet som ogräs bland havre, 
råg och korn, i D, N och södra S även bland lin, mera sällan bland 
vete, ofta i stor mängd, nu sällsynt i sådana miljöer utom på Gtl; 
tidigare även vid kvarnar och hamnmiljöer. Nu mestadels fåtalig 
eller som enstaka exemplar i trädor och potatisåkrar, trädgårdar, 
vägkanter, skräpmarker. På både kalkrik och surare, lerig till 
sandig mark.

B. subsp. thracica (Velen.) Bornm. 1894
Neslia apiculata C.A. Mey. 1842, Vogelia apiculata (C.A. Mey.) Vierh. 1921.
S vårtdådra.

Stjälkblad vanligen grunt och glest tandade. Foderblad med 
spridda, övervägande enkla hår. Frukter med 4 ± tydliga åsar som 
bildats av valvlernas sömmar och förtjockade mittnerver, vanli-
gen tydligt nätådriga, 2,4–3 × 1,7–2,5 mm, vid basen avsmalnande 
till en c. 0,5 mm lång karpofor. – [2n = 42] 

Kvarnar, oljeslagerier, hamnområden. D FyL Odense 1939, 
Sjæ Köpenhamn 1930-talet (båda hamnområden). S Sk Malmö 
1921, 1939, Kristianstad 1921–1935. BhG Göteborgsområdet, 
c. 15 uppgifter 1919–1958, Uddevalla 1939. Upl Stockholm 1958 
(banvall). – Sydvästeuropa, Medelhavsområdet, Sydväst- och 
Centralasien. 

figur 15. Vanlig korndådra 
Neslia paniculata subsp. 
paniculata. – Karum, Högsrum, 
Öland, 28 maj 2016.
fo to: Jan Thomas Johansson.
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Teesdalia R. Br.
R. Brown i W. T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 83 (1812).

Teesdalia nudicaulis R. Br. Fig. 16, 17
R. Brown i W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 83 (1812). – Iberis nudicaulis L., Sp. 
pl.: 650 (1753). – Typ: Linnéherbariet 827.11 (LINN) lektotyp, vald av Moreno, 
Taxon 51: 534 (2002).
D Flipkrave. N sandkarse. S sandkrassing.

Terofyt (vinterannuell), med en övervintrande basal bladrosett 
och 1–10 (–20) stjälkar från basen, oftast kal men ibland glest 
cilierad utefter delar av bladkanterna. Stjälkar (5,5–) 7–20 (–25) cm, 
0,5–1 (–1,3 ) mm tjocka vid basen, trinda, grågröna, ogrenade eller 
sällan med 1–2 grenar från bladvecken av de mellersta stjälkbladen. 
Rosettblad lyrformiga till parbladiga med uddblad (sällan hela); blad-
skaft 5–20 mm, bladskiva 5–22 × 2–7 mm i omkrets, med 0–4 par 
sidolober som är 1,5–4 × 0,6–3 mm, ändlob cirkelrund till omvänt 
äggrund. Stjälkblad 0–2 (–4); bladskaft 0–2 mm; bladskiva 3,5–
10 (–25) × 0,5–4 (–8) mm, lansettlik till omvänt lansettlik i omkrets, 
hel eller med 1–2 grova tänder, nästan spetsiga eller trubbiga. 

Blomställning tät med 20–30 blommor i kvast, i frukt ganska 
tät, 1,5–7 (–10) cm. Blomskaft 1,8–3,5 (–5) mm, fruktskaft(2–) 3,2–
5,3 (–7) mm, utspärrade till snett uppåtriktade. Foderblad 
rödgröna, äggrunda till triangulära, (0,7–) 0,8–1,2 × 0,6–1 mm. 
Kronblad vita, olikstora, de större 1,7–2,5 × 0,8 mm, de mindre 
1,2–1,3 × 0,4–0,5 mm, spatelformade eller omvänt äggrunda, med 
rundad spets. Ståndare 6, nästan liklånga; strängar linjära, smalare 
än knapparna, var och en med ett litet, rundat, vitt fjäll adaxialt 
vid basen; knappar c. 0,3 × 0,2 mm, gula. Frukt uppsprickande, 
omvänt äggrund till elliptisk i omkrets, urnupen, plattad och 
något skedformig, med smal skiljevägg, 3,3–4 × 2,7–3,5 mm (utom 
vingen); vingen bredast utåt, 0,2–0,4 (–0,6) mm; valvler ganska 

figur 16. Sandkrassing Tees-
dalia nudicaulis, fruktställning. 
teckning: Kalle Forss.

figur 17. Sandkrassing Tees-
dalia nudicaulis. – Källheden, 
Glömminge, Öland, 10 maj 
2016.
fo to: Thomas Gunnarsson.

0,5 cm
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fasta med otydlig nätådring; stift 0,1–0,4 × 0,1–0,2 mm; märke 
runt, bredare än stiftet. Frön 2 i varje rum, brett avlånga, cirkel-
runda eller nästan kvadratiska, plattade, med en mycket smal 
eller bara rudimentär vinge, brunröda, i stort sett släta, 1–1,3 × 
0,8–1,2 mm. – Vår till försommar.

2n = 36 (D Sjæ, S Sk). – [2n = 36]

Utbredning.  Nemoral–sydboreal zon. Suboceanisk. – D vanlig i 
de flesta områden. N spridd till sällsynt utefter södra kusten från 
Te Kragerø till Ro Sokndal; Øf Råde och på ballast i Fredrikstad 
(före 1882). S vanlig eller ganska vanlig i de flesta områden i Sk, Bl 
och Hl (utom i de västligaste delarna), Klm, södra SmI, södra och 
centrala BhG; spridd på Öl (huvudsakligen i sydväst och norr), 
norra SmI och Vg (huvudsakligen i väster); Gtl Gammelgarn och 
Alskog (Ljugarn); längre norrut tillfällig, nyligen Ög flera fynd, 
senast Vist 2017, Dls Steneby 2017, Nrk Karlskoga 1997–2011, 
Vrm Ed 1996, Srm Lilla Malma 1994, Vsm Sala 2009. Nordligaste 
fynd: Mpd Skön 1877. – Karta 10.

Väst- och Centraleuropa österut till Vitryssland (mycket 
sällsynt i Sydeuropa).

Ståndort.  Öppna, torra, sandiga lokaler, huvudsakligen utan 
kalk och ganska näringsfattiga. Dyner, sandfält, hällar med tunn 
sand; i många områden huvudsakligen på kulturskapade lokaler 
såsom åkrar, vägkanter, järnvägar, sand- och grustag och andra 
störda platser på sandig mark.  

•  Tack till Lena Jonsell för översättning, till Thomas Karlsson 
för uppgifter och värdefulla kommentarer och till samtliga  
nordiska manuskriptgranskare.

Jonsell, B. 2018: Korsblom-
miga släkten i den nordiska 
floran. 2. Crambe, Diplotaxis, 
Erucastrum, Hornungia, 
Lunaria, Neslia och Teesdalia. 
[Flora Nordica: Crambe, Dip-
lotaxis, Erucastrum, Hor nungia, 
Lunaria, Neslia and Teesda-
lia.] Svensk Bot. Tidskr. 112: 
90–110.
This is the second part in a series 
presenting cruciferous genera in 

Flora Nordica style. An English 
version can be found in the SBT 
archive at svensk botanik.se. 
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Nu är det tid att plocka de späda nässelskotten och koka 

årets första nässelsoppa. Men att ha handskar på sig när 

man plockar nässlorna är bara för veklingar, tycker Lars 

Olof Björn.

Brännässlor –  
inte bara ogräs
LARS OLOF BJÖRN

N
ässelsoppa är gott, men höjdpunkten är dock att 
plocka de späda nässlorna en vacker vårdag. Att 
använda handskar är för veklingar. Jag blir närmast 
”hög” av pirrandet i fingertopparna, men jag aktar mig 

för att låta händernas utsida komma i kontakt med nässelbladen. 
Och definitivt ska man låta bli att smaka på de färska bladen. 
Det kan få svåra följder, som en kvinna fick erfara som tyckte att 
nässelteet inte hade tillräcklig effekt på hennes ledvärk. Hon fick 
ett rejält ödem på tungan och väldigt ont i flera dagar. Men på 
sätt och vis är det kanske brännhåren som gör att vi kan få njuta 
av nässel soppa. De gör att nässlan inte behöver hopa på sig så 
mycket av ämnen som är giftiga för däggdjur som många andra 
örter gör.

Vi plockar nässlor i vår dotters och svärsons hönsgård. Näss-
lor trivs där det är välgödslat, och de innehåller nitrat, men det 
anses inte vara något problem annat än för små barn. Så det går 
nog bra att låta vattnet från den första kokningen ingå i nässel-
soppan. Forskare, bland annat i Sverige, har på sistone upptäckt 
att lite nitrat i maten har flera nyttoverkningar, bland annat kan 
det sänka blodtrycket.

Brännässlor har, som artepitetet dioica anger, skilda han- och 
honplantor (figur 1), även om det ibland kan förekomma sam-
könade individer. Utom brännässlor Urtica dioica, har vi i Sverige figur 1. Brännässla Urtica 

dioica. Ovan: topp av han-
planta. Till vänster: outslagen 
hanblomma, utslagen han-
blomma, utslagen honblomma 
och enfröig frukt. Blommorna är 
vindpollinerade. 
Ur Bilder ur Nordens Flora av 
C. A. M. Lindman, andra och tredje 
upplagorna, utgiven av Wahlström 
och Widstrand (1922).
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också de mindre och numera mycket ovanligare etternässlorna 
U. urens. Vid flyktigt påseende liknar brännässlan mycket vit-
plister Lamium album (åtminstone när den senare inte blommar, 
som den gör i figur 2), och det är inte ovanligt att se dem växa 
tillsammans. På engelska kallas vitplister för ”White Dead-
nettle” och ett annat svenskt namn är blindnässla, men plister 
och nässlor är inte närmare besläktade, utan likheten kan vara 
ett exempel på härmning, att en organism med egen svag för-
svarsförmåga drar nytta av att likna en som är mer välutrustad i 
detta hänseende.

Flera forskare har intresserat sig för varför nässlor bränns. 
Emmelin och Feldberg (1947) experimenterade med brännhår av 
etternässla. De fann att vätskan som håren avger innehåller his-
tamin och acetylkolin, och det finns även serotonin i den (Collier 
och Chesher 1956). Histamin är känt som en inflammations-
framkallande substans, medan acetylkolin är en viktig signal-
substans som möjliggör att en del nervceller kan sända medde-
landen till andra celler. Nervgaser saboterar signaleringen genom 
att förhindra nedbrytningen av acetylkolin. Även serotonin 
fungerar som en signalsubstans i människokroppen, och möjli-
gen bidrar den till att jag blir lite påtänd vid nässelplockningen. 
I vätskan finns också oxalsyra, vinsyra och en mindre mängd 
myrsyra. Nässlor har alltså en avsevärd kemisk arsenal. Cum-
mings och Olsen (2011) anser att även de i huden kvarsittande 
hårspetsarna mekaniskt bidrar till den långvariga irritationen.

figur 2. Vitplister och bränn-
nässlor trivs bra ihop och är så 
när som på blommorna förvil-
lande lika.
fo to: Lars Olof Björn.

figur 3. Tre av nässlans  
”vänner”: nässelfjäril,  
påfågelöga och amiral.
fo to: Lars Olof Björn.
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Nässlans brännhår (på botaniskt fackspråk är de emergen-
ser) har i spetsen en inlagring av kiseldioxid i cellväggen, och 
är så konstruerade att de vid beröring bryts så att det bildas en 
mycket skarp spets med en kanal in till cell innehållet (figur 4a, 
b). Samtidigt deformeras brännhåret, så att en del av innehål-
let trycks ut. Det hela fungerar som en injektionsspruta. Att 
en annan växt, Loasa pallida, har utvecklat brännhår som ser 
nästan likadana ut (figur 4c) tyder på att det är en bra konstruk-
tion. Släktet Loasa (färgkronor eller brännrevor på svenska) hör 
till ordningen Cornales, nässlorna till ordningen Rosales, så 
det rör sig inte om något nära släktskap, utan är ett exempel på 
konvergent evolution. Brännhåren sitter tätare på översidan av 
brännässlans blad än på undersidan, och tätast på honväxternas 
bladöversidor. En del av brännässlans underarter eller varieteter 
har inga, eller nästan inga brännhår. 

Brännhåren fungerar bra mot betande däggdjur. Ju mer 
nässlorna störs av betande djur, desto fler brännhår utvecklar de. 

figur 4. a) Stjälk av bränn-
nässla med brännhår (Wikime-
dia Commons); b) teckning av 
brännhår av brännnässla med 
förklaring av hur spetsen bryts 
av och bildar en vass spets 
(E.A. Strasburger); c) brännhår 
av den obesläktade brännreve-
växten Loasa pallida (Bilden 
ställd till förfogande av Hans-
Jürgen Ensikat (jfr Ensikat m.fl. 
2016).

figur 5. Fjärilslarver som livnär 
sig på nässlor. Fr.v. nässelfjäril, 
påfågelöga och amiral. 
fo to: Lars Olof Björn.

ba c
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Däremot hjälper de inte mot insekter. Flera av våra mest upp-
skattade fjärilar trivs som larver på brännässlor (figur 3, 5):  
nässelfjäril Aglais urticae, påfågelöga A. io, amiral Vanessa ata-
lanta och vinbärsfuks Polygonia c-album, liksom nässelgallmygga 
Cecidomyia urticae. Inte heller hjälper de särskilt väl mot sniglar. 
Brännässlor är också tillhåll för flera olika arter av bladlöss, som i 
sin tur utgör mat åt andra insekter eller mjölkas av myror. 

Men nässlorna har också ett alldeles speciellt plågoris: nässel-
snärjan Cuscuta europaea (figur 6). Dess frön sprids genom fåglar. 
Om ett frö gror inom ett avstånd av sex till åtta cm från en nässla 
så förmår grodden att ta sig fram till sitt offer genom att växa i 
ena änden och krympa i den andra. Det finns lite olika uppfatt-
ningar om hur den hittar rätt, men det troligaste är att den väg-
leds av sitt fytokrom-baserade ”synsinne”. Ljus som reflekteras 
från gröna växter har en speciell spektral signatur.

Redan för 2800 år sedan tillverkade man i Europa tyg av nässel-
fibrer (figur 7), och man till och med transporterade nässlor över 
långa avstånd för detta ändamål (Bergfjord m.fl. 2012). Senare 
tillverkade man något som hette nättelduk av nässlornas fibrer; 
men kanske benämningen främst användes på bomulls textilier 
med mycket fina fibrer. I våra dagar gör man lovande försök med 
att i stor skala återuppta produktionen av nättelduk, och det finns 
också de som experimenterar i mindre skala på egen hand.

Nässlorna är emellertid intressanta inte bara som spånads-
växter och för nässelsoppa, utan också som medicinalväxter. 
En omfattande översikt av detta, med fokus på brännässla och 
etternässla, ges av Upton (2013). Redan de gamla egyptierna 

figur 7 . Nässeltextil från 
bronsåldern, funnet i Danmark. 
Nationalmuseet, Danmark, Afd.f. 
Danmarks og Middelhavslande-
nes Oldtid.

figur 6. Nässelsnärja para-
siterar på en brännässla. Ett 
haustorium (snyltrot) från 
snärjan tränger in i nässlan och 
ansluter sin ledningsvävnad till 
nässlans. 1. Nässlans ytterskikt 
(epidermis), 2. Nässlans vat-
tenledningsvävnad (xylem), 
3. Haustoriets anslutning till 
nässlans ledningsvävnad för 
organiska ämnen (floerm), 
4. Haustoriets anslutning till 
nässlans xylem, 5. Haustoriets 
xylem, 6. Nässlans floem med 
fibrer, 7. Nässlans yttre grund-
vävnad (cortex), 8. Nässlans 
inre grundvävnad (märg), 9. 
Haustoriets grundvävnad. 

Preparaten har färgats med 
ett rött och ett blått färgämne 
för att strukturen ska framträda. 
Skalstrecken är 0,1 mm. 
Från Toma m.fl. (2004–2005).
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använde nässelextrakt mot rygg- och ledont, och i senare tider 
brände man huden över värkande leder med brännässlor för att 
öka blodcirkulationen i området. Enligt den moderna litteratu-
ren hjälper nässelpreparationer mot en lång rad åkommor, men 
underlaget för påståendena är nog inte alltid så välgrundade, för 
att uttrycka sig försiktigt. Matrecept med nässlor och mycket 
annat om nässlor kan man hitta i boken ”Brännässla: En älskad 
kulturväxt” utgiven av Sällskapet Nellorna.

Brännässlan förekommer över hela norra halvklotet, och dess-
utom i Sydafrika och Nya Zeeland, fast det råder inte full enighet 
bland forskarna om vad som ska räknas in i arten U. dioica (Hen-
ning m.fl. 2014). Förutom våra inhemska nässlor, brännässla och 
etternässla, finns det hundratals närbesläktade arter utomlands. 
En, som brukar kallas jättenässla eller himalayanässla Girardinia 
diversifolia, hör till ett annat släkte, och är liksom vår brännässla 
användbar som spånadsväxt. En imponerande art som kanske 
ännu mer skulle förtjäna namnet jättenässla är den nyzeeländska 
Urtica ferox (figur 8), en vedartad buske som kan bli ända till tre 
meter hög.  

Björn, L. O. 2018: Brän nässlor 
– inte bara ogräs. [Stinging 
nettles – useful and interesting 
weeds.] Svensk Bot. Tidskr. 112: 
111–115.
Stinging nettles are not always 
appreciated, but have been used 
for spinning yarn and weaving 
since the Bronze Age, and have 
also been much used in folk 
medicine. They are food for 
the caterpillars of several of our 
most beloved butterflies, but 
are also victims of an interest-

ing parasitic plant, the dodder.  
And they can be used to make a 
delicate soup! 
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figur 8. En larv av Vanessa 
gonerilla – en släkting till vår 
amiralfjäril – har byggt sig ett 
litet tält av den nyzeeländska 
trädnässlans Urtica ferox blad, 
väl skyddad av de långa och 
mycket elakartade brännhåren.
fo to: Tony Wills.
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Linné-nätet – ett nytt nationellt 
projekt för att bevara historiska 
växtlokaler
JAN THOMAS JOHANSSON & MARIETTE MANKTELOW

L
inné-nätet är tänkt att vara ett nationellt projekt för 
att bevara äldre växtlokaler, där växterna lever kvar ända 
från den tid då de först upptäcktes på platsen. För att 
projektet inte ska bli alltför omfattande, begränsar vi oss 

till växtplatser från tiden före cirka 1850. Ju större antalet växt-
lokaler blir, desto större blir även arbetet med att skydda dem 
– och resurserna är tyvärr begränsade. Några undantag ska dock 
göras, framför allt när det gäller så kallade typlokaler. Lokalerna 
ska vara dokumenterade genom publicerade eller opublice-
rade källor eller herbariematerial och förekomsterna ska ha en 
dokumenterad kontinuitet. Arterna får alltså inte ha dött ut och 
sedan återinplanterats från en annan lokal.

Typlokaler är de internationellt sett viktigaste växtplatserna 
att bevara. En typlokal är den plats där typmaterialet för ett 
taxon (en art, underart, varietet etc.) samlades in och detta 
material ligger till grund för definitionen av taxonet. Dessa 
förekomster har därför ett stort vetenskapligt värde. Om det 
insamlade typmaterialet går förlorat, vilket tyvärr händer, så 
kan man hämta nytt material från typlokalen. Fortfarande finns 
några sådana typlokaler kvar i vårt land. Vi anser att Sverige 
liksom andra länder har ett internationellt ansvar för att bevara 
typlokalerna.

Även lokaler där man har gjort det första fyndet för Sverige 
eller för ett landskap har stort intresse. Ofta sammanfaller detta 
kulturhistoriska intresse med bevarandet av den biologiska 
mångfalden. Det stora flertalet äldre lokaler är förstörda sedan 
länge eller också har arterna dött ut av andra skäl. När man 
började granska område efter område i samband med de nya 
landskapsinventeringarna, stod det dock klart att förbluffande 
många av de äldre växtlokalerna fanns kvar. Landskapsflora-
projekten har även fördjupat våra kunskaper om dessa lokaler 
samt vilka hot som finns mot dem. Många växtplatser som var 
kända redan under 1500-, 1600- och 1700-talen kan faktiskt 
ännu återfinnas och från 1800-talet är ännu fler bevarade. Vi 
tycker att även sådana växtlokaler bör skyddas, dock med något 
lägre prioritet än typlokaler. Våra dagars floraväkteri och kultur-
vård har gett oss nytt hopp om att åtminstone en del av dessa 
”historiska” växtplatser ska kunna bevaras för framtiden.

Starka såväl vetenskap-

liga som kulturhisto-

riska skäl talar för att vi 

bör försöka skydda och 

bevara de växtlokaler 

varifrån en art först 

beskrevs för veten-

skapen – eller där det 

första fyndet i Sverige 

eller i ett landskap gjor-

des – och där den ännu 

växer kvar. Jan Thomas 

Johansson och Mariette 

Manktelow presente-

rar här Linné-nätet, ett 

projekt med just detta 

syfte.
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Ramar för växtlokaler som ska bevaras
Lokalerna ska vara dokumenterade genom skriftliga källor  
eller herbarie material
Det är viktigt att växtlokalerna är väl dokumenterade. Typ-
lokaler är förbundna tidigast med 1700-talet, eftersom arter-
nas vetenskapliga namn aldrig hämtas från äldre litteratur än 
Linnés Species Plantarum (Linnaeus 1753). Källorna återfinns ofta 
i publikationer, men äldre artbeskrivningar i stil med Linnés 
saknar ofta typ- och herbariematerial, eftersom det på den tiden 
inte fanns några regler kring detta. Källan till växtlokalerna kan 
då finnas i opublicerat material, till exempel i Linnés exkur-
sionsprotokoll. Vad gäller de första fynden för Sverige eller ett 
landskap kan det vara lokaluppgifter från 1500- och 1600-talen. 

Naturligtvis är det ofta svårt eller omöjligt att säkert identi-
fiera äldre lokaluppgifter, men några platser är så preciserade 
att de går att hitta. Den allra äldsta uppgiften för en blomväxt 
inom vårt lands nuvarande gränser finns i Christiern Pedersens 
örtabok Om Urtevand från 1534, där humlesuga Betonica officinalis 
(figur 1) uppgavs från ”Stodhage” (Thell 2016). Detta har på goda 
grunder tolkats som Stehag, en socken mellan Eslöv och Västra 
Ringsjön. Ortnamnet stavades 1569 ”Stødhaffue” (Ljunggren & 
Ejder 1950). Här finns arten fortfarande, även om man aldrig kan 
veta ifall det är på exakt samma lokal som under 1500-talet.

Förekomsterna ska ha en dokumenterad kontinuitet
Det är svårt att bevisa att en växt har funnit på samma ställe i 
flera århundraden. Men om växtlokalen har besökts och doku-
menterats skriftligt eller genom upprepade herbarieinsamlingar, 
ökar sannolikheten för att den har en kontinuitet sedan tiden för 
den ursprungliga dokumentationen. Kontinuiteten hos en växt-
lokal får bedömas från fall till fall. Här påverkar faktorer såsom 
artens växtsätt och mänskliga aktiviteter i omgivningen.

Den genetiska uppsättningen får inte ha förändrats radikalt
Det är naturligt att en population ändrar sin genetiska uppsätt-
ning över tid, men det sker i regel mycket långsamt även över 
några hundra år. En inplantering av främmande individ ändrar 
emellertid den genetiska uppsättningen radikalt. För att omfat-
tas av Linné-nätet bör de inplanterade individen ligga så nära den 
ursprungliga lokalen att de kan räknas till samma population (det 
vill säga vara genetiskt lika). Detta måste bedömas från fall till 
fall, eftersom växtpopulationers geografiska genflöden varierar 
mellan olika arter. En del arter, till exempel gran Picea abies och 
tall Pinus sylvestris, är vindpollinerade och sprider sina gener över 
stora avstånd, medan andra arter har mera lokal spridning, såsom 
den myrspridda och bipollinerade blåsippan Hepatica nobilis. Ett 

figur 1. Humlesuga Betonica 
officinalis i Stehag sydväst om 
Västra Ringsjön i Skåne. Häri-
från uppgavs den redan 1534 
i Christiern Pedersens bok Om 
Urtevand. 
fo to: Jan Thomas Johansson.
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exempel på återinplantering från samma population är mur-
grönsmöja Ranunculus hederaceus i Halland (Georgson m.fl. 1997). 
Om den ursprungliga lokalen är förstörd, har återinplantering 
i vissa fall skett på en lokal alldeles i närheten, till exempel av 
kritsuga Ajuga genevensis (Johansson 2017).

Ett hot mot historiska populationer som har uppkommit 
under de senaste årtiondena är den ganska massiva inplantering 
och insådd av svenska vilda arter som sker i tätbebyggda områ-
den och längs vägar. De företag som har specialiserat sig på att 
förmedla växter till sådan nyplantering och nysådd använde tidi-
gare delvis utländskt växtmaterial. Numera används visserligen 
till stor del svenskt material, men bara undantagsvis från närbe-
lägna populationer. Problemet här är att den införda, genetiskt 
främmande floran ofta inte dokumenteras, men överlever och 
sprider sig.

Prioriteringsordning för växtlokaler i Linné-nätet
Resurserna för bevarande av biologisk mångfald är begränsade 
och därför måste vi prioritera de objekt som berörs av Linné-
nätet. Vi föreslår således följande tre prioriteringsklasser.

1. Främst prioriteras typlokaler samt andra platser och områ-
den av stort internationellt vetenskapligt värde, till exempel 
primärfynd av Linné. Exempel på lokaler av största betydelse är 
växtplatserna för sandvedel Astragalus arenarius (figur 2) på Vitt-
skövle driva och vitskråp Petasites albus (figur 3) i Fågelsångsdalen 

figur 3. Vitskråp Petasites 
albus i Fågelsångsdalen öster 
om Lund i Skåne. Linné fann 
vitskråp här våren 1728.
fo to: Jan Thomas Johansson.

figur 2. Sandvedel Astragalus 
arenarius, Vitemölla, Skåne. 
Sandvedeln hittades på Vitt-
skövle driva av Linné 1749 och 
han beskrev den därifrån som 
ny för vetenskapen. Den finns 
fortfarande kvar i området.
fo to: Jan Thomas Johansson.
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öster om Lund. Arterna hittades där som nya för vetenskapen av 
Linné (Ährling 1888). I några fall har typlokaler upptäckts efter 
1850. Höstspira Pedicularis palustris subsp. opsiantha beskrevs 
1908 av Erik Leonard Ekman från Ljungarumskärren (Rocksjö-
kärren) vid Ljungarum i Småland. Platsen är alltså typlokal för 
höstspira och därför av internationellt vetenskapligt intresse.

För taxa som saknar typmaterial eller där typmaterialet har 
gått förlorat är till exempel områdena för Linnés exkursioner 
kring Uppsala, Herbationes Upsalienses (Fornander 1753), av största 
vikt att bevara, eftersom de är platser där vi genom exkursions-
protokoll vet att Linné studerade många av de svenska arter som 
han namngav. Tre av exkursionslokalerna – Årike Fyris (Kungs-
ängen), Fäbodmossen och Hågadalen – ingår i Sveriges planerade 
världsarvsnominering The Rise of Systematic Biology (Länsstyrel-
sen 2017a). Ett senare utvalt typexemplar i fall då författaren 
(auktorn) till ett namn inte själv har utsett ett sådant kallas 
lektotyp. Exempel på lektotyper som i modern tid har insamlats 
på Linnés exkursionsplatser omkring Uppsala är småfingerört 
Potentilla verna (Brummitt 2011), rött oxbär Cotoneaster integerri-
mus (Thulin & Ryman 2003), jungfrulin Polygala vulgaris (Appel-
quist 2014, figur 4) och plattlummer Lycopodium complanatum 
(Thulin m.fl. 2009).

2. I den näst högsta prioritetsklassen återfinns växtplatser 
som representerar första fyndet i Sverige av en art som är känd 
från andra delar av världen. Ett exempel är lokalen för fjädergräs 
Stipa pennata (figur 5) i Vartofta-Åsaka i Västergötland, där den 
anträffades av Linnélärjungen Johan Peter Falck (Linnaeus 1761).

3. I den tredje prioritetsklassen har vi placerat övriga växt-
lokaler funna före cirka 1850. Detta är naturligtvis den mest 

figur 4. Jungfrulin Polygala 
vulgaris på typlokalen Häs-
selby hage vid Uppsala. Här 
brukade Linné visa arten under 
sina Herbationes Upsalienses 
och härifrån beskrev han arten i 
Species Plantarum 1753.
fo to: Mats Thulin.
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omfattande kategorin och därför måste man även prioritera 
inom denna. Sammanfattningsvis kan sägas att ju äldre förekom-
sten är, desto högre bör den prioriteras. Av särskilt stort värde är 
kanske också primärfyndet för ett landskap eller annan region 
av en art som redan är känd från andra delar av Sverige. Före-
komster av arter som uppvisar en minskande trend i landet som 
helhet bör också prioriteras högt inom denna klass; många av 
dessa arter är även föremål för floraväkteri och lokalerna är ofta 
skyddade enligt lag.

Arter som bör prioriteras bort
Det är viktigt i detta sammanhang att klargöra vilka taxa som 
inte kan anses höra hemma i Linné-nätet och som alltså bör 
prioriteras bort.

1. Arter som är allmänna eller tämligen allmänna (och i vissa 
fall rentav expanderar) i Sverige. Här måste dock poängteras att 
typlokaler för denna kategori av taxa givetvis bör prioriteras i 
den högsta klassen (se ovan).

2. Arter för vilka identifieringen är osäker. I många fall var den 
taxonomiska uppfattningen i äldre tider annorlunda än i våra 
dagar och det kan därför vara omöjligt att säkert avgöra vilken 
art som avses. Här är herbariematerial helt avgörande.

3. Förekomster som inte kan någotsånär preciseras geogra-
fiskt. I de äldre publikationerna är lokaluppgifterna ofta diffusa. 
I flera verk anges sällan exakta lokaler och sådana källor kan 
därför nästan inte användas. I vissa fall kan dock herbariemate-
rial ge ledning.

figur 5. Fjädergräs Stipa 
pennata vid Nolgården i 
Västergötland. Fjädergräset 
finns fortfarande kvar även vid 
Bygdegården i Vartofta-Åsaka, 
där Falck rapporterade den till 
Linné.
fo to: Jan Thomas Johansson.
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Hur fungerar Linné-nätet?
En stor del av de förekomster som blir aktuella för Linné-nätet 
står redan under skydd och övervakning, ibland genom välskötta 
reservat men oftast genom det nationella floraväkteriet. Denna 
verksamhet koncentrerar sig emellertid på rödlistade arter, 
medan många av dem som omfattas av Linné-nätet inte står på 
den nationella rödlistan. Växtlokalen kan dock ha ett betydande 
vetenskapligt, lärdomshistoriskt eller på annat sätt kultur-
historiskt värde. Det kan exempelvis vara växtplatser som nämns 
i Linnés landskapsresor, hans exkursionsprotokoll eller i andra 
av hans publikationer. Sådana lokaler är ofta uppmärksammade 
internationellt och vissa av dem lockar turister. Det är således 
inte en slump att vi har valt namnet ”Linné-nätet” för detta 
projekt. Många av växtplatserna är samtidigt de sista vittnes-
börden om ett numera försvunnet odlingslandskap. Slutligen kan 
lokalen representera ett slags minnesmärke över en mycket känd 
forskare eller annan person, förutom Carl von Linné även exem-
pelvis Anders Jahan Retzius, Göran Wahlenberg eller Elias Fries.

Att dra gränslinjer mellan sådana arter som bör tas med i 
Linné-nätet och sådana som kan uteslutas måste bli föremål för 
subjektiv bedömning och avgöras från fall till fall. Vi nämnde 
humlesugan tidigare (figur 1). Detta är en i Sverige hotad och 
fridlyst art och redan föremål för skydd och vård. Lokalen i Ste-
hag känns självklar att ha med i Linné-nätet. Dessutom saknar 
växtplatsen rättsligt skydd och vårdas i stället genom privat 
initiativ och överenskommelse med markägaren. Den näst äldsta 
växtuppgiften från Sveriges nuvarande område är sparris Aspa-
ragus officinalis, som uppgavs av Henric Smid (1546) från kusten 
mellan Malmö och Falsterbo. Sparris kan inte anses höra hemma 
inom Linné-nätets arbetsfält, eftersom den dels är en ganska 
allmän och kulturspridd art, åtminstone i södra Sveriges kust-
trakter, dels för att uppgiften inte är preciserad geografiskt.

Vi vill givetvis inte ge alltför mycket merarbete åt alla de 
duktiga floraväktare som sliter runtom i vårt land. Åtskilliga av 
Linné-nätets arter ryms som sagt redan inom floraväkteriets 
arbetsområde. Insatserna måste stå i paritet med tillgängliga 
resurser och det är därför vi har delat in de aktuella arterna i 
prioritetsklasser. Dessutom varierar den nödvändiga insatsen 
mellan olika lokaler. En art i en fjällbrant eller en redan skyddad 
skog kräver förmodligen inte lika stora skydds- och räddnings-
insatser som en art i en sydsvensk betes- eller slåttermark, i 
kalkkärr eller tätortsnära områden. Antalet aktuella taxa varierar 
också mycket mellan olika landskap. Exempel på detta ska vi ge i 
det följande.

Ett särskilt problem utgör de värdefulla förekomster 
som inte omfattas av vare sig artskydd, floraväkteri, natura 
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2000-bestämmelser, reservat eller andra officiella aktiviteter 
och regelverk. Kanske skulle man kunna bilda regionala eller 
lokala arbetsgrupper som svarar för sådana historiska växtplat-
ser som inte omfattas av något sådant officiellt program eller 
nätverk. Några av de viktigaste av dessa lokaler skulle kanske i 
framtiden rentav kunna få lagligt skydd och officiell vård. Där-
för är det viktigt att även myndigheter och politiker engagerar 
sig i Linné-nätet.

Det har under diskussioner med floristiskt intresserade per-
soner visat sig att utplantering av uppodlade växter är en mycket 
kontroversiell fråga. När det gäller denna del av problem-
komplexet, måste vi således försöka nå lämpliga överenskom-
melser och kompromisser. Vi har flera exempel på att man under 
många år förgäves har försökt att rädda en art på sin ursprung-
liga lokal. Är det då rätt eller fel att ta frön eller sticklingar 
från de sista exemplaren på lokalen innan de har dött ut helt, 
odla upp dem i trädgård eller växthus och sedan plantera dem 
antingen på ursprungslokalen eller på helt nya platser med lämp-
liga miljö förhållanden? De sistnämnda nyskapade växtplatserna 
skulle man kunna kalla ”asyler”. I sådana fall kan man eftersträva 
att återställa den ursprungliga lokalen när man har fått ökade 
resurser och kunskaper, och därefter återplantera arten på det 
stället.

Landskapsvis översikt
Vi ska ge exempel på arter som borde vara lämpliga för Linné-
nätets arbetsområde. Först ska vi dock ge en mycket preliminär 
översikt av de olika landskapen och några av deras ”historiska 
växtlokaler”. Våren 2017 skickade vi ut förfrågningar till ett antal 
olika personer runtom i vårt land med stora kunskaper om sina 
regioners flora. Många har svarat och också gett oss utmärkt och 
värdefull information om en mängd olika växtplatser, men från 
flera landskap saknar vi tyvärr fortfarande aktuella data. Denna 
information skulle kunna tjäna som plattform med grundmate-
rial till Linné-nätet. Samtidigt blev det en delvis dyster läsning, 
eftersom många fina gamla växtlokaler har försvunnit – några av 
dem under de senaste åren. Detta visar tydligt hur angeläget det 
är att snarast starta upp projektet. Observera att uppgifterna är 
preliminära och det är inte osannolikt att ytterligare lokaler kan 
återfinnas.

Från följande landskap har vi fått in uppgifter; antalet his-
toriska lokaler/arter anges inom parentes: Blekinge (minst 12), 
Bohuslän (12), Dalarna (primärlokalerna för äkta stormhatt 
Aconitum napellus och fjällnejlika Viscaria alpina), Dalsland 
(primär lokalerna för kantlök Allium lusitanicum och uddbräken 
Polystichum aculeatum), Gotland (mer än 20), Gästrikland (minst 
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7), Jämtland (3), Norrbotten (minst 4), Skåne (minst 37), Småland 
(minst 4, men ytterligare uppgifter behövs), Uppland (minst 3), 
Västerbotten (primärområdet för finnros Rosa acicularis), Väster-
götland (ca 12), Ångermanland (ca 10–12), Öland (20), Östergöt-
land (minst 23).

Än så länge saknar vi mera utförliga aktuella uppgifter för 
Halland, Hälsingland, Härjedalen, Lappland, Medelpad, Närke, 
Södermanland, Värmland och Västmanland. Projektet är dock 
nyss uppstartat och det tar en viss tid att få fram informationen. 
Det kan exempelvis innebära omfattande fältundersökningar 
bara för att konstatera huruvida en art finns kvar på sin gamla 
lokal. Likväl har vi nu tillräckligt med information för att verk-
samheten i några delar av landet ska kunna startas. Ytterligare 
uppgifter om växtplatser kan hämtas in efterhand som arbetet 
fortskrider.

Exempel på växtlokaler som  
bör ingå i Linné-nätet
Vi ska här ge exempel på arter och lokaler 
som bör ingå i Linné-nätet. Vi har valt dem 
från Skåne, Uppland och Västergötland, 
eftersom dessa landskap har genomgått en 
snabb förändring under senare år samtidigt 
som de är hem för ett stort antal skydds-
värda arter.

SKÅNE
När den unge Linné våren 1728 exkurre-
rade vid Fågelsång väster om Södra Sandby, 
hittade han vitskråp Petasites albus (figur 3; 
Ährling 1888, sid. 72). Den var ny för veten-
skapen och han beskrev den i sitt praktverk 
Hortus Cliffortianus (Linnaeus 1737). Sitt för-
sta vetenskapliga namn, Tussilago alba, fick 
vitskråp i Species Plantarum (Linnaeus 1753), 
men det nuvarande latinska namnet fick 
arten av den tyske botanisten Joseph Gärt-
ner 1791. Fågelsångsdalen är natur reservat 
och vitskråp är riklig på några platser inom 
reservatet.

Lundviva Primula elatior är en nästintill 
ikonisk vårblomma i Skåne (figur 6). Den rapporterades för-
sta gången i Sverige från Övedskloster av Leche (1744). Linné 
betraktade den som en varietet av gullviva P. veris (Linnaeus 1753) 
och artstatus och nuvarande vetenskapligt namn fick den av John 
Hill 1765. Lundviva har många lokaler norr om Vombsjön i Skåne 

figur 6. Lundviva Primula 
elatior norr om Vombsjön i 
Skåne. Leche rapporteade 
lundvivan 1744 från trakten av 
Övedskloster och där växer 
den fortfarande.
fo to: Jan Thomas Johansson.
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och på en del av dessa är den riklig, även om den på sikt kan 
hotas av igenväxning och eutrofiering.

Gatmålla Chenopodiastrum murale (figur 7) noterades som 
ny för Skåne och Sverige från Lund och Landskrona av Leche 
(1744). Den växte på flera ställen i Landskrona åtminstone in på 
1990-talet, men det torde vara svårt att avgöra ifall de var rester 
av dess förekomster under 1740-talet. Under 1970-talet sågs gat-
målla på olika platser i Lund och på en av dessa lokaler finns den 
fortfarande. Det är också den äldsta kvarvarande förekomsten av 
arten i Sverige. Sedan många år tillbaka pågår ett projekt för att 
bevara växtplatsen för framtiden.

Den första uppgiften för naverlönn Acer campestre (figur 8) i 
Sverige hittar man hos Rosén (1749). Lokalen angavs som Aggarp 
och ligger väster om Södra Lindholmen i Svedala kommun. 
Naverlönn är kommunväxt i Svedala och har även gett namn åt 
en skola i tätorten. Växtplatsen omhuldas av både kommunen 
och den lokala naturskyddsföreningen.

Under sin skånska resa 1749 fann Linné sandvedel (figur 2) 
som ny för Sverige på den då trädlösa och öppna flygsands dynen 
Vittskövle driva (Linnaeus 1751). Det visade sig att arten även 
var ny för vetenskapen och Linné beskrev den i Species Plantarum 
under namnet Astragalus arenarius (Linnaeus 1753, Wahlenberg 
1830). Redan vid Linnés besök växte planterad tall i en ”lund” 
öster om Vittskövle slott och sedan dess har även Vittskövle 
driva invaderats av tallar. Linné omtalar att sanddynen hade 
bildats över en gammal nord-sydgående gärdesgård. Vittskövle 
driva är ett Natura 2000-objekt, men enligt uppgift har olika 
problem länge förhindrat den skötsel som är nödvändig för 

figur 7 . Gatmålla Chenopodi-
astrum murale i Lund, Skåne. 
Johan Leche uppgav gatmålla 
från Lund i Primitiae Florae 
Scanicae 1744.
fo to: Jan Thomas Johansson.

figur 8. Naverlönn Acer cam-
pestre vid Norra Lindholmen 
i sydvästra Skåne. Eberhard 
Rosén rapporterade naverlönn 
härifrån i Observationes Bota-
nicae 1749.
fo to: Jan Thomas Johansson.
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sandvedelns fortbestånd. Det finns dock hopp om att dessa 
problem snart kan lösas. Detta är mycket angeläget eftersom 
Vittskövle driva är en internationellt viktig typlokal för sand-
vedel. Lekto typen för Astragalus arenarius finns i Linné-herbariet 
i London och är insamlad i Skåne. Eftersom Linné inte kände till 
någon annan lokal i Skåne för sandvedel, kan vi dra slutsatsen att 
Vittskövle driva är typlokalen.

Ängssilja Silaum silaus rapporterades av Retzius (1805) från 
Almaröd och Hörte (figur 9). Det var första gången som den 
omnämndes från Sverige och arten finns kvar på en gränsvall 
mellan två åkrar. Växtplatsen är sedan gammalt skyddad enligt 
lag. Under de senaste åren har bara ett enda individ funnits kvar 
av den ursprungliga populationen, men ett uppodlings- och 
utplanteringsprojekt är i gång (Andersson & Holmgren 2015, 
Johansson & Fröberg 2017).

Sandlusern Medicago minima rapporterades av Fries (1823) från 
strandbranterna vid Kåseberga (figur 10). Detta är den äldsta 
uppgiften från Sverige av sandlusern och där förekommer arten 
alltjämt. Sandlusern har dock minskat starkt i antal kring Kåse-
berga under senare år på grund av den tilltagande igenväxningen. 
Arten är konkurrenssvag och beroende av öppna sandytor för sin 
fortlevnad.

Sommaren 1822 reste Göran Wahlenberg och Lars Levi 
Læstadius i Skåne. Det viktigaste ändamålet med resan var att 
avbilda växter för Svensk Botanik (Wahlenberg 1824, 1829, 1830, 
Gertz 1942). Den 24 juni besökte de Vittskövle och tecknade 
sandvedel (figur 2) för band XI på ”ängen nordost om Stora 
Drivan” (Wahlen berg 1830). Fyra veckor senare var Wahlenberg 

figur 9. Ängssilja Silaum 
silaus i Hörte vid den skånska 
sydkusten. Från bland annat 
Hörte publicerades ängssilja 
första gången av Anders Jahan 
Retzius 1805.
fo to: Jan Thomas Johansson.

figur 10. Sandlusern Medicago 
minima i Kåseberga i sydöstra 
Skåne. Elias Fries rapporterade 
arten som ny för Sverige häri-
från i Novitiae Florae Suecicae 
1823.
fo to: Jan Thomas Johansson.
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och Læstadius i ”Pålsköpsskogen vid Helsingborg”, ett område 
som i våra dagar kallas Pålsjö skog. Där avbildades mellanhäxört 
Circaea intermedia och där växer den fortfarande längs vägen intill 
den gamla mölledammen (figur 11, Wahlenberg 1829). Från att ha 
varit riklig i området så sent som på 1970-talet har den nu mins-
kat drastiskt i antal på grund av igenväxning. Ett uppodlings-
projekt har dock påbörjats och förhoppningsvis kan lokalen röjas 
inom en snar framtid. Mellanhäxört uppgavs av Retzius (1809), 
men han gav ingen lokal för arten.

En månad senare antecknade Wahlenberg i sin dagbok: ”Vid 
Belteberga Herrgård … gingo vi till vänster ned i dalkanten och 
funno i största mängd Campanula Rapunculus” (figur 12). Wahlen-
berg och Læstadius hade fått tips om lokalen av Elias Fries (Fries 
1823, Wahlenberg 1824). Växtplatsen är den äldsta kända för natu-
raliserad rapunkelklocka i Sverige och på denna backe intill Råån 
nedanför Bälteberga i Ottarp finns den fortfarande (Artportalen 
2017-09-12).

UPPLAND
Många platser i Uppland är direkt kopplade till Linnés studier 
av den svenska floran kring Uppsala och det är växtlokaler på 
dessa platser som behöver bevaras. De svenska växterna i Linnés 
herbarium saknas och ingen vet vart de har tagit vägen (Gren 
Lucas, muntlig uppgift). Därför blir dokumentationen av Linnés 
exkursioner kring Uppsala viktig. I avhandlingen Herbationes 
Upsalienses (Fornander 1753) och i handskrivna studentprotokoll 
(Mariette Manktelow, opublicerat manuskript) finns artnamn 
och mer eller mindre precisa lokaler för de växter som Linné 
demonstrerade för sina studenter på exkursionerna. 

Länsstyrelsen i Uppsala län har med hjälp av Upplands 
Botaniska Förening låtit inventera de tre områden som ska ingå 
i världsarvsnomineringen. Vid inventeringen har 216 kärlväxter 
återfunnits i Hågadalen av de 287 som Linnés studenter doku-
menterade under Herbatio Gottsundensis, 198 kärlväxter i Årike 
Fyris av de 275 dokumenterade på Herbatio Danensis, samt 24 
kärlväxter i Fäbodmossen av de 54 dokumenterade under Her-
batio Jumkilensis (Länsstyrelsen 2017b). Förutom dessa levande 
växter är också Olof Celsius’ herbarium (UPS-CELSIUS) viktigt 
vid typifieringar, eftersom Linné hade tillgång till det under sin 
tid i Uppsala.

Rött oxbär Cotoneaster integerrimus är ett exempel på hur 
typifiering av linneanska namn kan ske med hjälp av uppsalien-
siskt växtmaterial. Linné gav oxbär namnet Mespilus cotoneaster, 
vilket senare omkombinerades till C. integerrimus. Hylmö (1993) 
har därefter delat upp oxbäret i två arter, varav en är endemisk 
för Sverige. Dock typifierade Hylmö Linnés namn M. cotone-

figur 11. Mellanhäxört Circaea 
intermedia i Pålsjö skog (”Påls-
köpsskogen”) i norra delen av 
Helsingborg. Göran Wahlen-
berg och Lars Levi Læstadius 
hittade mellanhäxört där under 
sin resa i Skåne sommaren 
1822 och därifrån avbildades 
det i planschverket Svensk 
Botanik 1829.
fo to: Jan Thomas Johansson.
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aster med ett ark från den centraleuropeiska arten och gav den 
svenska arten ett nytt namn, C. scandinavicus. Svengunnar Ryman 
från Uppsala universitet samlade då in nytt typmaterial från 
Norby lund utanför Uppsala, varifrån arten är dokumenterad i 
Herbationes Upsalienses (Fornander 1753). Han och Mats Thulin, 
Uppsala universitet, hävdade att typmaterial från den svenska 
arten är ett bättre val för M. cotoneaster, eftersom det självklart 
var det material som Linné kände till bäst och om vilket han 
ägde första handskunskap. De föreslog till den internationella 
botaniska nomenklaturkommittén att det linneanska namnet 
M. cotoneaster skulle konserveras med detta nya typmaterial från 
Norby lund (Thulin & Ryman 2003). Detta förslag godkändes 
av kommittén. Att detta har godkänts innebär att det omkom-
binerade namnet C. integerrimus nu ska användas för rött oxbär 
i Sverige, vilket också är noterat i Internationella nomenklatur-
koden från och med 2006 (Wiersema m.fl. 2015) samt i den 
senaste upplagan av Krok & Almquist (2013). Norby lund ligger 
i dag i naturreservatet Hågadalen-Nåsten och i skötselplanen 
bör skrivas in att området ska bevaras med särskild hänsyn till 
linneanska arter, i synnerhet rött oxbär.

Linné hade en bred definition av arten jungfrulin Polygala 
vulgaris, medan vi nu för tiden urskiljer flera arter inom den 
variationen. Heubl (1984) typifierade ett ark i Linnés herbarium 
för namnet P. vulgaris. Växten på herbariearket befanns emeller-
tid tillhöra arten toppjungfrulin P. comosa. Detta gav till följd att 
Tikhomirov (2013) föreslog en ny typ från Ukraina för namnet 
P. vulgaris. Mats Thulin fann det olämpligt att namnet skulle 
knytas till ukrainskt växtmaterial och tillsammans med Anders 
Larsson, Uppsala universitet, samlade han in typmaterial av 
P. vulgaris från Hässelby hage utanför Uppsala (figur 4), varifrån 
arten är dokumenterad från Linnés exkursion Herbatio Husbyen-
sis (Fornander 1753). Förslaget att konservera namnet P. vulgaris 
med typen från Hässelby hage godkändes av Internationella 
botaniska nomenklaturkommittén (Appelquist 2014). Hässelby 
hage är inte naturreservat, vilket innebär att särskilda aktivite-
ter och ett floraväkteri behövs för att säkerställa bevarandet av 
jungfrulin på platsen.

VÄSTERGÖTLAND
Liten färgginst Genista tinctoria subsp. tinctoria rapporterades av 
Leche från åkerrenar mellan Börstorp och Slättevalla i Lyrestad 
till Linné, som förde in uppgiften i andra upplagan av Flora 
Suecica (Linnaeus 1755). Liten färgginst antas vara inhemsk i 
Lyrestadstrakten i Västergötland och är fortfarande tämligen 
riklig där och rentav ökande (Bertilsson m.fl. 2002, Enar Sahlin i 
brev 2017).

figur 12. Rapunkelklocka 
Campanula rapunculus nära 
Bälteberga i västra Skåne. 
Arten sågs där 1822 av Göran 
Wahlenberg och Lars Levi 
Læstadius och Elias Fries 
publicerade den som ny för 
Sverige året därpå.
fo to: Jan Thomas Johansson.
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I parken ovanför den gamla Kurorten vid Mösseberg växer 
fortfarande tistelsnyltrot Orobanche reticulata, rapporterad häri-
från redan 1841 i brev från Johan Mathesius till Elias Fries (Lind-
gren 1842, Fridén 1953, Bertilsson m.fl. 2002). Samuel Liljeblad 
angav dock i sin flora ”Orobanche major” (O. elatior) från ”Olle-
berg” (Liljeblad 1816). Denna uppgift torde avse tistelsnyltrot, 
eftersom den förekommer rikligt längs vägen och diket nedanför 
Ållebergs ände (figur 13). Vildväxande klintsnyltrot O. elatior är 
däremot inte säkert känd från Västergötland (Fridén 1953).

Det äldsta belägget av myrbräcka Saxifraga hirculus (figur 14) 
samlades av S. Fagerberg i Sjöängen i Slöta 1863 (Bertilsson m.fl. 
2002). Uppgiften är visserligen senare än 1850, men Sjöängen är 
en av de två sista lokalerna för myrbräcka söder om Jämtland 
(Artportalen 2017-09-12). Genom årlig slåtter lyckades man 
vissa år på 1980-talet få upp antalet myrbräckor i Sjöängen till 
3000–4000 individ (Anders Bertilsson, muntlig uppgift). Under 
senare år har emellertid antalet åter sjunkit och 2017 låg det på 
omkring 500 individ (Artportalen 2017-09-12).

Fjädergräs Stipa pennata (figur 3) rapporterades första gången 
från en svensk lokal nära Bondegården i Vartofta-Åsaka, av 
Linné lärjungen Johan Peter Falck och Linné insåg att förekom-
sten var så viktig att han förde in den i Floræ Svecicæ Novitiæ, 
som är ett tillägg till andra upplagan av Fauna Suecica (Linnaeus 
1761). Falck uppgav fjädergräs som allmänt på lokalen och den 
finns ännu på en ås norr om Bondegården (Bertilsson m.fl. 2002). 
År 2017 fanns där enligt uppgift över 70 exemplar (Artportalen 
2017-09-12, Enar Sahlin i brev 2017).

Slutord
Med hjälp av Linné-nätet vill vi bevara så många som möjligt av 
naturvetenskapligt och lärdomshistoriskt värdefulla växtplatser 
i Sverige. Det är vår förhoppning att vi ska kunna förankra denna 
idé på myndighetsnivå och även politiskt. Vi har valt namnet 
Linné-nätet på grund av att Carl von Linné inte enbart är en av 
Sveriges mest kända personer internationellt, utan även för att 
han är en symbol för svensk naturvetenskap och lärdomshistoria. 
Det nationella nätet binder också samman platser och områden 
av stort natur- och kulturhistoriskt intresse. Det kan dessutom 
hjälpa oss att bevara det historiska perspektivet, eftersom 
mycket av floran utgör minnesmärken över vår kultur.  

•  Vi vill tacka Thomas Karlsson för värdefulla synpunkter och 
ändringsförslag och Mats Thulin för värdefulla bidrag till texten.

figur 13. Tistelsnyltrot Oroban-
che reticulata intill Ållebergs 
norra ände, Västergötland. Det 
var antagligen denna förekomst 
som Samuel Liljeblad avsåg 
med uppgiften ”Orobanche 
major” i tredje upplagan av 
Utkast till en svensk flora 
1816.
fo to: Jan Thomas Johansson.

figur 14. Myrbräcka Saxifraga 
hirculus i Sjöängen i Slöta, 
Västergötland. Här samlades 
myrbräcka första gången 1863 
av S. Fagerberg. Sjöängen i 
Slöta och Gorsorna i Valstad 
är de enda kända lokalerna 
numera för myrbräcka söder 
om Jämtland.
fo to: Jan Thomas Johansson.
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Möten med göteborgsväxter
Sommaren 2016 – sommaren 2017

INGEMAR JONASSON

M
ina närmare möten med Göteborgs vilda flora är 
av sent datum. Sommaren 2016 var jag tvungen att 
tillbringa i staden, i stället för i Bohuslän som tidigare 
alltid varit fallet. Vid ett besök på Mölndals sjukhus, 

med lång väntetid, gick jag ner till Mölndalsån strax utanför 
sjukhusets entré.

Synerna som väntade där var överraskande. Ån formligen 
prunkade av rikblommande och ögonfägnande vilda växter. Milt 
blå äkta förgätmigej Myosotis scorpioides kantade ån så långt man 
kunde se, tillsammans med den förföriskt vackra blom vassen 
Butomus umbellatus (figur 6) och mängder av pilblad Sagittaria 
sagitti folia. Längre ut i ån stod den dekorativa jätte gröen Glyceria 
maxima och utanför den blommade gul näckros Nuphar lutea. Allt 
var utsökt arrangerat av naturen själv mot åns mörka vatten. Jag 
hade aldrig sett något liknande.

Nästa dag var jag tillbaka med kamera och anteckningsbok. 
Nu hade min nyfikenhet väckts. Vilka blomster syner fanns det i 
andra delar av Göteborg? Hur skilde sig floran åt i olika delar av 
staden? Gick det att göra spännande nyupptäckter av arter?

Besöket vid ån skedde i månadsskiftet juni–juli. Vid samma 
tidpunkt ett år senare hade jag gjort botaniska upptäcktsfärder 
i 29 göteborgsmiljöer och sex i stadens omgivningar. Miljöerna 
hade valts på förhand. Jag tog med ett antal typiska göteborgs-
miljöer, till exempel Götaplatsen, Vallgraven och hamnen. Flera 
besöksmål valdes för att jag helt enkelt var nyfiken på vad jag 
skulle hitta som kanske var specifikt just där, bland andra Sisjöns 
handelsområde och rangerbangården vid Skandiahamnen. 

Jag försökte också få en balanserad geografisk spridning av 
växtvandringarna. Några besöksmål valde jag därför att jag redan 
visste att där fanns intressanta arter, exempelvis hedmarken Get-
ryggen med klockgentiana Gentiana pneumonanthe och Näsets 
utomhusbad med glansbräken Asplenium adiantum-nigrum. Varje 
miljö besöktes under inventeringsåret tre till fyra gånger, några 
under ytterligare ett antal tillfällen.

Det var aldrig fråga om att mina vandringar skulle resultera 
i någon slags göteborgsflora. Då skulle arbetet lagts upp på ett 
helt annat sätt med en indelning av staden i rutor och en nog-
grannare inventeringsmetodik. Nu skedde vandringarna rätt 
slumpmässigt och jag noterade de växter som råkade komma 
i min väg. Däremot växte sig så småningom den tanken fram, 

figur 1. Backskärvfrö Noccaea 
caerulescens fotograferas vid 
cykelvägen, Hagen den 11 
april 2017. Jag var tvungen att 
sätta upp en förklarande skylt 
vid längre fotograferingtillfällen 
för att undvika alla som kom 
fram och undrade om allt stod 
rätt till. 
fo to: En förbipasserande.

Möten med växter

Ingemar Jonasson 

berättar denna gång 

om ett helt års möten 

med många växter, och 

med många människor 

som undrade vad han 

själv var för en figur …
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att arbetet kunde ge upphov till en utflyktsbok liknande den 
Botaniska utflykter i Bohuslän som jag varit med om att göra i 
Föreningen Bohusläns flora. Inom kort kommer en sådan bok att 
finnas i handeln (se författarrutan i slutet av artikeln!).

Lite statistik och kommentarer
Jag fann sammanlagt 676 kärlväxter. Flest arter, 219, hittades i 
Sisjöns handels centrum. Det var inte oväntat, eftersom området 
har en lång rad olika biotoper. Dessutom försiggick det nyan-
läggningar av olika typ med åtföljande markstörning. Därefter 
kom Klippans kulturområde och cykelvägen Långedrag – Jaeger-
dorffsplatsen med strax under 200 arter. 

Minst antal arter, 41, hade Getryggen, ett stycke artfattig 
kusthed i östra Göteborg. I detta område fanns dock sådana 
trevliga västsvenska växter som klockljung Erica tetralix, klock-
gentiana och myrlilja Narthecium ossifragum.

Kirskål Aegopodium podagraria noterades från 23 av de 29 
stadsområdena. Därefter kom i tur och ordning groblad Plantago 
major, våtarv Stellaria media, svalört Ficaria verna och stink-
näva Geranium robertianum. De vanligaste gräsen var ängskavle 
Alopecurus pratensis, hundäxing Dactylis glomerata och vitgröe Poa 
annua, och de vanligaste starrarterna harstarr Carex leporina och 
piggstarr C. spicata. Inga orkidéer sågs, inte heller några pyrolor 
eller ögontröster Euphrasia.

Jag hittade många för mig nya arter, däribland amerikansk 
nejlik rot Geum macrophyllum, kärleksgräs Eragrostis minor (figur 
2), backskärvfrö Noccaea caerulescens (figur 1), fikonmålla Cheno-
podium ficifolium och taggsallat Lactuca serriola, de båda senare 
efter påpekande av Erik Ljungstrand, som var med mig vid ett 
par tillfällen (figur 3).

Fynd av stor häxört Circaea lutetiana och fackelkrissla Inula 
racemosa höjde min botaniska puls avsevärt, liksom vildtulpan 
Tulipa sylvestris, ett fynd som väckte angenäma minnen från Got-
land och mina resor till olika medelhavsländer. Den stora häx-
örten känner jag till sedan tidigare från bryn i exklusiva lundar. 
Här växte den, med åtta, nio exemplar, i gränsövergången mellan 
en nyanlagd jordyta och en buskridå. Fackelkrisslan, tidigare fun-
nen på ganska få platser i landet, dominerade tillsammans med 
vildmorot Daucus carota subsp. carota en slänt i Frölundarondellen.

Varje område hade sin särprägel och jag minns dem av olika 
skäl. I Sisjön gav alla markarbeten upphov till en stor och varie-
rad, inte sällan vacker, ogräsflora. Det var en egenartad njutning 
att långsamt och lugnt gå här och botanisera, mitt i den mer eller 
mindre hysteriska miljö som är typisk för sådana platser.

Säveån med bryggor och bodar och små trädgårdstäppor, 
allt omgivet av stora bestånd med gamla, höga lövträd, var en 

figur 2. Kärleksgräs Eragrostis 
minor. Jag fann arten som ny 
för Göteborg på två ställen 
nära Fiskekyrkan, som svagt 
skymtar till höger i bakgrunden. 
– 21 september 2016. 
fo to: Ingemar Jonasson.

figur 3. Göteborgs botaniske 
gigant Erik Ljungstrand vid 
det fikonträd Ficus carica han 
upptäckt på Luntantugatan, 
Kungshöjd. Han fann trädet 
redan när det var groddplanta 
och hjälpte till att bevara det 
genom att berätta för mark-
ägaren vilken märklig växt som 
fanns på platsen. – 20 juni 
2016.
fo to: Ingemar Jonasson.
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ny bekantskap för mig. Den hade närmast karaktären av någon 
flodmiljö i Amazonas eller Bortre Asien. Det var också intressant 
men lite oroande att se hur utrymmena mellan träden nästan 
helt hade förlorat sin ursprungliga lundflora och nu höll på att 
växa igen med jätteloka Heracleum mantegazzianum, jättebalsamin 
Impatiens glandulifera och framför allt kirskål.

Episoder under växtvandringarna
Jag väckte ständigt uppmärksamhet under inventeringen. På 
Christinae kyrkas entrétrappa från gatan finns det stora mäng-
der av murruta Asplenium ruta-muraria (figur 6). Jag avbröts 
gång på gång i mitt studium av denna ovanliga lilla ormbunke av 
förbipasserande som ville veta vad jag höll på med och fick flera 
gånger hålla små föreläsningar om växten och växtplatsen.

När jag hängde över kanalkanterna för att se och fotografera 
vad som växte där kom det hela tiden folk rusande som ville 
rädda mig. En kvinna föll i gråt av lättnad när hon hörde att allt 
var bra: ”Jag var så rädd att jag inte skulle kunna klara hjärt-
lungräddning”.

Vid Frölundarondellen kom två män i gula västar och frågade 
lite försiktigt om jag behövde hjälp med att hitta ut ur rondel-
len. Till Mariaplans spårvagnsspår kom en man tillbaka två 
gånger: ”Jag stannar kvar här tills du är klar annars får jag ingen 
ro hemma”.

Jag var ingen favorit hos Göteborgs spårvagnsförare när jag 
letade efter växter i spårvagnsspåren i västra Göteborg, inte heller 
hos föraren till bilen med skylten ”Port Guard” i Skandia hamnens 
spårområde. Det blev jag däremot i Klippans kultur område de 
varma dagar jag vandrade omkring där med två kameror och 
anteckningsbok och penna. På flera håll avhölls det små utom-
husfester i vegetationen med ett varierande utbud av drycker. Jag 
inbjöds till festerna och ombads ivrigt redogöra för huvuddragen 
i områdets flora. Svenskarna är ett växtintresserat folk.

Inventeringen och växtvandringarna var hela tiden roliga och 
spännande. Jag understödjer på det livligaste läsarna till egna 
sådana. Men jag rekommenderar samtidigt ett köp av en gul 
väst, eventuellt med texten ”Växtinventering” eller liknande och 
försiktighet i spårområden och på livligt trafikerade platser.  

figur 6. Ovan Blomvass 
Butomus umbellatus och 
älggräs Filipendula ulmaria. – 
Mölndals ån, 3 juli 2016.

Nedan Murruta Asplenium 
ruta-muraria med sporer. – 
Slussen, Drottningtorget, 16 
april 2017.
fo to: Ingemar Jonasson.

figur 5. Jag fotograferar gatu-
växter på Haga nygata, enligt 
hur min vän Hans Lidén tror att 
det såg ut. Vid inventeringen 
här hade jag ständigt ett antal 
åskådare runt mig som und-
rade vad jag höll på med. Det 
var svårt att övertyga en del om 
mitt intresse för den ganska 
anonyma gröna massa av 
nerslitna växter som fanns mel-
lan gatstenarna. En del tittade 
menande mot varandra när de 
gick sin väg.
teckning: Hans Lidén.

Ingemar Jonasson är en numera pensionerad 
grundskollärare som ägnar en stor del av sin tid 
åt Bohusläns växter. Ingemars nya bok Botaniska 
utflykter i Göteborg med omnejd kan köpas i bok-
handeln eller beställas direkt från förlaget Naturcen-
trum AB (ncab@naturcentrum.se) fr.o.m. maj månad.

Adress: Berglärkan 55, 426 69 Västra Frölunda 
E-post: ingemar@berglarkan.se
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Den botaniska skattkammaren 
Vi har nu börjat samla annars svårtillgänglig 
information i ”Skattkammaren” på webb-
sajten Den botaniska skattkammaren (www.
botskatt.se). Nätpublicering har vissa förde-
lar framför tryckning: även ofullständigt och 
bara nödtorftigt redigerat material kan göras 
tillgängligt, för att sedan kompletteras och 
förbättras när och om tillfälle ges. Materia-
let kan också uppdateras relativt snabbt och 
enkelt, till exempel när namn ändras eller 
nya taxa hittas. Namnskicket blir ganska 
snabbt föråldrat i tryckta publikationer, 
vilket kan leda till missförstånd vid rappor-
tering i exempelvis Artportalen.

Upplägg
Vi börjar med släkten som är lite ”svårare” 
eller som innehåller många arter som inte 
behandlas i de gängse flororna. När detta 
skrivs finns 87 släkten i släktesregistret till 
Skattkammaren, och antalet ökar nästan 
varje vecka.

För varje inlagt släkte listas artiklar som 
handlar om det släktet. Det kan vara en 
nyckel över hela släktet, en jämförelse mel-
lan ett par arter, en bild av en helt förbisedd 
art, eller en inskannad artikel. I de allra 
flesta fall finns länkar till pdf-filer som man 
kan ladda ned till den egna datorn.

En hel del material är nyproducerat, 
annat är bearbetade eller obearbetade 
avskrifter eller kopior. Vi söker tillstånd 
från copyrightinnehavare för att kunna 
återpublicera äldre artiklar från tidskrifter 

I
dag är det inte självklart att vuxna kan de 
vanligaste växterna. Samtidigt har beho-
ven av växtkunskap ökat på många håll, 
till exempel inom miljöövervakning och 

genom hänsynsregler.
Genom Artportalens framväxt har det 

blivit mycket lättare att rapportera fynd. 
Det ökar behovet av lättåtkomliga verktyg 
för att identifiera växter, och för att hitta 
gällande och entydiga namn, så att man inte 
råkar sprida felaktiga uppgifter.

Allt fler växter kommer till i vår flora. 
De förvildas från odling eller sprids av 
människan på annat sätt. Många botanis-
ter lägger stor energi på att eftersöka och 
dokumentera sådana nykomlingar (poten-
tiellt bofasta, kanske invasiva). Därför ökar 
också ständigt antalet växter som vi behöver 
kunna identifiera.

Detta är några exempel på att behovet 
av stöd för korrekt identifiering av växter 
har ökat. Glädjande nog har även intresset 
ökat för att lära mer, både bland nybörjare 
och erfarna. Men resurserna hos de offent-
liga institutionerna för att hjälpa till med 
växtidentifiering har krympt, och våra 
vittspridda floror räcker ofta inte till för att 
få säkra namn på det som hittas idag.

Man kan finna mycket användbar 
information på nätet och i olika botaniska 
tidskrifter, men det krävs stort intresse och 
mycket energi för att hålla reda på allt. Dess-
utom måste man ofta redan ha ett korrekt 
vetenskapligt artnamn för att kunna söka 
effektivt på nätet.

Nytt projekt till artkunskapens fromma: Den botaniska skattkammaren,  

en webbresurs som sammanställer nycklar och tips om svårbestämda växter.

Den botaniska skattkammaren – 
en digital svensk flora blir till
THOMAS KARLSSON, TORBJÖRN TYLER & MAGDALENA AGESTAM
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och böcker. Om du i egna publikationer vill 
citera uppgifter nedladdade från Skattkam-
maren måste du kolla hur just detta material 
ska citeras, vem som är upphovsman etc. – 
detta framgår för varje nedladdningsbar fil. 
Respektera detta – vårt syfte är definitivt 
inte att ta åt oss äran av andras arbete!

Hjälp till!
Testa gärna det som redan ligger ute, och 
återkoppla! Självklart tar vi gärna emot rät-
telser och förslag till förbättringar.

Många botanister gör marginalanteck-
ningar i standardfloran om fel i nyckeln 
eller bättre karaktärer, eller skapar helt 
egna nycklar för privat bruk eller för kurser, 
studie cirklar, inventerarträffar eller lik-
nande. Om du har något liggande som kan 
komplettera det som redan finns i Skatt-
kammaren så får du väldigt gärna skicka det 
till oss så att vi kan lägga in det (eventuellt 
efter viss redigering men naturligtvis med 
uppgift om att det är du som tagit fram 
materialet). I den mån vi får bidrag från fler 
kan vi fylla Skattkammaren snabbare.

Innehållet är heterogent men 
namnskicket strikt
Materialet i Skattkammaren kommer nog 
alltid att vara heterogent. Vi vill inte lägga 
mer tid på redigering än vad som krävs för 
att få materialet användbart. Det avspeglar 
idén, själva poängen med Skattkamma-
ren – det ska gå lätt att ladda upp nytt, och 
användbarhet och tillgänglighet går före 
form och estetik.

Nycklarna i Skattkammaren omfat-
tar inte alltid allt som påträffats i landet. I 
sådana fall försöker vi se till att det tydligt 
anges vad som saknas. Detta är väsentligt att 
veta för den som tror sig ha hittat något som 
inte finns med i nyckeln, och för att se vad 
som behöver kompletteras.

Å andra sidan har vi ibland tagit med 
odlade växter som ännu inte är kända som 
förvildade. Ofta odlas flera arter och hybri-

der, men när bara en är medtagen i flororna 
tror man lätt att allt är den.

Målet är att det med tiden ska finnas 
nycklar i Skattkammaren åtminstone till alla 
arter, underarter och varieteter som erkänns 
i Dyntaxa och som någon gång påträffats 
vildväxande i Sverige.

Namnskicket ska följa Dyntaxa strikt; för 
odlade taxa som inte finns med i Dyntaxa 
följs Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) 
– allt för att undvika oklarhet och missför-
stånd och för att underlätta rapportering 
i exempelvis Artportalen. Här är vi tack-
samma för påpekanden om vi missat att 
uppdatera!

Annan information
Även annat än växtbestämningshjälp skulle 
kunna förmedlas via Skattkammaren.

Morfologiska beskrivningar av den typ 
som brukar finnas i större floror skulle 
kunna finnas, åtminstone för växter som 
inte är med i våra standardfloror.

figur 1. Hybridklockhyacint Hyacinthoides 
× massartiana tycks vara betydligt vanligare än sina 
stamarter engelsk och spansk klockhyacint H. non-
scripta och H. hispanica, men den är dåligt eller 
inte alls beskriven i gängse floror. I Den botaniska 
skattkammaren (www.botskatt.se) finns en nyckel 
som förhoppningsvis ska fungera.
fo to: Torbjörn Tyler.
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landet att identifiera kärlväxter och att 
samla bra belägg har högst prioritet för 
oss nu, men vi är öppna för alla former av 
samarbete. Vi ser gärna att Skattkammaren 
förmedlar även annan information som är 
relevant för botanister och naturvårdare, 
men som är svår att finna i dag.

Vi blir aldrig färdiga 
En fullständig informationsbank, som 
omfattar alla i landet påträffade växter, med 
utförlig och uppdaterad information om 
såväl särskiljande karaktärer som allmän 
morfologi, biologiska egenskaper och 
utbredning – visst vore det en dröm. Sanno-
likt kommer vi aldrig att få en sådan, varken 
som bok eller på nätet; världen förändras 
alltför snabbt. Skattkammaren blir inte hel-
ler färdig, men vi hoppas att innehållet ska 
fortsätta att växa länge, och att många ska ha 
glädje och nytta både av att använda det och 
av att bidra.  

I litteraturen finns mängder av intressant 
och användbar information om våra arters 
miljökrav, spridningsbiologi, genetik, polli-
natörer, symbionter, parasiter etc., men att 
samla ihop denna information är besvärligt 
och kräver tillgång till vetenskapliga biblio-
tek och publikationsdatabaser. Här kan 
den specialintresserade göra en stor insats 
genom att göra informationen tillgängligare.

Det finns stora mängder skrivna fynd-
uppgifter, till exempel i provinsfloror, 
tidskrifter och naturvårdsrapporter samt 
i äldre litteratur och manuskript, som vi 
gärna skulle vilja göra åtkomliga. Idag finns 
en stor databas gjord främst för fältobser-
vationer (Artportalen) och en för herbarie-
material (Det virtuella herbariet), men 
ingen av dem är anpassad för att lagra och 
katalogisera uppgifter i litteratur och äldre 
handskrifter.

Det finns alltså mer att göra. Sådant som 
hjälper intresserade botanister runtom i 

Karlsson, T., Tyler, T. & Agestam, M. 
2018: Den botaniska skattkammaren 
– en digital svensk flora blir till. [The 
botanical treasury – a new web resource.] 
Svensk Bot. Tidskr. 112: 133–135.
The newly developed website ‘Den 
botaniska skattkammaren’ [The 
botanical treasury; www.botskatt.se] is 
presented. It is intended to be gradually 
filled with miscellaneous information 
about vascular plant taxa found or 
expected to be found in Swedish nature 
(i.e., including ephemerals and garden 
escapes). The material included will 
partly be newly produced, partly repro-
duced from difficult-to-access sources 
such as local periodicals. The format of 
the materials included will differ and 
only minimal efforts will be put on the 
layout. In order to facilitate reporting 
to national biodiversity databases the 
nomenclature will strictly follow the 
national taxonomic rectifiers Dyn-
taxa (for species known from Swedish 
nature) and Svensk Kulturväxtdatabas 

(for cultivated taxa). To begin with, the 
focus will be on determination keys to 
genera and species not well covered in 
modern Swedish floras, but morpho-
logical descriptions as well as all kinds 
of biological, ecological and biogeo-
graphic information may be added in 
the future.

Thomas Karlsson arbetar som volontär 
vid Naturhistoriska riksmuseet.

Adress: Naturhistoriska riksmuseet, Box 
50007, 104 05 Stockholm 
E-post: thomas.karlsson@nrm.se

Torbjörn Tyler är intendent på botaniska 
museet vid Lunds universitet.

Adress: Biologiska institutionen, Bota-
niska museet, Box 117, 221 00 Lund 
E-post: torbjorn.tyler@biol.lu.se

Magdalena Agestam är styrelseledamot 
i SBF och engagerad Stockholmsbotanist.

Adress: Skogsvägen 46, 122 63 Enskede 
E-post: magdalena.agestam@ 
svenskbotanik.se
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Professor Nils Lundqvist avled den 15 

december vid 87 års ålder. Han var ord-

förande i Svenska Botaniska Föreningen 

mellan åren 1981 och 1988.

BENGT JONSELL & ROLAND MOBERG

Nils Lundqvist växte upp i Sunnanå i Berg-
viks socken i Hälsingland, där hans far var 
folkskollärare. Genom fadern väcktes hans 
intresse för naturen och biologin, som han 
ägnade mycket tid åt under åren i läroverket 
i Söderhamn. Dit kunde han färdas med tåg 
från sitt hem en dryg mil in i landet. 

Efter studentexamen skrevs han 1951 in 
vid Uppsala universitet för studier i geografi, 
zoologi och botanik, vilket 1956 ledde till 
en filosofie magisterexamen, eller filosofisk 
ämbetsexamen som det hette då. Sedan 
följde lärarhögskola men hans håg stod 
främst till botanisk forskning. 

Inom ramen för sin examen utförde han 
mindre forskningsuppgifter, så kallade tre-
betygsarbeten i zoologi och botanik. Båda 
gällde pollinerande insekter i en jättelik 
lind som ännu står kvar någon mil utanför 
Uppsala. Entomologi förblev genom åren ett 
av Nils stora intressen och han ägde stora 
kunskaper i ämnet och hopbragte en väl-
dokumenterad insektssamling som nu finns 
på Evolutionsmuseet i Uppsala.

Nils botaniska forskning gällde koprofila 
svampar och gjordes för professor John Axel 
Nannfeldt som byggt upp ledande myko-
logisk forskning i Uppsala.  Avhandlings-

ämnet föreslogs av Nannfeldt 1959 och kom 
att gälla ascomycetfamiljen Sordariaceae – 
spillningslevande mikrosvampar – som han  
ägnade både licentiatavhandlingen 1963 och 
sedan sin imponerande doktorsavhandling, 
Nordic Sordariaceae s. lat., framlagd 1972 och 
belönad med högsta betyget, berömlig. 
Den behandlar morfologi, taxonomi och 
nomenklatur hos denna i Norden artrika 
men dittills föga kända svampgrupp. Texten 
beledsagas av en mängd lika utsökta som 
instruktiva teckningar, utförda med stor 
tålmodighet och precision. Under arbetet 
samlade Nils in alla slag av substrat, främst 
spillning av växtätande djur, för uppodling 
av sina svampar. De laborativa resurserna 
på den gamla institutionen var minst sagt 
bristfälliga och uppodlingen måste göras på 
tjänsterummet, vilket gav detta en säregen 
atmosfär.

till minne
Nils Lundqvist  
(1930–2017)

Nils Lundqvist på Botanikdagarna i Halland år 
2000.
fo to: Roland Moberg.
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Avhandlingen ledde direkt till en docen-
tur i systematisk botanik, men docenttjänst 
erhöll han först 1977. Nils kunde fortsätta 
sin forskning men arbetade också som 
musei intendent och lärare vid universi-
tetskurserna i botanik, inte minst floris-
tik. Nils var utomordentligt kunnig i den 
svenska kärlväxtfloran. Fältkurserna ledde 
han med den skarpsynthet, kunskap och 
humor som var några av hans kännetecken. 
Han fann också stort nöje i att pressa växter 
och dokumenterade gärna sina fynd med 
insamlade exemplar av utmärkt kvalitet 
som inordnades i universitetsherbariet i 
Uppsala.

Nils valdes till ordförande i Svenska Bota-
niska Föreningen år 1981 och kvarstod till 
1988. Under hans tid blev Botanik dagarna 
ett framträdande inslag i föreningens 
verksamhet. De består i årliga möten i olika 
landskap med tyngdpunkt på exkursioner 
till sevärda lokaler. De hade startat i Kal-
mar 1979 och utvecklades  under Nils tid 
till mycket populära och alltid fullbokade 
evenemang, som i hög grad vitaliserade 
föreningen och ännu fortgår. Nils publice-
rade själv en utförlig sammanfattning över 
dagarnas resmål och innehåll  i SBT år 2000 
(volym 94, sid. 174 ff.). Nils deltog i alla Bota-
nikdagar så länge krafterna var i behåll. Han 
var också med på de flesta av institutionens 
utlandsexkursioner, den första till norra 
Spanien 1959. Därifrån hemförde han mate-
rial för sin första artikel om de koprofila 
svamparna. Sedan blev bland annat Island, 
Egypten, Östafrika och Sri Lanka målen 
för hans resor. Har bar så gott som alltid sin 

röda vålådalsluva och var lätt att få syn på 
också i stora grupper. 

År 1982 utnämndes Nils till professor 
i kryptogambotanik vid Naturhistoriska 
riksmuseet med ansvar för museets mycket 
omfattande kryptogamsamlingar. Förening-
ens arkiv förvarades på museets vind i delvis 
stor oordning, vilket sporrade Nils som pro-
fessor där och tillika föreningens ordförande 
att röja upp, gallra och systematisera inne-
hållet. Till föreningens hundraårs jubileum 
2007 skrev Nils en utförlig historik, tryckt 
i SBT (volym 101, sid. 3 ff.). På uppdrag av 
föreningen ledde Nils tillsammans med Olle 
Persson kommittén för svenska svampnamn 
som arbetade 1979–1987. 

En förteckning över Nils skrifter finns på 
Riksmuseets hemsida (goo.gl/MnBNcK).

Nils var lågmäld kring sin person och 
framhävde aldrig sina egna insatser. Med 
sina stora kunskaper och sin humor var Nils 
alltid stimulerande att umgås med, både 
under tak och ute i fält.  

Följ med på De Vilda Blommornas Dag söndagen den 17 juni!
SBF anordnar nu De Vilda Blommornas Dag för 
17:e året. Följ med på Nordens största blomster-
vandring och upptäck de vilda växterna i din när-
het! Åldern har ingen betydelse, det är för alla och 
det är aldrig för sent eller för tidigt att bekanta sig 
med vår flora. 

Vandringarna läggs upp efterhand på vår 
hemsida (svenskbotanik.se/dvbd). Det är gratis att 
vara med!  

Vill du anordna en egen vandring på De Vilda 
Blommornas Dag så lägg upp vandringen på 
hemsidan så fort som möjligt.
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Vattenstjärna har utsetts till Årets mossa 
2018. Vid ett flyktigt ögonkast kan den kan-
ske tas för en andmat, men titta en gång 
till, det kan vara en sällsynt levermossa. 
Rapportera dina fynd under 2018!

TOMAS HALLINGBÄCK

Vattenstjärna Ricciocarpos natans är en centi-
meterstor levermossa som flyter på vatten eller 
sitter på dy i näringsrika sjöar, dammar och 
andra permanenta vattensamlingar. Den bildar 
små, gröna till mörkt gröna, solfjäderlika bålar, 
4–10 mm breda, upp till 1 cm långa och ofta 
med en purpurröd kant. Arten påminner vid ett 
första ögonkast om någon andmat, både and-
mat Lemna minor och korsandmat L. trisulca, 
varför jag tror många går förbi denna exklusi-
vitet. Från andmaten skiljer den sig genom att 
på undersidan ha rikligt med långa mörkröda 
fjäll medan översidan är svagt rutmönstrad.

Man har länge trott att vattenstjärnan är en 
relativt sen invandrare i Norden (Lohammar 
1940), men det finns inga bevis för detta. Den 
är idag allmän i Mälarområdet. Men moderna 

fynd är även gjorda i Skåne och Småland till 
Värmland och Dalarna, samt utefter kusten 
ända upp till Medelpad (bl.a. Westman 1976). 
I herbariet i Uppsala ligger ett ännu nordligare 
fynd: två kollekter från Ångermanland insam-
lade av Gunnar Lohammar år 1973.

Sporofyter är okända från Norden, men 
borde kunna finnas även hos oss. Vill du leta 
så bör du titta efter en mörk fläck på den äldre 
delen av bålen där bålen putar upp. Petar du 
hål och finner en svartaktig klotrund bildning, 
då har du funnit sporer hos denna art, för 
första gången i Norden!

Vattenstjärnan sprids sannolikt genom att 
fastna på sjöfåglar och hittar på så vis nya 
lokaler. På sina lokaler reproducerar sig arten 
vegetativt genom delning och fragmentering 
av bålen längs mittfåran, två halvor separeras 
och bildar två nya flytande plantor.

Bålarna ser ut att vissna bort under vintern 
men arten är perenn. Bålspetsarna överlever 
– oftast på botten av dammen eller sjön – till 
nästa vår och kommer sedan upp till vatten-
ytan när bålen fylls med luft från den fotosynte-
tiska aktiviteten (Damsholt 2002).  

Damsholt, K. 2002: Illustrated flora of Nordic liverworts and 
hornworts. Nordic Bryological Society, Lund.

Lohammar, G. 1940: Ricciocarpus natans (L.) Corda 
nuvarande nordeuropeiska utbredning. Svensk Bot. 
Tidskr. 34: 464—475.

Westman, G. 1976: Fynd av Ricciocarpus natans i Medel-
pad och Gästrikland. Svensk Bot. Tidskr. 70: 43—44.

2018
årets mossa

Vattenstjärna  
– ut och leta!

Vattenstjärnan kan vid första ögonkastet tas för 
en andmat, så titta en gång till!
fo to: Tomas Hallingbäck.
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Arter i fokus på SBF:s föreningskonferens
En rekordstor skara intresserade hade 
mött upp till SBF:s föreningskonferens den 
10–11 mars i Uppsala.

BENGT CARLSSON

Konferensens tema var ”Arter!” och Mikael 
Thollesson från Uppsala universitet inledde 
med ett tankeväckande föredrag om vad en art 
egentligen är. Är arter att betrakta som definie-
rade klasser eller som föränderliga individer?

Sophie Karrenberg, Uppsala universitet, 
beskrev därefter hur nya arter uppkommer och 
hur korsningsbarriärer utbildas mellan dem, 
med speciellt fokus på vit- och rödblära.

Thomas Karlsson från Naturhistoriska 
riksmuseet tog vid och förklarade pedagogiskt 
varför arters vetenskapliga namn måste ändras 
allteftersom forskningen går framåt. Thomas 
poängterade att vi ska se positivt på namn-
byten; de innebär att vi har lärt oss något nytt!

Mikael Hedrén från Lunds universitet 
berättade om all den genetiska variation 
som finns under artnivån. Mikael visade hur 
DNA-undersökningar till exempel kan avslöja 
hur invandringsvägarna till Sverige har sett ut 
för Jungfru Marie nycklar.

Stefan Andersson, Lunds universitet, 
redogjorde för den forskning på höskallror 
som utförts i hans grupp. Bland annat har de 
visat att den speciella form av höskallra som 
hittas i gotländska källkärr inte är identisk med 
en skallra som växer i liknande miljöer på Ösel.

Erik Ljungstrand från Botaniska För-
eningen i Göteborg stimulerade sedan vår 

upptäckarlusta när han – med många bilder 
– redogjorde för vilka kärlväxter som borde 
kunna dyka upp även i vårt land men som 
hittills bara konstaterats i vår närhet.

Ulla-Britt Andersson från Ölands Bota-
niska Förening visade avslöjande drönarbilder 
på kotulans spridning längs Ölands kust. 
Kotula är en art som kan orsaka stora föränd-
ringar på sydsvenska betade strandängar.

Ulf Ryde, Lunds universitet, berättade om 
sitt detektivarbete med att reda ut vilka kryp-
björnbärsarter som egentligen finns i Sydväst-
sverige och varför vi bör sätta namn även på 
arter med en tämligen begränsad utbredning.

Mikael Hedrén presenterade den influensa-
drabbade Torbjörn Tylers (Lunds universitet) 
föredrag om de många olika artbegrepp som 
har lanserats. Även frågan om hur apomiktiska 
småarter ska betraktas togs upp.

Kajsa Mellbrand, länsstyrelsen i Sörmland, 
gick pedagogiskt igenom en rad av alla de 
artrelaterade termer som används i naturvårds-
sammanhang, till exempel signalarter, nyckel-
arter, ÅGP-arter och ansvarsarter.

Sebastian Sundberg, ArtDatabanken, 
berättade om nyheter i Artportalen, bland 
annat om att det nu är möjligt att rapportera 
så kallade aggregat, grupper av arter som kan 
vara svåra att skilja åt.

Lars Ericson, Umeå universitet, avslutade 
med en mer personlig betraktelse över hur 
man bara ser det man förväntar sig att se i 
naturen, och om sina egna och andras under-
sökningar av hybrider längs Norrlandskusten.

Guldluppen 2018
I samband med föreningskonferensen i 
Uppsala presenterades årets mottagare av 
Guldluppen, SBF:s pris för förtjänstfulla bota-
niska insatser. Den fina utmärkelsen delades i 
år ut till Birgitta Herloff, Göteborg.

Ur motiveringen: ”Birgitta har hela sitt liv 
ägnat sig åt botanik vilket exempelvis utmynnat 
i stora insatser vad gäller både Västergötlands 
och Bohusläns flora. Birgitta har också gjort 
stora insatser i herbariet i Göteborg i samband 
med skrivandet av Bohusläns flora. På grund 
av tilltagande lungsjukdom har de fältbotaniska 
insatserna på senare år bytts mot botanisk 
dokumentation och publiceringsverksamhet. 
Som redaktör för tidskriften Calluna har Birgitta 

gjort tidskriften till 
något att räkna 
med i Botanik-
sverige.

Birgitta tillhör 
den grupp av 
genuint intresse-
rade och kunniga 
botanister som – 
ofta i tysthet – gör 
en stor insats för 
den ideella botani-
ken. Birgitta är en 
värdig mottagare 
av Guldluppen.” fo
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Ungdomsläger i botanik på Kinnekulle 8–10 juni
SBF och Västergötlands Botaniska Förening 
anordnar ett botaniskt ungdomsläger i juni.

I skönt tempo och med gott om utrymme för 
frågor lär vi oss om arterna vi stöter på och om 
grundläggande botaniska begrepp. Vi fokuserar 
på de vanligaste arterna i olika naturtyper, men 
kommer också att se några sällsyntheter. Alla 
nivåer av förkunskap går bra. Vi lär oss med 
guide, men också av varandra! Lägret organi-
seras av Kristoffer Hahn, Erik Danielsson och 
Daniel Lundin.

För: Dig som är 15–25 år och är intresserad av 
växter. Inga förkunskaper nödvändiga.

Datum: Fredag–söndag 8–10 juni 2018.

Plats: Kinnekulle i Västergötland. Kinnekulle är 
ett av Sveriges finaste, och mest kända, bota-
niska områden. Ett stort inslag av kalk i berg-

grunden bidrar till artrikedom, vilket också märks 
i den mosaik av biotoper som området erbjuder: 
lundar, alvar och gräsmark för att nämna några.

Boende: Falkängens vandrarhem i Hällekis. Vi 
lagar mat tillsammans. 

Samling: På boendet under eftermiddagen 
fredag den 8 juni. Eller gör upp med oss så 
kommer vi och hämtar vid lämplig tåg- eller buss-
station. 

Kostnad: Lägret kostar 400 kronor. I det ingår 
kost och logi, samt transporter. Vi betalar också 
resan till och från Hällekis med allmänna, miljö-
vänliga, färdmedel – kolla detaljer med oss innan 
du bokar!

Kontakt: Daniel Lundin (070-812  39  22,  
gatkamomill@gmail.com). Anmäl dig senast den 
20 maj.

Inventeringsläger för Dalarnas flora i Älvdalen 16 –22 juli
Projekt Dalarnas flora har pågått i tjugo år nu, 
men fortfarande finns en hel del kvar att göra. 
Därför bjuder vi in till ett inventerings läger 16–22 
juli i omgivningarna av Älvdalen med Dalarnas 
botaniska sällskap och Urban Gunnarsson som 
ledare. Gemensam förläggning kommer att ord-
nas. 

Flera intressanta områden finns att inventera 
i närheten av fjällen, i dalgången och i fäbod-
miljöer. För mer information om arbetet med 
Dala floran se vidare på: www.dalafloran.se. 

Inventeringslägret anordnas i samarbete med 
SBF:s växtatlasprojekt. Möjlighet finns naturligt-
vis att endast deltaga under en del av invente-
ringsveckan. Ange vid anmälan vilka dagar ni vill 
vara med, samt om ni har tillgång till bil. Resor 
och boende under inventeringsdagarna bekostas 
av föreningen. Närmare information skickas till 
dem som anmäler sig.

Anmälan sker senast 20 juni till Urban Gun-
narsson, Hillersboda 24, 790 23 Svärdsjö (076-
828  29  80, urban.gunnarsson68@gmail.com). 

Projekt SBF:s växtatlas: Inventering av vita fläckar i Lule  
lappmarks skogsland 9–14 juli
Projekt SBF:s växtatlas fortsätter i sommar med 
inventering av ”Vita fläckar” i Lule lappmarks 
skogsland. Vi kommer att inventera områdena 
nordväst och nordost om Jokkmokk. Förläggning 
är planerad i stugby eller vandrarhem i Jokk-
mokk, under perioden 9–14 juli med Lars Frö-
berg som ledare (samling på kvällen den 8 juli). 
Möjlighet finns naturligtvis även att endast del-

taga under en del av inventeringsveckan. Ange 
vilka dagar ni deltager, samt om ni har tillgång 
till bil. Boende och bilresor under inventering-
arna bekostas av projektet. Närmare information 
skickas ut till dem som anmäler sig.

Anmälan senast 8 juni till Lars Fröberg,  
Botaniska museet, Box 117, 221 00 Lund  
(076-848  99  45, larsfroberglund@gmail.com).

Stipendier till Botanikdagarna
Är du studerande och intresserad av botanik? 
Sök då ett stipendium till årets Botanikdagar 
i Västmanland (se annons i SBT nr 1/2018). 
SBF delar ut två stycken stipendier som 
täcker kostnaderna för resor, mat och logi. Din 
ansökan där du berättar om dig själv och var-

för du vill delta skickas till föreningen senast 
1 maj under adress: Svenska Botaniska För-
eningen, Norbyvägen 18 A, 752 36 Uppsala. 
Ytterligare upplysningar kan du få från SBF:s 
kansli (tel: 018-471 28  91, e-post: info@
svenskbotanik.se).
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