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Vätteros
Vätterosen Lathraea squamaria 
är en säregen vårblomma i 
södra Sveriges mullrika lövmar-
ker. Den parasitiskt levande 
växten har inga vanliga rötter 
eller gröna blad utan tar all den 
näring den behöver från sitt 

värdträd – ofta en hassel eller 
klibbal – med hjälp av särskilda 
sug organ, haustorier, som bil-
das från det omfångsrika syste-
met av rötter och jordstammar. 

Vätterosens blommor polli-
neras av humlor och är normalt 

rosenröda, men vitblommiga 
exemplar förekommer sällsynt.

Vätterosen ses i april–maj 
från Skåne upp till södra 
Dalarna och Gästrikland.
foto: Håkan Pleijel. – Vitsipps
dalen, Göteborg, 29 april 2018.

Vad ska växten heta?Äta lök i kyrkan – populärt i Dalarna

Fläckmaskrosor i Sverige



148Bo Mossbergs utsökt 
vackra och porträtt
lika växtbilder pryder 

även den nya upplagan av vad som 
nu kallas Nordens flora. Här ett 
träjon Dryopteris filix-mas.

134 Kvinnorna i dalakyrkorna 
hade förr för vana att äta 
rå lök under gudstjänsten. 

Erik de Vahl och Ingvar Svanberg tror 
att det kanske var potatislök, en form av 
schalottenlök, som de åt.

98 Den oreglerade Unnån i 
Dalarna uppvisar en kraftig 
störningsdynamik som har lett 

till bildandet av en skyddsvärd svämskog 
med isdämningar, döda och döende träd 
och en rik flora.

104 Fläckmask
rosorna Tarax-
acum sect 

Naevosa tillhör de så kallade 
ädelmaskrosorna, arter som 
främst hittas i artrika natur
betesmarker. 

Någon sammanställning av 
de svenska fläckmaskrosorna 
har tidigare inte presenterats. 
Hans Rydberg har studerat 
de ungefär femton arterna av 
fläckmaskrosor i åtskilliga år 
och i sin artikel beskriver han 
dem alla och vi får även en 
bestämningsnyckel.

127Under Barbro Risbergs 
resa i Altaj slogs det första 
tältlägret på Ulaganplatån. 

Det dominerande trädslaget var sibirisk lärk 
Larix sibirica och bland buskarna utmärkte 
sig den udda kombinationen av tok Dasi-
phora fruticosa och dvärgbjörk Betula nana.
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foto: Barbro Risberg

våra regionala föreningar
Föreningen bildades 1982 på initiativ av Stefan 
Ericsson, entusiastisk och kunnig botanist och 
tillika kurator på herbarium UME under nästan 
fyrtio år. Föreningens första ordförande var Olof 
Rune, en av de första i modern tid att ordentligt 
utforska fjällfloran i Västerbotten. Grundtanken 
med föreningen är att den ska ha en tydlig ama
törprägel och syfta till att väcka intresset för bota
nik genom sin verksamhet. 

Under åren har verksamheten huvudsakligen 
fokuserat på Västerbottens läns florainventering 
och föreningen har anordnat inventeringsläger 
nästintill årligen under fyra decennier. Floraprojek
tet är fortfarande föreningens viktigaste verksam
het men till detta kommer andra aktiviteter som 
arrangemang under De vilda blommornas dag 
och floraväkteri. I dagsläget har föreningen cirka 
femtio medlemmar.

Västerbottens läns flora
De första provinventeringarna genomfördes 
1978–79 av Stefan Ericsson och året därpå 
gjordes det första uppropet i SBT. Inventerings
arbetet firade fyrtioårsjubileum 2018 och är nu 
inne i sitt slutskede. Snart har nästan alla de 
2537 5 × 5 kmrutorna från kust till fjäll besökts 
och arbetet har börjat med att sammanställa och 
kvalitetsgranska data, samt att utforska över
gripande och artspecifika utbredningsmönster.

Västerbottens Läns Botaniska Förening

Kontaktinformation
Ordförande  Åsa Granberg 
(asa.granberg@gmail.com)
Kassör  Lars Lundgren  
(lars.g.lundgren@skogssallskapet.se)
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Floraväkteri  Mikael Marberg 
(marberg.mikael@gmail.com)
Medlemskap  
Årsavgift 100 kr, 20 kr för familjemedlem. Plusgiro 
291723–5. Ange namn, post och epostadresser.
Hemsida  vbfbotanik.wixsite.com/start
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Brantmalört Artemisia tanacetifolia är nog det häfti
gaste fyndet i länet på länge. Sommaren 2016 hit
tade Anders Jacobson den som ny för landet i Åsele 
lappmark, närmare bestämt på Salsberget vid sjön 
Ransaren. Arten fanns inte med i någon svensk flora 
men efter lite detektivarbete i herbarier och inter
nationell litteratur så fann man dess troliga identitet. 
Brantmalörten växer naturligt i Uralbergen och öst
erut, samt på ett fåtal platser i Sydosteuropa. 

Bilderna visar blomställningar med ännu ej 
utslagna blomkorgar samt artens karaktäristiska 
blad. Bladet visar att det vetenskapliga artepitetet 
verkligen stämmer: tanacetifolia betyder ungefär 
”med blad liknande renfanans”.

Utbredningskarta för Kung Karls spira från inven
teringens data bas. Arten, som är Västerbottens 
landskaps blomma, är relativt vanlig i fjälltrakterna men 
nedan för dessa återfinns den främst längs älvdalarna. 
I skogs och låglandet ut mot kusten, alltså i själva 
landskapet Västerbotten, är den därför ganska ovanlig.
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omslagsbild  Patrinia 
sibirica är en vänderots
släkting som hittas från 
Uralbergen och österut 
ända till Mongoliet, Kina 
och Japan.

Släktet är uppkallat 
efter den franske mine
ralogen och botanisten 
E. L. M. Patrin (1742–
1815), som utforskade 
både Uralbergen och 
Altaj i sin jakt på säll
synta mineraler. Barbro 
Risberg berättar om 
sin resa till Altaj och 
Mongoliet på s. 127.
foto: Barbro Risberg, 
2017-06-15.
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Sveas skog
Sverige är stort, vår 
landyta täcker drygt 40 
miljoner hektar, varav 
hela 28 miljoner hektar 
klassas som skogsmark. 
Vad är då en skog? Det 
finns nog lika många 
definitioner av skog 
som det finns människor. Vad vill vi göra i 
skogen? De flesta vill nog ta en omväxlande 
promenad, många vill nog hitta bär eller 
svamp eller bara släppa lös ungarna utan 
risk för bil trafik, andra vill utnyttja skogen 
ekonomiskt. 

Vem äger då Sveriges skogar? Ungefär 
hälften ägs av privatpersoner, oftast småbru-
kare som kanske brukar några hektar åker 
och bete och har en egen skog. Privatägda 
aktiebolag äger 25 procent och staten, alltså 
du och jag, äger cirka 17 procent av skogen. 

Vem är det då som bestämmer hur skogen 
ska skötas? I skogsvårdslagen regleras vad 
man som markägare får och inte får göra. 
Denna lag infördes i början av 1900-talet 
som en ren återplanteringslag. Det visade 
sig att skogsägarna avverkade de träd de ville 
ha men återplanterade ingenting. Sveriges 
förråd av virke minskade därför och de 
styrande insåg att det behövdes en lag som 
krävde att nedtagna träd skulle ersättas, 
därav namnet skogs”vårds”lagen. 

Den svenska skogen består till största 
delen av gran och tall, ungefär 40 procent 
vardera, men det förekommer även en del 
lövträd. Bok och ek är de arter som täcker 
störst ytor, vi har några få skogar domine-
rade av alm medan ask förekommer i ytterst 

små mängder. Bokskogslagen som senare 
blev ädellövskogslagen (och som nu upp-
gått i skogsvårdslagen) reglerar skötseln av 
lövträdsdominerade områden. 

Skogen och skogsmarken ska utnyttjas 
effektivt säger lagen, vilket idag oftast inne-
bär kal avverkning och plantering av cirka tre 
år gamla odlade plantor, som sedan gallras.

En av portalparagraferna i skogsvårds-
lagen är att miljömålen ska jämställas med 
produktionsmålen. Detta har visat sig svårt. 
Alla skogar har ju en ägare som när skogen 
är avverkningsmogen naturligvis vill tjäna på 
affären. Stora summor kan ha lagts på plan-
tering och gallring, kanske i flera omgångar. 
Varje träd eller område som avsätts för 
naturvårdsändamål innebär därför en kost-
nad och vem ska betala? 

Sveaskog hanterar merparten av statens 
skogar och ett stilla hopp är ju att de borde 
kunna ta större hänsyn till naturen än privat-
ägarna. Det har dock visat sig att Sveaskog 
har ett högt avkastningskrav vilket påverkar 
deras möjligheter att spara värdefulla skogs-
biotoper. Svenska Botaniska Föreningen 
vill att Sveaskog både skyddar större arealer 
värde full naturskog och att bolaget på 
statens uppdrag byter till sig sådana skydds-
värda arealer från privatskogsbruket. 

Det är politiska beslut som styr Sveaskogs 
verksamhet. Vi kan påverka! Genom ditt 
medlemskap i SBF gör du din röst hörd i 
viktiga naturvårdsfrågor. Även andra organi-
sationer – stora och små – som Naturskydds-
föreningen och Skydda skogen bedriver 
viktigt opinionsarbete i skogsfrågor.
eva waldemarson, ordförande i SBF

  reflexion
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Om namnen tappas bort, tappar vi också 
kunskapen om tingen.  
 (Biskop Isidor av Sevilla, ca 600)

S
om systematiker möter vi inte säl-
lan missuppfattningar om den bota-
niska namngivningen, om ranger 
(familj, släkte, art…) och om namns 

och rangers relation till systematiken. Dessa 
missuppfattningar kan vara triviala, men 
ibland berör de själva den begreppsmässiga 
basen för vår verksamhet. Biologisk systematik 
är en vetenskap, ett sökande efter vad som 
finns. Oftast verkar det som den biologiska 
mångfalden kan speglas på ett rättvisande 
sätt i en hierarkisk klassificering. Botanisk 
nomenklatur handlar om hur vi sätter namn 
på det vi funnit och är en närmast juridisk 
verksamhet. 

SYSTEMATIK, ELLER VAD VI SÄTTER NAMN PÅ
Biologisk systematik är en vetenskap som 
handlar om att rekonstruera släktskap 
mellan organismer. Den rådande synen är 
att variationen hos naturens mångfald inte 
är slumpmässig, utan visar ett mönster i 
form av en inklusiv hierarki (”grupper inom 
grupper”). Det kan grafiskt illustreras på två 
likvärda sätt (figur 1).

Ett sådant mönster är precis det vi 
skulle förvänta om allt liv har ett gemen-
samt ursprung. Om vi ger det understa 
diagrammet i figur 1 en tidsdimension (då 
nertill, nu upptill) visar det utvecklingen 
från ett gemensamt ursprung – det blir 
ett fylo genetiskt eller evolutionärt ”träd”, 
en hypotes om hur evolutionen har gått 
till. Evolutionen är en ständigt pågående 
ofrånkomlig process. Fortplantning utan 
att utvecklingslinjen förändras är en termo-
dynamisk omöjlighet.

De allra flesta utvecklingslinjer dör ut 
förr eller senare. Kanske allt liv om en 
miljard år är ett blomstrande ”träd” härstam-
mande från en enda av dagens bakterieceller.

Varje gren i trädet motsvarar en naturlig 
enhet eller klad (grekiska = gren); i figur 1 har 

Vad är ett vetenskapligt växtnamn och varför byter växterna namn ibland? Vad 

är en typ och är den egentligen typisk? Varför är det två i:n på slutet i bigelowii 

men bara ett i oederi? Magnus Lidén kan alla svaren.

Vad ska växten heta? 
Om reglerna kring den botaniska namngivningen
MAGNUS LIDÉN

RyggradsdjurFyrfotadjur

Fåglar
Däggdjur

Fiskar

figur 1. Den biologiska mångfaldens variation 
verkar kunna väl beskrivas som en inklusiv hierarki 
(”grupper inom grupper”). Här är två sätt att återge 
detta grafiskt.
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vi ryggradsdjur, fiskar, fyrfotadjur, däggdjur 
och fåglar, där däggdjur och fåglar ingår i 
den mer inklusiva kladen fyrfotadjur. I en 
darwinistisk världsbild har varje klad en 
objektiv existens. En filosof uttrycker det 
som att varje klad är en ”individ”, det vill 
säga har ontologisk realitet. Den finns, obe-
roende av om vi har upptäckt den.

Märk att grenarna i varje rekonstruktion 
av släktskap är hypoteser om verkliga klader. 
Vår uppfattning kan vara fel.

Systematik/taxonomi handlar också om 
att välja vilka grenar (klader) i släktskaps-
trädet vi vill namnge formellt, och vilken 
rang (art, släkte, familj…) som dessa urskilda 
enheter (taxa, singularis taxon) ska ha. Bota-
nisten sätter sällan namn på alla klader som 
framkommit i en fylogenetisk analys; en del 
kanske hen är osäker på eller bedömer som 
mindre viktiga. Antalet tillgängliga ranger 
sätter också gränser.

De viktigaste rangerna är:
klass
 ordning
  familj
   släkte
    sektion
     art
      underart
       varietet

NOMENKLATUR, ELLER HUR  
VI SÄTTER NAMN
Den botaniska  namngivningen regleras i 
International Code of Nomenclature (ICN, 
i det följande kallad koden). Det är en sam-
ling regler för och exempel på hur vi sätter 
namn på de enheter (klader) vi vill urskilja 
som taxa, och – om det finns flera namn på 
en klad (ett taxon) – vilket som ska gälla. 
Koden är en lagbok med tvingande regler. 
Nomenklatur är inte i sig vetenskaplig. Visst 
påverkar vetenskapliga slutsatser namn-
givningen, men koden själv tar inte ställning 
i systematiska (vetenskapliga) frågeställ-
ningar, utan bara i ”juridiska”.

VAD ÄR ETT NAMN?
Ett namn (eller mer precist: ett egennamn 
– det är ju individer det handlar om) är ett 
märke eller en etikett! Dess form är likgiltig 
för dess användning. Ett egennamn definie-
ras inte av sin bokstavliga betydelse, utan 
genom att knytas till kladen/individen i en 
namngivningsprocess, som vid ett dop. Att 
delar av arten blåsippa (figur 2) råkar ha vita 
eller skära blommor är alls inget hinder för 
namnets användande på artens alla delar. 
Här bör förresten påpekas att svenska 
växtnamn, till skillnad från vetenskapliga, 
dessutom används som benämningar och då 
kan böjas i numerus och form (en blåsippa, 
blå sipporna i backen).

Vad ska växten heta?
VILKA ENHETER (KLADER) SKA NAMNGES 
OCH MED VILKEN RANG?
En klad är alltså en individ som finns, men 
den rang (art, släkte, familj…) vi ger den är 
godtycklig. Det är inte vetenskapligt fel att 
inkludera alla orkidéer i ett släkte, men det 
vore dumt ur informationssynpunkt. Om vi 
i stället gör en familj (Orchidaceae) av orki-
déerna, så kan vi använda släktesnivån till att 
beskriva fylogenin inom kladen, och om vi 
vill spegla evolutionsträdet mer i detalj kan vi 
utöka listan ovan med mellan liggande ranger, 
till exempel underfamilj och undersläkte.

figur 2. Blåsippan bryr sig inte ett dugg om vad 
botanisterna hittar på. foto: Magnus Lidén.
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Inte sällan blir folk irriterade av att växter 
byter namn – ”heter det Anemone hepatica 
eller Hepatica nobilis?”. Ibland är sådana för-
ändringar nödvändiga för att korrekt spegla 
släktskapen (då är de vetenskapligt motive-
rade) och ibland dikteras de av reglerna i 
koden. Och ibland handlar det bara om en 
subjektiv rankning (uppdelning eller sam-
manslagning av släkten). Systematikern bör 
ha nedanstående kriterier i tankarna:
1. Tradition – inte ha för bråttom: botanis-

ten ska ha god anledning att anta att ett 
taxon verkligen är naturligt; att det har 
”god support” i en fylogenetisk analys, 
innan hen ändrar etablerade namn.

2. Ett släkte ska inte vara så variabelt så det 
blir ohanterligt.

3. Den totala klassificeringen ska ge optimal 
information.

4. Rangerna släkte och familj ska användas 
för klader som går lätt att känna igen.

ARTER OCH ARTNAMN
Artrangen är speciell av tre olika skäl:

1. Artrangen är den lägsta nödvändiga 
rangen. Alla organismer måste tillhöra en 
art.

2. Artnamn består av två delar, dels nam-
net på det släkte arten tillhör, dels ett 
artepitet.

3. Många menar att vi kan ge en biologisk 
definition av ”art”. Artrangen ges då ”av 
naturen” och endast de högre rangerna är 
godtyckliga. Andra menar att artrangen i 
princip inte skiljer sig från högre ranger, 
och att det till exempel är godtyckligt om 
vi urskiljer två närstående taxa som arter 
eller slår ihop dem i en art, kanske som 
två underarter1.

1 I allmänna verk om evolution betraktas oftast ”arten” 
på det första sättet, som den evolutionära aktören, 
men många systematiker förordar det andra synsättet, 
alltså mönster i motsats till process. I floror och sys
tematiska avhandlingar kan rangen art inte förväntas 
spegla den biologiska definitionen (annat än av ren 
tillfällighet), och det är sällan möjligt att ens pröva vad 

Vad koden säger
Kodens innehåll beslutas på den botaniska 
världskongressen vart sjätte år. I mellan-
tiden håller en kommitté koll på förslag till 
förändringar. Basen lades under 1700-talet 
av Linné och utvecklades av de Candolle, 
far och son, på 1800-talet. Den botaniska 
världskongressen 1930 var en milstolpe för 
kodens nuvarande form. Ändringar och till-
lägg har tillkommit vid varje kongress, senast 
i Shenzhen 2017. Några viktiga principer är:

1. Zoologisk och botanisk namngivning är 
oberoende av varandra (Prunella är både 
järnsparvs- och brunörtssläktet).

2. Namns tillämpning bestäms av nomen-
klatoriska typer.

3. Prioritetsregeln: i en given rang kan ett 
taxon bara ha ett korrekt vetenskapligt 
namn2. Om flera namn finns på ett taxon 
gäller det äldsta (gäller familj och lägre 
ranger).

4. Vetenskapliga namn behandlas gramma-
tiskt som om de vore latin, oberoende av 
ursprung.

ARTNAMN
Jag kommer i fortsättningen att i huvudsak 
avhandla namn på artnivå och lägre. Namn 
på taxa av högre ranger är sällan problema-
tiska.

Vi har redan sett, att oavsett om art-
rangen anses biologiskt fundamental eller 
inte, så är namn på taxa av artrang speciella. 
Namn på taxa över artrang (släkte, familj…)  
består av ett ord, medan artnamn är två-
delade (binära, släktesnamn + artepitet) där 
första ledet anger den högre rangen släkte. 

som manifesterar en evolutionär enhet. Det hindrar 
förstås inte att systematiker försöker tilllämpa speciella 
kriterier för artrang, till exempel korsningsbarhet, 
genetisk distans eller mer sofistikerade populations
genetiska mått. Konflikten mellan de två synsätten 
kan vara förvirrande, och kan ha viss betydelse för till 
exempel naturvård.
2 Ett fåtal växtfamiljer har två godkända namn, t.ex. 
Asteraceae = Compositae.
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Det betyder att artnamn kan ändras på 
grund av vetenskapliga upptäckter. Om en 
forskare till exempel finner att en art inte är 
särskilt nära släkt med de arter den tidigare 
förts ihop med, måste arten ”byta” släkte, 
om klassificeringen ska spegla verkligheten. 
Då kan ibland artepitetet behöva ändras, 
om det redan skulle vara upptaget under 
det släkte arten nu ska föras till, eller för 
att artepitetet i botaniken inte får upprepa 
släktnamnet. Även vid hopslagningar och 
uppdelanden av släkten måste några art-
epitet omkombineras. 

Det har några gånger framförts idéer om 
att ersätta de binära artnamnen med enkla 
namn. Bergeret (1783) föreslog att namnet 
dessutom skulle återge växtens utseende i 
kod-form. Iberis sempervirens och Eranthis 
hyemalis blev vehjuhfualide respektive 
lupxygvea3hqez.

NOMENKLATORISKA TYPER
En nomenklatorisk typ för ett artnamn 
är ett referensexemplar (eller någon gång 
en illustration) som bestämmer namnets 
tilllämpning. Utan en fysisk referens kan vi 
inte veta säkert vilken art eller klad ett namn 
refererar till.

Den som beskriver en ny art och ger den 
ett namn, måste (efter 1935, med ytterligare 
precisering 1990) utse ett typexemplar, till 
exempel med insamlare, insamlingsnummer 
och var exemplaret finns förvarat; exempel-
vis i UPS (Evolutionsmuseet vid Uppsala 
universitet) (figur 3).

ÄR TYPEN TYPISK?
En nomenklatorisk typ är en krok att hänga 
namnlappen på, och är inte ”typisk” för den 
art vars namn den råkar vara typ för. Att tala 
om en typisk representant för en art saknar 
i princip mening. Vad skulle det innebära? 
Är Linné en mer typisk del av vår art än vad 
du är, bara för att han råkar vara nomen-
klatorisk typ för dess gällande namn Homo 

sapiens? Nej, vilken människa som helst hade 
dugt som typ3.

Typexemplar har heller ingen särskild 
betydelse för hur vi urskiljer och avgränsar 
arter i en taxonomisk studie. De är ofta 
mindre viktiga än andra exemplar, eftersom 
de kan vara gamla och svåra att studera. De 
är förstås avgörande för vilket namn som 
kommer att vara det giltiga för en viss art, 
men det kommer efter taxonomens hypotes 
om artens omfattning.

Först vetenskapen, sedan namnsättningen! 
Vid namngivning av obeskrivna arter väljer 
3 Under 1800talet använde en del botanister termen 
typ i en helt annorlunda betydelse, för ett ideal eller 
tänkt centrum i ett taxon. Det var ofta kopplat till idea
listiska eller mystiska systematiska filosofier, ibland med 
numerologiska inslag, exempelvis hos Elias Fries (1825) 
eller Matts Lindblad (1857). Hos dem var begreppet typ 
kopplat till en typologisk uppfattning om taxa. I modern 
systematik möjliggör nomenklatoriska typer i stället en 
frigörelse från typologi och essentialism.

figur 3. Typexemplaret för namnet Corydalis sto-
lonifera har sin permanenta placering i Evolutions
museet vid Uppsala universitet. Här ligger tusentals 
typexemplar i ett eget rum, alla med röd etikett.
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botanisten ett typexemplar bland det stude-
rade materialet. Det kan i princip vara vilket 
exemplar som helst, men det är förstås bra 
om det är komplett och fräscht. Finns det 
dubbletter i andra herbarier får vi en försäk-
ring mot brand och vanvård. Vi bör und-
vika att medvetet välja ett svamp angripet 
dvärgexemplar, en konstig skuggform eller 
en mutant med fylld blomma.

PRIORITETSREGELN
Om en viss pressad växt i ett herbarium är 
den nomenklatoriska typen för ett art-
namn, så är detta artnamn ett namn på 
den art som exemplaret tillhör. Det verkar 
självklart. Men hur gör vi om det finns typ-
exemplar för flera olika artnamn bland alla 
de enskilda pressade plantor som vi menar 
tillhör en och samma art? Då har ju arten 
flera namn.

Men varje art kan bara ha ett korrekt 
vetenskapligt namn! Vi får bläddra bland 
reglerna i koden för att avgöra vilket 
artepitet som ska användas. Det är oftast 
det äldsta epitetet, enligt prioritetsregeln. 
Övriga namn på arten blir då synonymer.

TAXONOMISKA OCH NOMENKLATORISKA 
SYNONYMER
Olika taxonomer kan ha olika uppfattning 
om hur en art ska avgränsas. Det kan hända 
att vad Hans anser vara synonyma artnamn 
(därför att han har en bred uppfattning om 
arten), av Greta anses vara namn på olika 
arter. Taxonomiska (heterotypiska, subjek-
tiva) synonymer beror alltså på taxonomens 
omdöme.

Men det kan också hända att samma 
herbarieark är typexemplar för fler än ett 
namn. Det var vanligt under 1700-talet att 
man bara ersatte ett existerande namn med 
ett nytt namn som man tyckte var bättre, 
och då ofta angav det äldre namnet som 
synonym. Bland sådana nomenklatoriska 
(homotypiska, objektiva) synonymer är det 
bara lagboken, koden, som avgör.

Prioritetsregeln gäller för både taxono-
miska och nomenklatoriska synonymer. 
Exempel:

Hypecoum procumbens L. 1753 – H. nodo
sum Lam. 1779 
= H. glaucescens Guss. 1826
= H. ponticum Velen. 1893

Hypecoum nodosum är en nomenklato-
risk synonym till H. procumbens (figur 4). 
Lamarck tyckte helt enkelt att det var ett 
bättre namn på denna art. Ett över flödigt 
namn kan bli gällande bara om det konserve
ras (se nedan).

Hypecoum glaucescens och H. ponticum är 
– enligt den senaste revisionen av släktet 
(Dahl 1989) – taxonomiska synonymer till 
H. procumbens. Gussone och Velenovsky 
menade att de hittat nya arter. Fortfarande 
skulle en forskare kunna komma fram till 
att typexemplaret för namnet H. glaucescens 
tillhör ett separat taxon som skiljer sig så 
mycket från H. procumbens att det borde ha 
artrang.

TYPER FÖR NAMN PÅ TAXA ÖVER ARTRANG
Typen för ett släktesnamn är ett artnamn 
(eller mer korrekt typen för artnamnet). 
Oftast säger vi för enkelhetens skull bara 
typart. Typen för Fumaria är Fumaria officinalis. 

figur 4. Fjärilsrök Hypecoum procumbens är en 
sydeuropeisk art i jordröksfamiljen.
foto: Stephen Mifsud (Maltawildplants.com).
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När Linnés Fumaria delas upp på flera släkten 
(Dicentra, Corydalis, Fumaria m.fl.) kommer 
således det släkte där Fumaria officinalis ham-
nar att behålla släktesnamnet Fumaria.

Namn på högre ranger baseras direkt på 
släktesnamn, så här blir det självklart vad 
som är nomenklatoriska typer: Fumarieae 
(tribusnamn), Fumarioideae (underfamiljs-
namn), Fumariaceae (familjenamn).

Ni har nog snappat nu att det saknar 
mening att tala om en typart för ett släktes-
namn som typisk för sitt släkte.

KONSERVERING AV NAMN
Om ett strikt tilllämpande av kodens regler 
skulle innebära förvirring eller stora nack-
delar – för jordbruk, handel, naturvård eller 
informationshantering – kan vi konservera 
väl etablerade namn eller förkasta obskyra 
eller förvillande namn. Dicentra och Coryda
lis är exempel på konserverade släktesnamn 
(de skulle annars ha hetat Capnorchis och 
Pistolochia). Namn kan konserveras både 
mot tidigare namn på samma taxon och 
likalydande (samma) namn tidigare använt 
för andra taxa (yngre namn behöver man 
inte konservera mot). Corydalis är konserve-
rat mot…

a) homonymer, alltså samma namn använt 
för andra släkten, som idag har andra giltiga 
namn (Cysticapnos, Capnoides).

b) en nomenklatorisk synonym (Pisto
lochia), som inte får användas.

c) potentiella taxonomiska synonymer 
(Pseudofumaria, Capnoides); dessa namn 
används idag för separata släkten, men om 
dessa skulle slås ihop med släktet Corydalis, 
så är det det yngre, konserverade namnet 
Corydalis som är det giltiga.

Om någon, så som Linné, anser att Coryda
lis med flera släkten åter ska slås ihop med 
Fumaria, då gäller Fumaria som släktesnamn.

Konserverade och förkastade namn finns 
listade i appendix till koden. Även artnamn 
kan konserveras. Ett exempel är Triticum 
aestivum (vete).

NAMN PÅ TAXA UNDER ARTNIVÅ
Rangen underart används när två eller 
flera på något sätt igenkännbara enheter är 
geografiskt skilda, men så lika att botanisten 
inte tycker de är ”värda” artrang, eller därför 
att det förekommer en glidande övergång i 
gränsområden. Taxonomer kan ha olika upp-
fattning om rankningen – till exempel om 
enheterna bör behandlas som underarter, 
som skilda arter, eller inte urskiljas alls.

Corydalis solida består av två geografiskt 
skilda underarter (figur 5). Naturligtvis 
måste typexemplaret för artnamnet tillhöra 
en av dem. I namnet på denna upprepas 
artepitetet i underartsepitetet, ett ”automa-
tiskt” namn eller autonym. I vårt exempel har 
vi underarterna C. solida subsp. solida, med 
enkelt flikade stödblad, och C. solida subsp. 
incisa från Balkan med upprepat flikade 
stödblad. Märk att detta inte innebär att 
subsp. solida är ”arten” och subsp. incisa en 
avvikare från ”arten”. Båda underarterna 

figur 5. Fliknunneört Corydalis solida subsp. 
incisa med en blomma av vanlig stornunneört 
subsp. solida infälld.
foto: Magnus Lidén.
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tillsammans utgör arten. Ingendera avviker 
från ”arten i sig”. Corydalis solida åsyftar hela 
arten. 

Vill du tala specifikt om subsp. solida 
måste det anges, precis som du anger subsp. 
incisa om du bara talar om den. Det är 
samma logik som på alla andra nivåer i den 
taxonomiska hierarkin. Det finns ju inget 
”släktet i sig” varifrån arterna avviker.

I register, floror och databaser syndas 
det inte sällan mot denna logik, och det 
leder ibland till förvirring. Ibland kallas den 
underart som har ett autonymt epitet för 
”huvudunderart”, en term som är vilse-
ledande och onödig. Om vi nödvändigtvis 
vill ha en generell term för underarter 
som har ett autonymt epitet, kan vi säga 
”nominat underart” men om vi talar om en 
viss underart är det mycket bättre att ange 
namnet.

När det gäller rangen varietet är det 
ännu vanligare, och kanske mer förståeligt, 
att varieteter uppfattas som avvikare från 
”arten”, för så har det ofta använts. Linné 
använder båda tänkesätten, men i olika sam-
manhang (figur 6). Om hans uppräkning av 
varieteter inleds med b underförstås något 
slags normalform. Varieteterna (b, g …), 
oftast kultursorter, är då avvikare från denna 

normalform. Om serien däremot börjar med 
a, är summan av varieteterna (a, b …) lika 
med hela arten, precis som i modern syste-
matik och nomenklatur. 

Rangen varietet används i allt mindre 
omfattning i botaniska avhandlingar.

AUKTORSBETECKNING
Ett komplett namn avslutas med en auktors-
beteckning, namnet (oftast förkortat) på 
den som först beskrev taxonet och gav det 
namn. Om ett epitet omkombineras av 
en senare auktor under ett annat släkte, 
eller om taxonets rang ändras, sätts den 
ursprungliga auktorn inom parentes. Linné 
beskrev 1753 Fumaria bulbosa L. var. solida L. 
som 1771 blev Fumaria solida (L.) Mill. och 
slutligen 1811 Corydalis solida (L.) Clairv.

KULTURVÄXTER
För kulturväxter är det ibland svårt att und-
vika kollisioner mellan logiken som följer av 
en strikt systematisk hierarki och den horti-
kulturella praktiken. Kultur sorternas namn-
givning regleras av en egen kod, ICNCP. 
Den använder många specifika termer; 
sort eller kultivar betecknar till exempel en 
namngiven klon eller inavlad frölinje. 

INTERNATIONAL PLANT NAMES INDEX (IPNI)
I stort sett alla vetenskapliga namn på kärl-
växter (dvs. fröväxter, ormbunkar och några 
små grupper till) som någonsin publicerats 
finns enkelt sökbara på internet i IPNI, 
komplett med publiceringsdata och på 
senare år även typexemplar.

IPNI är en nomenklatur-databas och inte 
en lista på arter. Det finns emellertid en 
del globala ”checklistor”, till exempel EoL 
(Encyclopedia of Life), som tar taxonomisk 
ställning och föreslår vilka namn som är 
legitima namn på taxa och vilka som är 
synonymer. Om det finns rivaliserande upp-
fattningar ger EoL enbart en. EoL revideras 
fortlöpande i ljuset av ny kunskap, eller så är 
i alla fall tanken.

figur 6. Dessa utdrag ur Species plantarum (Lin
naeus 1753) för morot respektive nunne ört visar 
Linnés två synsätt på varietets rangen.
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Om vetenskapliga namn och  
botaniskt latin
De flesta vetenskapliga namn bygger på latin 
eller grekiska. De kan också hämtas från andra 
språk, platser, personer, eller vara ren fantasi, 
men även de behandlas i koden som om de 
vore latin, eller kanske vi borde säga botaniskt 
latin, för det skiljer sig en del från klassiskt 
latin. Här lämnar jag blott några smakprov. 

UTTAL
Vetenskapliga namn uttalas ganska lika på 
de flesta språk, med ett markant undantag 
– engelska – där det finns två traditioner: 
en där Fuchsia uttalas ”fjusja”, Silene ”sajlíni”, 
och en som söker efterlikna klassiskt latin 
och liknar vårt uttal, med en del undantag 
som att c alltid uttalas som k.

Två vokaler intill varandra uttalas för sig, 
med undantag för ae (ä) och oe (ö/e), och ai, 
au, oi, ei, ui och eu som normalt är diftonger. 
Ska de sistnämnda uttalas separat sätts för 
tydlighets skull två prickar över den andra 
(Kalanchoë).

Svenskan är speciell i uttalet av u, o och y. 
Att uttala u som o i fot eller lort, o som i norm 
eller tjock och y som i är det vanliga i andra 
språk.

BETONING
Långa latinska ord har betoning antingen på 
näst näst sista stavelsen (antepenultiman), 
eller på näst sista (penultiman). Penultima-
vokalen är lång och betonad om den är en 
diftong (Tillaea, Crataegus) eller följs av två 
eller fler konsonanter (Anthríscus, Osmúnda). 
Den är kort och obetonad om den inte 
följs av någon konsonant, och då betonas 
antepenultiman (Impátiens, Fumária). Om 
penultiman följs av en konsonant kan det 
vara på båda sätten (Callúna, Bútomus). Det 
finns talrika undantag, framför allt ord av 
grekiskt ursprung (Coníum, Hydrangéa). Utan 
tillgång till facit är det svårt att veta att det 
ska uttalas gigantéus men argénteus och alpí
nus men cérinus.

Sammansatta namn/epitet är ofta sena 
nybildningar med grekiska ord. Om beto-
ningen mekaniskt läggs på ante penultiman, 
hamnar den ofta på en binde vokal, till exem-
pel Phyllócladus (men Phyllocáctus), vilket jag 
tycker känns fel (känslókyla), men så ska det 
uttalas enligt ordböckerna, även om de inte 
gjorde så under antiken (Potamogéton) och 
inte heller gör i romanska språk (autostráda).

I många floror, till exempel Krok-Alm-
qvists Svensk flora, anges betoning, men har 
du inte den framför dig behöver du absolut 
inte skämmas för att göra ”fel”. Då skulle 
till exempel jag sällan få något sagt, och det 
påverkar sällan förståelsen.

UTTAL AV NAMN OCH EPITET SOM INTE 
ÄR LATIN ELLER GREKISKA
På geografiska platser, personer och ord 
från icke-klassiska språk, rekommenderar 
Stearn (1992) att använda uttal som liknar 
ursprungsspråkets: kewensis (kjoensis), xizan
gica (tji-dzangika), przewalskii (pzhevallski). 
Inte alltid så lätt, det heller.

GRAMMATIK
Latin skiljer sig från svenska genom att 
orden har massor av böjningsformer som 
ersätter prepositioner, hjälpverb och pro-
nomina, och även beror av kasus, genus, 
modus med mera. Det innebär att latin är 
ett effektivt språk (mycket kan sägas med få 
ord), men också svårt att lära sig.

Botaniskt latin är ganska statiskt (förutom 
tillägg av helt nya ord), exakt och opoetiskt, 
och har i praktiken en enkel grammatik. 
Verb används till exempel mycket sparsamt.

Linné skilde mellan nomen triviale (det 
vi kallar artnamn, det binära namnet) och 
nomen specificum legitimum (frasnamn), en 
hel mening som talar om hur arten skiljer 
sig från andra arter i samma släkte, med 
särskiljande karaktärer (differentiae) i ablativ. 
Ablativ är ett kasus som bland annat ersätter 
prepositionerna med och av; venis viridibus 
betyder med gröna nerver. Latinska beskriv-

(´ (´
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ningar av nya arter kan bestå av en diagnos, 
som påminner om frasnamn, och en utför-
ligare beskrivning, med varje organ för sig i 
nominativ.

Sedan 2012 behöver vi emellertid inte 
bekymra oss om latinsk grammatik när vi 
beskriver nya taxa (utom för själva namnen, 
förstås). Om vi vill, kan vi använda engelska i 
stället. Det är möjligen lite kortsiktigt, men 
har gjort det lättare för de flesta.

BILDNING AV NAMN
Släktesnamn betraktas som substantiv i 
nominativ singularis (grundform ental), obe-
roende av ursprung. Släktesnamnen kan ha 
ett av tre olika genus. Ofta kan vi ana vilket, 
genom namnets form:

1. Släktesnamn som slutar på a är oftast 
feminina (Rosa, Linnaea, Fumaria), men gre-
kiska ord på -ma (Ceratostigma, Heliosperma, 
Acronema) är neutrum.

2. Släktesnamn som slutar på us är ofta 
maskulina (Hyacinthus, Lotus) men gamla 
trädnamn som Fraxinus, Quercus, Cedrus och 
Fagus är femininum.

3. Släktesnamn som slutar på um är neu-
trum (Sedum, Dracophyllum).
Vill du vara säker på ett släktesnamns genus, 
slå upp det i en flora eller i IPNI och se hur 
artepiteten är böjda. Praxis gällande genus 
kan ibland skilja sig mellan botaniskt och 
klassiskt latin, och det finns också flera fall 
med vacklande genus.

Artepitet kan vara av olika slag:
albus (adjektiv: vit), böjs efter släktesnamnets 

genus: Melilotus albus, Rosa alba, Sedum 
album. Det är vanligt med adjektiv som 
epitet, ofta form, textur, eller färg (lanceo
latus, globosum, scabra, carnea, viridis). Sub-
stantiv kan göras till adjektiv genom olika 
ändelser, till exempel -eus (ea, eum) eller 
-ineus; ferrugo (rost) blir ferrugineus (rostig), 
flos (blomma) blir floridus (blommig).

andersonii (enkel genitiv: Andersons): farreri, 
murielae, bureaui, aeaeae.

andersoniana (tillhör, har att göra med): 
maroccanus.

aragonensis (från Aragonien): pratensis (tillhör 
ängen pratum).

En del artepitet är självständiga substantiv 
i apposition, som inte kopplas grammatiskt 
till släktesnamnet. Då kan det ibland se fel 
ut, som i Sedum rosea, Plantago coronopus och 
Fraxinus ornus. Förr skrevs dessa epitet med 
stor bokstav.
Det finns många olika för- och efterled, både 
grekiska och latinska, som flitigt används i 
namnbildningen. Några få exempel:
a-, ab- [lat.] – från, av, bort (abjecta, bortkastad)
a-, an- [gr.] – negerande (utan, -lös, o-)  (ase

pala, utan foderblad)
in- [lat.] – negerande (inermis, obeväpnad)
chori- [gr.] – fri, isär (en choripetal blom-

krona har fria kronblad)
syn- [gr.] – samman med (en sympetal blom-

krona har sammanvuxna kronblad)
-arium – ställe eller behållare (herbarium, 

plats för växter; ovarium, plats för ägg)
-oides – -lik; (roten är grekiska eidos, gestalt). 
-alis – tillhör; borealis, tillhör nordanvinden 

(gr. boreas)

-ii eller -i?
Många undrar över varför artepitet som 
är persongenitiv ibland slutar -ii, ibland -i, 
ibland på något annat sätt. Det hänger ihop 
med hur en tänkt latinisering av personens 
namn skulle se ut (Andersonius, genitiv 
Andersonii). Tumreglerna är att om nam-
net slutar…
– på vokal (utom a) eller er, lägg till i för man 

och ae för kvinna.
– på konsonant (utom er), lägg till ii eller iae.
– på a, lägg till e, även för män!

ETYMOLOGI
De vetenskapliga namnen kan vara latin 
eller grekiska direkt från ordboken, eller så 
har auktorn till namnet förklarat vad hen 
menade. Artepitetet mitejea, till exempel, är 
ett anagram på franskans ”je t’aime”. Men 
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ibland är det jättesvårt att förklara varifrån 
ett namn kommit, framför allt en del äldre 
namn. Här får ni tre exempel:

Dianthus är en tidig latinisering av grekis-
kans Dios anthos (Zeus blomma), en gåva från 
den högste.

Coriandrum [latin], av koriander ”Lus-
man”, en glidning i gammalgrekiska från 
ett äldre koriannon, i sin tur från mykenska 
koriadnon. Det första ledet är koris (lus). Det 
sista ledet är troligen annon, anison (dill, anis), 
alltså en ”dill” som har samma egenartade 
lukt som vägglus och bärfis.

 (Ficus) benjamina (figur 7) och (Lindera) 
benzoin går båda tillbaka på samma ord: 
lubanjavi (luban [javanesiska] ett träd, javi 
[arabiska] kådan från samma träd) blev till 
lobenjuy (arabiska), benjui (gammalkatalan-
ska) och benjoin (gammal engelska). Benjamin 
hade alltså inget med din fikus att göra!  

•  Tack till Stefan Ekman, Erik Ljungstrand 
och Mats Thulin för värdefulla kommentarer.

Lidén, M. 2019: Vad ska växten 
heta? Om reglerna kring den bota-
niska namngivningen. [Botanical 
nomenclature – an introduction.] 
Svensk Bot. Tidskr. 113: 88–97.
An introduction to the rules of botan-
ical nomenclature is given.
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bl.a. nunneörter vid Uppsala universitet 
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Svämskogar och  
isdämningar längs Unnån
BENGT OLDHAMMER, KJELL HEDMARK & PETER TURANDER  

S
vämskogar i de boreala delarna av Sverige är sällan 
beskrivna vad gäller arter och dynamik. Det mest kända 
området med svämskog är förmodligen nedre Dalälvs-
området med Färnebofjärden som ligger i den hemi-

boreala zonen. 
Den fyra mil långa Unnån i Orsa återfinns i den södra delen i 

den sydligt boreala regionen. Den norra delen genomflyter såväl 
mellanboreal som nordligt boreal region (Vegetationstyper i 
Norden, Nordiska Ministerrådet 1984). Källområdena återfinns i 
fem stora och ganska högt belägna (ca 500–700 m.ö.h.) natur-
reservat. Vattendraget är helt oreglerat och har en intressant 
störningsdynamik. Eftersom de flesta lite större vattendrag i 
Sverige är reglerade genom dammar eller kraftverk har Unnån 
mycket att lära oss.

Naturlig dynamik
Svämskogarnas naturvärden och växtsamhällen längs Unnån är 
beroende av en naturlig dynamik där tre faktorer särskilt ska 
framhållas: 1) Ett oreglerat och slingrande flöde från källorna till 
Oreälven med återkommande hög vattenföring, särskilt under 
tidig vår och höst, 2) isdämningar och erosion, och 3) skogar som 
inte avverkas utan får leva sitt eget liv och där det hela tiden 
nyskapas döende och döda träd.

Bengt Oldhammer, Kjell 

Hedmark och Peter 

Turander beskriver 

de värdefulla sväm

skogarna längs den 

oreglerade Unnån i 

Orsa.

figur 1. Längs Unnån finns 
många olika vattenmiljöer.
foto: Bengt Oldhammer.
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Kärlväxtfloran
Karaktärsarter bland träd och buskar i Unnåns svämskogar är 
hägg, brakved, tibast, gråal, björkar, olika viden och kanelros 
(Prunus padus, Frangula alnus, Daphne mezereum, Alnus incana, 
Betula spp., Salix spp., Rosa majalis). Även sälg, asp och rönn 
(Salix caprea, Populus tremula, Sorbus aucuparia) förekommer. Gra-
nen Picea abies dominerar över tallen Pinus sylvestris och generellt 
dominerar blandskogar med barrträd och lövträd. 

Det finns en lång rad för svämskogen mer eller mindre typiska 
kärlväxter. Att en sådan lista blir lång beror på de snabbt skif-
tande förhållandena, med allt från tidvis torr klapperstensstrand 
till svämskog med sand och grus samt små gölar och avsnörda 
meanderbågar som är vattenfyllda. Dessutom sker årligen nya 
avlagringar med åtföljande nykolonisation. 

Några exempel på ofta förekommande arter på svämsedi-
ment och vid sidogrenar till Unnån är strutbräken, majbräken, 
nordbräken, skogssäv, flaskstarr, slidstarr, knagglestarr, ärt-
starr, blekstarr, lundelm, olika rör, blåtåtel, topplösa, vitmåra, 
sumpmåra, frossört, åkermynta, torta, kärrfibbla, ängsvädd, 
fläder vänderot och strätta (Matteuccia struthiopteris, Athyrium 
filixfemina, Dryopteris expansa, Scirpus sylvaticus, Carex rostrata, 
C. vaginata, C. flava, C. oederi, C. pallescens, Elymus caninus, Cala
magrostis spp., Molinia caerulea, Lysimachia thyrsiflora, Galium 
boreale, G. uliginosum, Scutellaria galericulata, Mentha arvensis, Lac

figur 3. Svämlövskog med 
gråal och strutbräken i södra 
delen av Unnån.
foto: Bengt Oldhammer.

figur 2. Död tall intill en sido
gren av Unnån. Isljudet visar 
att trädet skadades fyra, fem 
gånger innan det dog.
foto: Bengt Oldhammer.
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tuca alpina, Crepis paludosa, Succisa pratensis, Valeriana sambucifolia, 
Angelica sylvestris). Där finns även arter som missne, rostnate, 
fjälligelknopp, snip, trindstarr, brunven, sjöranunkel, hårslinga, 
åkerbär, humleblomster, brunört, tätört och dvärgbläddra (Calla 
palustris, Potamogeton alpinus, Sparganium hyperboreum, Tricho
phorum alpinum, Carex diandra, Agrostis canina, Ranunculus lingua, 
Myriophyllum alterniflorum, Rubus arcticus, Geum rivale, Prunella 
vulgaris, Pinguicula vulgaris, Utricularia minor).

Enligt schemat i Vegetationstyper i Norden (1984) rör det 
sig i huvudsak om ängsseriens arter och om löv- och bland-
skogar av örttyp. Dessutom finns också en mix av många andra 
vegetations typer längs Unnån med exempelvis vattenhöljor, 
sumpskog, myr, översilningsmarker och övergångar mot ristyp. 
Grunden för alla dessa aspekter av vegetationen är dynamiken 
med isdämningar och översvämningar som format landskapet 
under årtusenden. Delar av marken utgörs av EU-habitaten 
svämlövskog och högörtängar.

Isdämningar
Ett utmärkande drag hos Unnån är talrika isdämningar och 
isproppar under lång tid. Dessa ligger till grund för uppkomsten 
och utvecklingen av svämskogarna och de många sidofåror och 
tidvis avsnörda grensystem, med eller utan vatten, som finns 
längs ån. Isen pressar på med stor kraft. Flest skador uppstår 
nära stranden, men isen kan nå sextio meter in i skogen och 
orsaka skador på träd i form av isljud. De kan sitta upp till två 
meter över marken. Det torde inte finnas många svenska åar som 
har så stora mängder med isljud som Unnån.

figur 6. Isljud i en granskog 
så långt som 60 meter från 
Unnån, nära Trullbo fäbod.
foto: Bengt Oldhammer.

figur 4. Under islossningen 
2013 skadades många träd 
längs Unnån.
foto: Bengt Oldhammer.

figur 5. En flera hundra meter 
lång ispropp bildades i en av 
Unnåns krökar 2018.
foto: Bengt Oldhammer.
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En del träd har spår efter minst nio skador från olika år, och 
det finns isljud från 1800-talet och kanske ännu längre tillbaka. 
Dessa isljud har mycket att berätta. Årtalen för skadorna kan 
dateras exakt på samma sätt som exempelvis brandljud och spår 
efter samisk barktäkt. Några dendrokronologiska studier av 
isljuden har inte gjorts längs Unnån. 

Idag är isljud ovanliga i Sverige, dels på grund av att älvarna 
och åarna är reglerade, dels på grund av att skogen huggs ända 
ner till vattnet. Vid Unnån finns dessbättre fortfarande partier 
där skogen inte har avverkats av olika orsaker, främst drivnings-
tekniska. På dessa platser går det som nämnts att hitta mängder 
av isljud, och de förekommer på såväl metergrova träd som små 
träd och buskar med en diameter under tio centimeter. 

figur 8. Isljud på en levande 
tall med skador från minst nio 
olika tillfällen.
foto: Bengt Oldhammer.

figur 7. Tall med stort och 
vackert utformat isljud med 
minst fem invallningar. Den 
senaste skadan är från våren 
2018.
foto: Bengt Oldhammer.

figur 9. Gran som fått skador 
av is mer än två meter över 
marken.
foto: Bengt Oldhammer.
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Skadade, döende eller döda träd är en mycket vanlig syn längs 
Unnån och i svämskogarna. Liggande döda träd är på många håll 
synnerligen rikligt förekommande. Lågorna är ofta staplade på 
varandra eller i meterhöga brötar. I dessa fall har träden dragits 
med av det forsande vattnet och ansamlats vid krökar, på öar 
samt längs de mycket talrika sidogrenar som finns efter ån. Död 
ved har också transporterats ut på plana svämsedimentmarker, 
även sådana som är trädbevuxna. 

Förändringar genom tiderna
Unnån med intilliggande svämskogar och skogsterräng har 
naturligtvis inte alltid sett ut som idag. En gång för många 
hundra år sedan måste det ha varit stora mängder med gammel-
skog och döende och döda träd längs hela Unnån. Urskog domi-
nerade under en period av flera tusen år. En del av skogen längs 
ån och i svämskogarna påverkades under de senaste århundra-
dena av bland annat röjning, odling, bete och slåtter. Stora delar 
av miljöerna med svämsediment användes till slåtter marker och 
inhägnades med långa gärdesgårdar. Detta syns tydligt på stor-
skifteskartan från 1877.

Den stora omvälvande förändringen kom emellertid med 
skogsbruket då timret plötsligt fick ett stort ekonomiskt värde. 
Storskogen försvann med avverkningarna på 1800-talet och 

figur 10. Träd trillar ofta ner i 
Unnån som en följd av erosion 
och skador av is. Döda träd 
i vattnet gynnar bland annat 
fisklivet i ån.
foto: Bengt Oldhammer.

figur 11. Svämskogarna är 
ofta mycket rika på död ved, 
särskilt längs Unnåns många 
sidogrenar.
foto: Bengt Oldhammer.
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framåt. Då inleddes också den kortvariga men ekologiskt och 
biologiskt förödande flottningsverksamheten. 

Rensningen av ån för flottning medförde att alla större stenar 
och block och massvis av mindre stenar i Unnåns huvudfåra flyt-
tades till kanterna där de blev stenvallar. Detta skadade eller för-
störde många sidofåror och kvillområden (nätverk av sido flöden) 
med intilliggande svämskogar på grund av den förändrade över-
svämningsregimen. Tidigare svämmade ån ut över intilliggande 
mark och skog i mycket större omfattning och på ett helt annat 
sätt. Det skapade särskilt artrika övergångszoner (ekotoner) mel-
lan ån och fastmarken. Omfattningen av eko tonernas förstörelse 
på grund av flottningen måste ha varit enorm och svår att riktigt 
förstå och överblicka idag. Nya ekotoner har uppstått med den 
nya situationen.

Fiskevårdande restaurering av Unnåns huvudfåra har skett på 
senare tid där man åter lagt ut större stenar i ån. När skogen idag 
på sina ställen tillåts bli gammal och dö på naturlig väg är det en 
återgång till förhållanden som dominerat Unnåns vattendrag 
under årtusenden. 

Det kommer att ta lång tid innan tidigare förekommande 
arter återkoloniserat sina forna miljöer. Skydd av en intakt sprid-
ningskorridor från reservaten i norr och nedströms är en kreativ 
tanke som skulle göra Unnån med omgivningar till ett skol-
exempel på vad som idag går under myndigheternas modefras 
grön infrastruktur. Vårt förslag är hundra meters skydd på varje 
sida av ån. Motiveringen till detta har vi utvecklat i vår rapport 
Svämskogar vid Unnån i Orsa. Den finns på nätet.  

figur 12. Isdamm vid Unnå
bron år 1932. Gossarna som 
betraktar skådespelet är från 
vänster Sparr Einar Larsson, 
Sven, Viktor och Elis Nääs 
samt Tur Erik Hansson.
foto: Hans Lång. Orsa bildarkiv.

Oldhammer, B., Hedmark, K. & 
Turander, P. 2019: Svämskogar och  
isdämningar längs Unnån. [Flooded 
forests and ice dams along the Unnån 
river, province of Dalarna, C Sweden.] 
Svensk Bot. Tidskr. 113: 98–103.
Flooded forests, such as along the 
Unnån river, are biologically very 
valuable habitats which are dependent 
on a natural dynamics characterized 
by three factors: 1. An unregulated and 
winding water course with recurrent 
high water levels during spring and 
autumn. 2. Formation of ice dams in 
spring followed by erosion. 3. Primary 
forests along the river where dead 
and dying trees are continually being 
formed.
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M
askrosor Taraxacum är ett artrikt 
släkte inom familjen korgblom-
miga Asteraceae. Arterna har 
bildats genom att förmågan att 

bilda frön genom sexuell förökning (via 
reduktionsdelning och befruktning) har för-
lorats. Istället utvecklas fröna på vegetativ 
väg genom vanliga celldelningar i fröämnet. 
Dessa frön har samma arvsanlag som moder-
plantan och kan över tid ge upphov till 
omfattande populationer av genetiskt lika 
individ, vilka var och en bildar självständiga 
arter. Fenomenet kallas apomixis och finns 
även hos andra växtgrupper som daggkåpor 
Alchemilla, hökfibblor Hieracium, björnbär 
Rubus fruticosus s.lat., majsmörblommor 
Ranunculus auricomus coll. samt inom några 
andra, mindre släkten. 

Maskrosorna räknar i Sverige idag 570 
beskrivna arter. De fördelar sig på 13 sek-
tioner – där ogräsmaskrosorna i sektionen 
Taraxacum är den största i såväl artantal som 
individantal – och bidrar till de vackert gula 
färger som målar vårt landskap under maj 
och juni.

Fläckmaskrosornas sektion
En av sektionerna, Naevosa, på svenska 
fläckmaskrosor, urskildes så sent som 1942 
och räknar idag 15 arter i Sverige, varav 
åtminstone en, skottlandsmaskros Taraxa
cum subnaevosum, sannolikt är utgången. 
I våra närmaste grannländer tillkommer 
ytterligare fem arter och på Island har Chris-
tiansen (1942) urskilt inte mindre än 25 arter, 

varav flertalet endemiska. Ytterligare arter 
har påträffats i Sverige och Danmark, men 
de är ännu obeskrivna och det finns sanno-
likt inom arten fläckmaskros T. maculigerum 
ytterligare ett antal arter som ännu inte 
definierats och som än så länge får räknas in 
i arten i vid mening.

Någon sammanställning av de svenska 
fläckmaskrosorna har tidigare inte presen-
terats. Arterna har beskrivits i den takt de 
identifierats och ingår främst i den äldre 
litteraturskatten, tidskrifter som idag 
är svåra att få tag i och som dessutom är 
svårförståeliga då beskrivningarna i huvud-
sak är författade på latin. Ofta finns också 
en beskrivning på svenska, men denna är 
överfylld av artens alla variationer och det 
är i regel mycket svårt att skaffa sig en bild 
över hur arten ser ut. De senast beskrivna 
arterna, plumpmaskros T. conspersum och 
smal fläckmaskros T. lentiginosum, är tvärtom 
mycket pedagogiskt redovisade i Øllgaard 
(2015). 

Några av sektionens arter är medtagna 
i Mossberg & Stenberg (2018), i del 3 av 
Norrbottens flora (Räsänen & Øllgaard i Sten-
berg 2010) samt hos Rydberg (2006, 2013). 
Nomenklaturen i den här uppsatsen följer 
Rydberg (2008, rev. uppl. 2018) och Lunde-
vall & Øllgaard (1999).

Utbredning och ekologi
Sektionen fläckmaskrosor är utbredd över 
den tempererade zonen av Europa. Dess 
geografiska tyngdpunkt finns på Island, 

Fläckmaskrosorna tillhör de så kallade ädelmaskrosorna, arter som främst hittas 

i artrika naturbetesmarker, och som utgör värdefulla natur och kulturminnen 

över gångna tiders landskap. Hans Rydberg har studerat dem i många år.

Fläckmaskrosor i Sverige
HANS RYDBERG
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och möjligen är ön också ett evolutionärt 
centrum. Det är dock långsökt att tro att 
samtliga fynd i andra delar av utbrednings-
området skulle vara resultatet av en tidigare 
långdistansspridning från Island, särskilt 
som det finns en hel del arter i sektionen 
som saknas på Island. Sektionen har idag sin 
sydgräns i Tyskland (Kallen m.fl. 2003, Uhle-
mann 2003) men finns förutom på Island 
även på Grönland, Färöarna, Storbritannien, 
Irland, Danmark, Norge, Sverige, Finland 
och Ryssland.

Fläckmaskrosorna är intressanta efter-
som deras ekologi skiljer sig mellan olika 
delar av utbredningsområdet. På Island 
växer de nästan enbart på kulturmark som 
vägkanter, gräsmattor och vid gårdar, i 
Norge, Danmark och på Färöarna uppträder 
de också i naturliga fodermarker (Øllgaard 
2003). I vårt land växer arterna övervägande 
i artrika ängar och betesmarker och får 
betraktas som mycket viktiga från natur-
vårdssynpunkt (figur 1). Norrut växer de 
gärna i vägkanter men då i miljöer som utgör 
rester av gamla slåttermarker med före-
komst av fältgentiana Gentianella campestris, 

brudsporre Gymnadenia conopsea, ormrot 
Bistorta vivipara, rödkämpar Plantago media 
och många fler (Grundström & Tedebrand 
2012). 

Många arter är hotade då deras lokaler 
är känsliga för näringsöverskott och igen-
växning, till exempel genom upphörd hävd. 
Enligt senaste rödlistan (ArtDatabanken 
2015) är sex av de 15 arterna hotade i katego-
rierna CR, EN och VU, vilket motsvarar 40 
procent av artantalet.

Oklar sektionsindelning
Sektionen är inte helt lätt att avgränsa och 
några arter som jag valt att behandla hör 
möjligtvis till andra sektioner. Två arter 
som tidigare räknats in i Naevosa, är stork-
maskros T. ciconium (Lundevall & Øllgaard 
1999), som nu räknas till tandmaskrosorna, 
sektion Macrodonta (H. Øllgaard i brev), och 
Gelerts maskros T. gelertii, som på grund av 
sina upprätta ytterholkfjäll här räknas till 
kärrmaskrosorna, sektion Celtica. De mörk-
fläckiga bladen är förvisso en god karaktär 
för fläckmaskrosornas sektion, men här 
finns även arter som saknar fläckar och 

figur 1. Fläckmask
rosor växer i vårt land 
nästan bara i friska 
till fuktiga naturbetes
marker och utgör en 
rest av den skydds
värda flora som i 
många trakter gått 
förlorad. 

På denna betes
mark vid Marsäng 
utanför Nyköping i 
Sörmland 2001 hittas 
både kvällsmaskros 
Taraxacum praestans 
och fläckmaskros 
T. maculigerum.
foto: Hans Rydberg.
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fläckiga arter återfinns även i andra sektio-
ner, om än mycket sällan. 

Det har också länge varit oklart om 
Naevosa bör utgöra en egen sektion. Tidigare 
innefattades fläckmaskrosorna i sektionen 
Spectabilia, atlantmaskrosor, beskriven av 
Dahlstedt (1930). Den danske botanisten 
M. P. Christiansen ansåg – efter att ha stude-
rat maskrosfloran på Island i slutet av 1930-
talet – att det fanns skäl att urskilja en ny 
sektion, Naevosa, med arter som till skillnad 
från atlantmaskrosorna hade mörkfläckiga 
blad, mer utåtriktade ytterholkfjäll, mindre 
bjärt färgad undersida på kantblommorna 
och ljust bruna frukter. Sektionen beskrevs i 
en flora över Island (Christiansen 1942) och 
inkluderade såväl fläckiga arter som sådana 
utan fläckar. Naevosa-sektionen var inte fullt 
accepterad bland svenska botanister som 
Gustaf Haglund, som valde att följa Dahl-
stedts sektionsindelning (Dahlstedt 1930). 

Sektionen är genom sin typart, lever-
fläcksmaskros Taraxacum naevosum, tyd-
ligt definierad, och flera andra arter som 
fläckmaskros T. maculigerum och närstående, 
ryms helt klart inom Christiansens defini-
tion. I ”utkanten” av gruppen finns dock 
flera arter utan fläckar vars sektionstillhörig-
het är oklar. Hos några av dem, till exempel 
kvällsmaskros T. praestans, uppträder fläckar 
ibland, om än sällan, men denna karaktär 
visar ändå att arten bör tillhöra Naevosa. 

Det ska i sammanhanget poängteras att 
sektionerna till stor del är artificiella ska-
pelser och i huvudsak får ses som praktiska 
enheter i arbetet med att artbestämma 
mask rosor och gruppera dem utifrån habi-
tuella, ekologiska och geografiska likheter. 
Troligen finns också cytologiska samband, 
men dessa behöver utredas närmare.

Bladfläckar
Det kan således vara svårt att säkert avgöra 
om den växt du hittat är en fläckmaskros, 
särskilt om den saknar fläckar på bladen. 
Men innan vi går in på sektionens karaktärer 

är det värt att klargöra vad som menas med 
bladfläckar. Maskrosor i alla sektioner har 
ibland prickiga eller fläckiga blad, så därför 
måste man titta på hur fläckarna ser ut. Och 
det gäller att se upp! 

Mest iögonfallande är de så kallade 
tjärfläckarna, vilka är mycket vanliga och 
uppträder hos många arter. Dessa tjär-
färgade partier återfinns så gott som alltid på 
interlobierna, det vill säga bladytan i vinkeln 
mellan sidoflikarna. Särskilt hos ogräsmask-
rosorna finns många arter där bladen är 
mörka–nästan svarta i interlobierna. 

Fläckar av andra typer är nästan alltid 
angrepp av olika skadegörare som svampar, 
insekter och bladvirus. Insekts angrepp 
är klart vanligast och då ser man motsva-
rande missfärgning även på undersidan av 
bladet. En sådan art är gallmyggan Cysti
phora taraxaci, vars angrepp ger bjärt röda, 
nästan cirkel runda fläckar på bladen. Dessa 
angrepp är oftast gula, röda eller rödbruna. 
Växtsugare av olika slag ger runda fläckar 
eller prickar med en ofta mörk, avgränsad 
ytterlinje och dessa är synliga även på mot-
svarande plats på undersidan av bladet. 

Bland svampar är det främst rostsvam-
parna Puccinia hieracii var. hieracii och 
P. dioicae som angriper maskrosor. Den 
senare värdväxlar i senare stadier med olika 
starrarter Carex. På maskrosblad uppträder 
pyknidier (organ som alstrar vegetativa för-
ökningskroppar) på båda sidor av bladet och 
syns som svarta prickar. ”Oäkta” fläckar och 
prickar på maskrosblad kan lokalt och vissa 
år vara mycket vanliga. Man ser dem överallt 
– i åkrar, vägkanter, vallar och i gräsmattor. 

De ”äkta” naevosa-fläckarna (figur 2) har 
en annan färgskala. De är mörka, kött-
bruna–oxblodsfärgade–svartbruna–vio-
letta–mörkvioletta till nästan svarta. De har 
olika storlek, är sällan helt runda, istället 
långsträckta till oregelbundna, från mycket 
små prickar, till sådana som liknar fräknar, 
till större enheter som hos vissa arter kan 
bli sammanflytande. Fläckarna syns endast 
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på ovansidan och om du vänder på bladet är 
bladytan homogent färgad, oftast mer eller 
mindre jämnt grön.

Hur du känner igen fläckmaskosor
Här kommer en lista på karaktärer som är 
vanliga inom sektionen Naevosa. Ju fler som 
uppträder, desto troligare är att du hittat en 
art inom gruppen. Ingen art visar alla dessa 
karaktärer, man får göra en sammanvägning.

1. Många strödda mörka fläckar på blad-
ytans översida

2. Spindelvävshåriga blad
3. Sidoflikar sällan kloböjda
4. Blad utan tjärfläckar i interlobierna

5. Mittnerv på bladets översida fint strim-
mig i rött och grönt

6. Ytterholkfjäll utstående–något ned-
böjda, aldrig helt upprätta.

7. Ytterholkfjäll utan eller med smal hinn-
kant

8. Blomkorgar mer eller mindre radierande 
(korg tät i mitten, gles i ytterkant)

9. Kantblommorna på undersidan med 
grå–gråviolett, sällan röd strimma

10. Märken med pollen
11. Holkar ej svartgröna
12. Blomkorgar öppna även på kvällen (några 

arter)
13. Frukt ljusbrun med långa taggutskott 

och en lång cylindrisk näbb
Bestämningsnyckeln på nästa sida är bara en 
av vägarna till att komma fram till rätt art. 
Nyckeln kan omöjligt täcka mer än en liten 
del av alla de variationer, oftast ålders- eller 
ståndortsbetingade, som plantorna uppvisar. 
Exempelvis tenderar många av arterna att i 
skugga, sent på säsongen eller i vissa miljöer 
få hela blad utan flikar men i stället med 
tänder. Dessa är svåra att bestämma med 
hjälp av nyckeln, som främst inriktar sig mot 
plantor med väl utvecklade sidoflikar. 

Arttypiska fläckmaskrosor bör vara 
möjliga att bestämma med hjälp av nyckeln, 
men det är i så fall viktigt att även gå igenom 
artbeskrivningen för att se om bestäm-
ningen är rimlig. Vid minsta osäkerhet kring 
bestämningen måste belägg samlas för 
senare kontroll. 

Om du får problem med bestämningen 
kan det bero på att du hittat ett otypiskt 
exemplar, att arten är ny för landet eller helt 
enkelt är obeskriven eller att du hittat en art 
med fläckiga blad men som hör till en annan 
sektion. Några sådana arter nämns direkt 
efter artbeskrivningarna. 

I nyckeln har använts begreppen sydliga 
respektive nordliga arter. De sydliga arterna 
är inte funna norr om Gästrikland, de nord-
liga inte söder om en linje Medelpad–Härje-
dalen.

figur 2. Äkta naevosafläckar syns som mörk
violetta, oregelbundna fläckar på bladens ovansida, 
på undersidan syns de inte. Blad av fläckmaskros 
T. maculigerum. – Strandstuviken, Nyköping, Sörm
land 2012. 
foto: Hans Rydberg.
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Bestämningsnyckel till svenska fläckmaskrosor
1 Blad fläckiga ............................................................................................................................................................... 2
– Blad utan fläckar ......................................................................................................................................................12

2 Blad med brett vingade skaft.................................................................................................................................. 3
– Blad med ovingade–smalt vingade skaft ............................................................................................................. 6

3 Pollen saknas ......................................................................................................................................9. T. larssonii
– Pollen finns (kan saknas hos T. euryphyllum) ...................................................................................................... 4

4 Bladskaft med mkt breda vingar, ofta ända ned till basen, sydlig ................................... 5. T. euryphyllum
– Bladskaftets vingar nedåt killikt avsmalnande, nordliga arter .......................................................................... 5

5 Sidoflikar 2–4 par, ytterholkfjäll 2–3 mm breda, bladfläckar ofta samman flytande ......................
 ..........................................................................................................................................4. T. dilutisquameum

– Sidoflikar 4–7 par, ytterholkfjäll 3–5 mm breda, bladfläckar sällan sammanflytande ......14. T. naevosum

6 Utan pollen .................................................................................................................................................................. 7
– Med pollen .................................................................................................................................................................. 8

7 Ändflikar små med nabblik spets ........................................................................................11. T. maculigerum
– Ändflikar dubbelt så långa som breda, utan nabblik spets, ytterst sällsynt art ...... 20. T. subnaevosum

8 Nordliga arter ............................................................................................................................................................. 9
– Sydliga arter .............................................................................................................................................................10

9 Ytterholkfjäll spretiga, spiralställda på holken, sidoflikar mest triangulära, korta, 
utstående .................................................................................................................................14. T. naevosum

– Ytterholkfjäll regelbundet utåtriktade, ej spiralställda, sidoflikar utstående–
nedböjda–nedåt riktade, ibland kloböjda ................................................................... 13. T. naevosiforme

10 Ändflik med tänder nära basen, sidolober brett triangulära, ytterholkfjäll tydligt 
hinn kantade ...........................................................................................................................3. T. conspersum

 –  Dessa karaktärer inte förenade..........................................................................................................................11

11 Sidoflikar kraftigt tandade med konvex rygg, ändflik utan nabbliknande spets ......10. T. lentiginosum
 –  Sidoflikar otandade–svagt tandade, ryggsida mest rak–något konkav, 

ändflik ofta med nabblik spets ......................................................................................11. T. maculigerum

12 Sydliga arter, oftast med pollen, mittnerv lysande röd .................................................................................13
 –  Nordliga arter med pollen, mittnerv mer eller mindre violett .......................................................................15

13 Utan pollen ........................................................................................................................................9. T. larssonii
 –  Med pollen ..............................................................................................................................................................14

14 Sidoflikar talrika, ofta 6–8 par, ytterholkfjäll lilafärgade ........................................................6. T. excellens
 –  Sidoflikar färre, högst 3–5 par, ytterholkfjäll gröna, sällan lilafärgade ........................... 16. T. praestans

15 Bladskaft brett vingade .......................................................................................................................................16
 –  Bladskaft ovingade–smalt vingade ...................................................................................................................19

16 Ändflik smalt triangulär, sidoflikar nedåtriktade ................................................................... 1. T. adpressum
 –  Ändflik brett–något avlångt triangulär, sidoflikar mest utåtriktade .............................................................17

17 Ändflik nedtill med många, ofta grova tänder .................................................................................................18
 –  Ändflik triangulär–rombisk med få tänder vid basen .................................................................. 7. T. firmum

18 Holk rent grön, korg stor (–50 mm) ................................................................................15. T. opeatolobum
 –  Holk mörkgrön–svartgrön, korg stor–mycket stor (55–70 mm) ............................... 18. T. rhodoneuron

19 Ändflik brett triangulär med kort spets ........................................................................................... 7. T. firmum
 –  Ändflik utdragen med rund till kort triangulär spets och tandad kant ............................ 16. T. praestans
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Arterna
Den först nämnda referensen under art-
namnet innehåller typbeskrivningen. Många 
arter har även behandlats i senare publika-
tioner och även dessa anges. Arterna satta 
med mindre stil finns i våra grannländer 
men är ännu inte funna i Sverige. De har 
inte tagits upp i bestämningsnyckeln men 
beskrivs nedan i anslutning till de arter 
där de skulle falla ut i nyckeln. Längden på 
frukten är exklusive näbben (smalt bihang 
mellan själva frukten och paraplyskaftet).

1. T. adpressum Dahlst.  
Nordlig kvällsmaskros – figur 3
(Dahlstedt 1912, 1930)

Igenkänningstips: Maskros med lång och 
smal, nedåt tandad ändflik och nedåtriktade 
sidoflikar. 

Blad tryckta mot marken, långa, linjära 
till smalt lansettlika med långa och karak-
täristiskt nedåtriktade flikar. Ändfliken 
är smalt triangulär med ofta grova tänder 
längs kanten och utstående–nedåtriktade 
vassa basflikar. Sidoflikar ofta rikt och långt 
syltandade med långa, smala, i spetsen klo-
böjda spetsar. Särskilt nedtill på bladet kan 

flikarna på ryggsidan vara prydda med 4–5 
mycket långa, smala tänder. Bladskaft tydligt 
vingade, mittnerv ofta kraftigt purpurröd. 
Bladskaft rött, dock inte så starkt som hos 
kvällsmaskros.

Korg stor, 40–50 mm bred, lös och radi-
erande. Trots det svenska namnet är korgen 
sluten på kvällen. Märken mer eller mindre 
mörkt gröna med rikligt pollen. Ytterholk-
fjäll snett uppåtriktade, spiralställda, krok-
böjda (med spetsen nedåt). Frukt mörkt 
halmgul, 4 mm lång, med 0,5 mm lång näbb. 

Nordlig kvällsmaskros liknar härjedals-
maskros T. rubiginosum – en art i fjällmask-
rosornas sektion, Crocea – men har en något 
smalare holk med äggrund, något killik bas 
och mer tydligt spiralställda ytterholkfjäll, 
mer radierande korg samt halmgul–olivgrön 
frukt. Hos härjedalsmaskros är frukten 
rödgul. Arten liknar även något kvällsmask-
ros genom sina långa, tandade ändflikar och 
den rödaktiga mitt nerven, men har brett 
vingade bladskaft

Nordlig kvällsmaskros är sällsynt och före-
kommer bara i norra Sverige. Den är samlad 
på flera lokaler i Jämtland 2013 och är i nutid 
även funnen i Norrbotten och Härjedalen, 

figur 3. Nordlig kvällsmaskros 
T. adpressum. – Fröå gruva, 
Åre, Jmt. Leg. (samlad av) 
H. Rydberg 2013, S.
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tidigare även i Medelpad. Den växer främst i 
gräsmarker, gärna fuktiga sådana, i vägdiken 
och fuktiga vägkanter samt någon gång i 
fuktig björkskog med gläntor.

2. T. atroplumbeum Dahlst.  
Nordlands maskros – figur 4
(Dahlstedt 1923–24, 1930)

Igenkänningstips: Styva, tätt fläckiga blad, utåt
riktade sidoflikar, mörkt blygrå holk och snett upprätta 
ytterholkfjäll. Ej funnen i Sverige.
Blad styva, smalt lansettlika, på ovansidan inte 
sällan med mörkvioletta fläckar, som kan täcka 
stora delar av bladytan. Ändflik liksidigt eller 
något utdraget triangulär med konkava sidor, 
ibland med en grov tand på sidan, och ofta 
med lätt uppböjda basflikar. Sidoflikar 4–5 par, 
utstående, triangulära, ofta smala, särskilt nedtill 
i bladet mer eller mindre rikt tandade. Inter-
lobierna hos smalflikiga individ har en eller flera 
grova tänder, hos mer grovflikiga exemplar är de 
mycket breda, otandade eller med någon enstaka 
tand. 

Korg stor, 55–60 mm bred, radierande. Stift 
och märken mörka med pollen. Holk mörkt blå-
grå–blyfärgad, tämligen stor och grov, 20–22 mm 
hög, med äggrund bas. Ytterholkfjäll äggrunda–
breda med smalt lansettlik, trubbig spets, snett 
upprätta, pruinösa, smalt hinnkantade. Frukt 3,5 
mm lång med 1 mm lång, cylindrisk näbb. 

Nordlandsmaskros liknar leverfläcksmaskros 
T. naevosum, men har större och grövre, mörka 
holkar med bredare och upprätta ibland nästan 
tilltryckta ytterholkfjäll, mörkare bladfärg, 
bredare bladflikar och längre utdragen ändflik på 
innerbladen. 
Arten är ännu inte funnen i Sverige. Det finns 
mycket få uppgifter om artens ekologi, men den 
anges från gårdstomter och vägkanter. Den före-
kommer i Nordland fylke i Norge, varifrån den 
också är beskriven. Arten är endemisk. 

3. T. conspersum H. Øllgaard  
Plumpmaskros – figur 5
(Øllgaard 2015)

Igenkänningstips: Mörka, fläckiga blad med 
triangulära sidoflikar och ytterholkfjäll med 
tydlig hinnkant. Sydlig.

Medelstor med något upprätta blad. Blad 
mörkt blågröna, något håriga på ovansidan, 
med spridda eller sammanflytande fläckar. 
Ändflik liksidigt–avlångt triangulär med 

figur 4. Nordlandsmaskros T. atroplumbeum. Arten 
ännu inte funnen i Sverige. – Lofoten, Norge. Leg. 
J. Holmboe 2013, S.

figur 5. Plumpmaskros T. conspersum. Denna syd
liga art liknar fläckmaskros men har bredare blad 
och ändflikar med grova tänder vid basen. Belägg i 
S, utan närmare data.
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nedtill tandade kanter, särskilt på inner-
bladen mycket stor. Sidoflikar nedböjda med 
övre kanten rak till konkav, vanligen hela, 
med förlängd vass spets. Interlobier upptill 
i bladet spetsvinkliga. Bladskaft ovingat 
eller bara smalt vingat. Mittnerv purpur-
röd, strimmig. Stjälk spindelvävshårig under 
korgen. Holk utan pruina. Ytterholkfjäll 
utstående–djupt nedåt bågböjda, rätt regel-
bundna, 12–13 × 3,5–5,5 mm, med en tydlig, 
hyalin–vitaktig eller rödaktig hinnkant. 

Korg 40–45 mm bred, ljusgul, strimma 
gråviolett. Inre blommor med röda tänder, 
åtminstone som torra. Märken gula till 
smutsgula med pollen. Frukt gråbrun, 3 mm 
lång, upptill med starka taggutskott, nedtill 
blott vårtig, med en 0,6–0,7 mm lång, cylin-
drisk näbb.
Plumpmaskros liknar något former av fläck-
maskros T. maculigerum, vilken den tidigare 
förväxlats med. Den skiljer sig genom bre-
dare blad, ändflik med särskilt nedtill vassa 
tänder och något ljusare märken. 
Plumpmaskrosen är sällsynt funnen i södra 
Sverige upp till Västergötland, senast på 
Öland 2014. Nutida förekomster finns även 
i Blekinge och Bohuslän, tidigare även i 

Skåne, Småland och Västergötland. Arten 
är i övrigt känd och utbredd i Danmark 
(Jylland), där den finns på åtskilliga lokaler, 
sällsynt även i Norge och Finland (Øllgaard 
2015). Arten är knuten till naturliga foder-
marker.

4. T. dilutisquameum M. P. Christ.  
Brokmaskros – figur 6
(Christiansen 1942)

Igenkänningstips: Nordlig art med korta, 
triangelformade, utstående sidoflikar som ofta är 
purpurfärgade av sammanflytande fläckar. 

Växten blir 20–25 cm hög. Blad ljusare–
mörkare gröna, kort täthåriga, lansettlika 
med 2–4(–5) par sidoflikar och med tydliga, 
ofta sammanflytande purpurfläckar, som 
dock är otydliga hos unga blad. Bladen kan 
ibland bli nästan helt purpurfärgade. Ändflik 
brett eller liksidigt triangulär med ett par 
inskärningar längs kanten och med mycket 
korta basflikar. Sidoflikar mycket korta, 
triangulära, utstående och vasst tillspetsade, 
nära spetsen något utåt- till uppåtböjda. På 
ryggsidan, särskilt nedåt i bladet, är de kort 
men rikligt syltandade. Bladskaft mer eller 

figur 6. Brokmaskros 
T. dilutisquameum. – Island, 
Egilsstadir. Leg. H. Øllgaard 
2002, S.
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mindre brett vingade, liksom nerverna mer 
eller mindre purpurröda. 

Korg cirka 50 mm bred, ljusgul, plan–
svagt konvex, starkt radierande. Kantblom-
mor rännformiga men platta i spetsen, cirka 
2,5 mm breda, strimma ljust gråviolett. 
Märken gulgröna med pollen, som ibland är 
sparsamt. Ytterholkfjäll 2,0–2,5 mm breda, 
ljusa, mot spetsen smalt utdragna, utstå-
ende, ovan blågröna, under blekt olivgröna. 
Frukt liten, mindre än 3 mm med cirka 
0,6–0,7 mm lång näbb. 
Brokmaskros har tidigare ansetts likna 
leverfläcksmaskros T. naevosum, som dock 
har betydligt fler, 4–7 par sidoflikar, bredare 
ytterholkfjäll och en rödviolett strimma på 
kantblommornas undersida. 

Jämför även kolamaskros T. kolaënse, med 
sina lyrformade ändflikar. Arten är funnen 
bland annat i Finland och Norge och skulle 
möjligen kunna dyka upp även hos oss.
Den mycket sällsynta brokmaskrosen är i 
Sverige blott funnen på en lokal i en vägslänt 
vid Riksgränsen nära fjällstationen, tämligen 
riklig 2000 (H. Rydberg, S), återfunnen på 
samma lokal 2010. I Norge är den samlad i 
Lerdal vid Sognefjorden 1967 (C.-F. Lunde-
vall, S), i övrigt funnen på åtskilliga lokaler 
på Island samt på Grönland och Färöarna 
(Christiansen 1942). 

5. T. euryphyllum (Dahlst.) Hjelt  
Bredskaftad fläckmaskros – figur 7
(Dahlstedt 1911, 1930, Hjelt 1926)

Igenkänningstips: Maskros med mycket breda 
bladskaft och en kort och bred ändflik. Natur
betesmarker i sydvästra Sverige.

Växten blir 10–20 cm hög, men varierar 
efter betestryck och näringsförhållanden. 
Blad grågröna, håriga, fläckiga, breda, mer 
eller mindre avlånga och lansettlika. Ändflik 
kort och bred, rundad eller trubbig med 
starkt konvexa sidor. Bladen är ofta nästan 
hela med glest ställda, något olikstora, utåt-

riktade tänder. Bladen kan ibland vara mer 
flikiga och liknar då fläckmaskros, men har 
brett vingkantade bladskaft. 

Korg medelstor, 40–50 mm bred. Blom-
morna har sparsamt med pollen. Även for-
mer utan pollen påträffas ibland men dessa 
har inte skilt sig i andra egenskaper från 
exemplar med pollen och därför inte kunnat 
ges status av egen art. 
Det finns anledning att varna för förväxling 
med sköldmaskros T. patens, en ogräsmask-
ros som då och då har tydliga fläckar på 
bladen och brett vingat skaft. Den senare är 
i regel betydligt kraftigare, har en lyrformad 
ändflik med starkt konkava sidor och betyd-
ligt längre sidoflikar.

figur 7. Bredskaftad fläckmaskros, T. euryphyllum.
Sällsynt i naturbetesmarker. Lägg märke till de 
breda bladskaften. – Höka vid södra Lagastranden, 
Laholm, Hl. 
foto: Örjan Fritz.
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En annan förväxlingsart med fläckiga 
blad och breda vingskaft samt närvaro av 
pollen är Montells maskros T. montellii. Den 
är emellertid starkt nordlig och ännu inte 
funnen i Sverige.

Arten betraktades tidigare som en 
underart av fläckmaskros T. maculigerum 
(Dahlstedt 1911). I hans beskrivning står att 
arten saknar pollen, vilket inte stämmer med 
senare insamlat material.
Bredskaftad fläckmaskros är en fin indikator 
på välhävdade gräsmarker med lång konti-
nuitet. Den har en sydvästlig utbredning i 
Sverige och är i regel sällsynt, om än litet 
vanligare i norra Bohuslän (figur 8), där den 
växer i något fuktiga, ogödslade betesmarker 
(Blomgren m.fl. 2011). Arten är rödlistad 
som EN – starkt hotad (ArtDatabanken 
2006a, 2015c).

6. T. excellens Dahlst. ex G. E. Haglund 
Habomaskros – figur 9
(Haglund 1935)

Igenkänningstips: Mycket vacker maskros 
med regelbundet triangulära bladflikar, röd 
mittnerv och ljusvioletta ytterholkfjäll.

Blad ljusgröna, utan fläckar, långa och 
jämnbrett lansettlika, utan fläckar. Änd-
fliken är liten, triangulär till spjutlik med 
korta bas flikar. Sidoflikarna är korta, tätt 
och regelbundet sittande, talrika, omkring 
6–8 par. Interlobier saknas eller är mycket 
korta. Hos vissa exemplar är sidoflikarna 
utåt riktade, med eller utan kroklikt upp-
böjd spets, ofta med en stor uddlik tand på 
ryggsidan nära eller i själva interlobiet. De 
inre bladen är lansettlika med tämligen stor 
spadlik och helbräddad ändflik. I skugga kan 
alla blad ha denna form. Bladskaft nedtill 
bleka, tydligt vingkantade, mittnerver till 
större delen mer eller mindre lysande röd-
violetta. 

Korg stor, cirka 50 mm bred, tydligt 
radierande, tämligen ljust gul, kantblom-
mornas strimma gråviolett. Stift och märken 
mörkgröna med pollen. Holk mörk, kort, 
med mer eller mindre äggrund bas. Ytter-
holkfjäll vackert purpurvioletta, på under-
sidan nästan svartgröna, tämligen breda, löst 
tilltryckta eller oftare utstående, med avsatt, 
trubbig spets. Frukt 3,5 mm lång med kort, 
cirka 0,5 mm långt näbb.
Habomaskrosen är en av våra ovanligaste 
fläckmaskrosor. Den är funnen på flera 
platser i Habo samhälle i Västergötland och 
under senare år även i Jönköping och i Kisa 
socken i Östergötland. Ett äldre fynd finns 
från Lammhult i Småland. Tre av de fyra 
nutida lokalerna finns i anslutning till järn-
väg och arten kan ha kommit in med järn-
vägstransporter. Fyndet i Kisa, längs vägen 
mellan Kisa och Boxholm och upptäckt av 
Tommy Nilsson 2017, växer dock minst 15 
km från närmaste järnväg. 

figur 8. Nutida utbredning av bredskaftad 
fläckmaskros, T. euryphyllum. – Uttag Artportalen 
2018-04-01.
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Arten växer på ruderatmarker som i 
gräsmattor och vägkanter och kan möjligen 
vara förbisedd, men är sannolikt mycket säll-
synt. Arten har sin huvudsakliga förekomst 
i England, men är också funnen så långt 
österut som i Sachsen i sydöstra Tyskland 
(Uhlemann 2003) och är troligen oavsiktligt 
införd till vårt land. Arten är rödlistad som 
EN – starkt hotad (ArtDatabanken 2006b, 
2015c).

7. T. firmum Dahlst.  
Styvmaskros – figur 10
(Dahlstedt 1912, 1930)

Igenkänningstips: Styvbladig maskros med 
triangulär till nästan rombisk (ruter ess!) ändflik 
och svartgröna holkar. Växer i Jämtland–Härje
dalen.

Blad styva, mörkgröna, uppåt bredare och 
utan fläckar. Ändflik triangulär till rombisk, 
ofta med grovtandad rygg. Ytterblad eller 
unga plantor eller sådana som växer på fuk-
tiga platser har nästan hela blad med glest 
tandade sidor. På blad med väl utvecklade 
flikar är flikarna korta, mer eller mindre 

brett triangulära till deltoida. Nedre flikar 
är vanligen tandade, de övre helbräddade. 
Bladskaft smala, ibland brett vingade, något 
vinröda. 

Korg stor, 45–55 mm bred. Kantblom-
mor undertill med ljust rödviolett strimma. 
Märken något mörkgröna med pollen. Holk 
stor, kort och bred med tvär bas, svartgrön 
och med pruina. Ytterholkfjäll utstående, 
äggrunt lansettlika, ibland i skuggig miljö 

figur 9. Habomaskros 
T. excellens. Lägg märke till 
de regelbundet flikade bladen 
och de ljusvioletta ytterholk
fjällen. – Habo, Vg 2006. 
foto: Hans Rydberg.

figur 10. Styvmaskros T. firmum. – Storlien, Jmt 
1942. Leg. G. Haglund, S.
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nästan upprätta. Frukt 2,8–3,3 mm lång, 
övergår tämligen tvärt i en 0,7–0,8 mm lång 
näbb.
Styvmaskrosen förekommer endemiskt i 
Jämtland och Härjedalen samt i angränsande 
delar av Norge. Den är funnen på åtskil-
liga lokaler men inga fynd har gjorts efter 
1992, då Carl-Fredrik Lundevall samlade 
den i Storsjö och Tännäs i Härjedalen. Arten 
är mycket dåligt eftersökt. Den växer i 
gräsmarker, dikesslänter och på vägrenar 
och tycks inte ha speciellt höga krav på sin 
växtmiljö. Arten bör eftersökas.

8. T. kolaënse H. Lindb. ex Dahlst.  
Kolamaskros – figur 11
(Dahlstedt 1930)

Igenkänningstips: Maskros med lyrformade 
ändflikar, gles korg och smala kantblommor. Ännu inte 
funnen i Sverige. 
Blad ljust gröna, mer eller mindre fläckiga. 
Ändflik stor och bred, ofta avlångt lyrformad 
med helbräddade, något konvexa, nära basen 
tydligt konkava sidor. Sidoflikar bildar 1–4(–5) 
par, är spetsiga, utstående–nedåtriktade, ganska 
korta, någon gång på ryggsidan rikt syltandade, 
men i regel helbräddade eller med någon enstaka 
tand, hos innerbladen ofta alternerande, vilket 
betyder att flikarna i ett par inte står mitt för 
varandra. Innerbladen, som dominerar i slutet 
av blomningen, är mindre flikiga men istället 

uppåt i bladet mer eller mindre tandade med lång 
helbräddad spets. Interlobier brett vingade. Blad-
skaft smala, rödvioletta, uppåt med tydliga vingar.

Korg stor, starkt radierande, mycket gles, 
kantblommor mycket smala. Märkena har pollen. 
Holk olivgrön–mörkt grön med äggrund, något 
nedlöpande bas. Ytterholkfjäll lansettlika–smalt 
äggrunt lansettlika, med smala, ibland tandade 
hinnkanter, utstående, de nedersta ofta linje-
smala och nedstigande på holkbasen, vilket gör 
att holken får en spirallik struktur. Frukt liten, 
3,0–3,5 mm med en 0,5–0,7 mm lång näbb. 
Kolamaskrosen är ännu inte funnen i Sverige, 
men kan förväntas då den är samlad på åtskilliga 
platser i de nordligaste delarna av Norge, Finland 
och på Kolahalvön, sydgränsen är norska Lofo-
ten. Växtmiljön anges på insamlat material vara 
ängsmarker och gräsmarker, något fynd är gjort 
på en gårdsplan.

9. T. larssonii Dahlst.  
Dalslandsmaskros – figur 12
(Dahlstedt 1911, 1930)

Igenkänningstips: Rätt vanlig i Bohuslän och 
Dalsland, fläckiga blad, korta, utstående sidofli
kar, mittnerv lysande rödviolett och märken utan 
pollen. 

Växten blir cirka 15–20 cm hög. Blad grå-
gröna med fläckar av varierande omfattning, 
många plantor saknar fläckar helt. Ändflik 

figur 11. Kolamaskros T. kolaënse, är ännu inte 
funnen i Sverige. Arten har en ändflik som ofta 
är något klock eller lyrformad. – Tana, Finnmark, 
Norge 1968. Leg. C.-F. Lundevall, S.

figur 12. Dalslandsmaskros T. larssonii, Lysande 
röd bladnerv och märken utan pollen. – Krokstad, 
Bohuslän 2004. 
foto: Evastina Blomgren.
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bred, liksidigt till utdraget triangulär, ofta 
med en karaktäristisk tand på ryggsidan och 
med korta basflikar. Blad vackert flikiga med 
4–6 par sidoflikar. De senare är tämligen 
korta–mycket korta, i regel rakt utstående, 
ibland dock nedåtriktade, med en rak till 
konkav ryggsida. Flikarna har ofta någon 
enstaka tand eller hos vissa exemplar med 
långa syltänder vilka fortsätter in i inter-
lobiet. Interlobier hos välutvecklade exem-
plar med långa syltänder. Bladskaft vingade, 
dock sällan ända ned till basen och är liksom 
huvudnerverna livligt rödvioletta. 

Blomkorg tät, cirka 40–50 mm bred. 
Märken gröna utan pollen. Kantblom-
mor på undersidan något rödbruna. Holk 
olivgrön–blågrön, med tvär bas och inte 
nedlöpande som hos fläckmaskros. Ytter-
holkfjäll äggrunt lansettlika, ovan mörk-
gröna, tydligt hinnkantade, något nedböjda. 
Frukt cirka 3,5 mm med en 1 mm lång, 
konisk näbb.
Dalslandsmaskros finns i vårt land enbart 
i den sydvästra delen men är ganska all-
män i vissa delar av Bohuslän och Dalsland 
(figur 13). Arten förekommer även i Norge. 
Dalslandsmaskrosen växer i gräsmarker, 
gårdsmiljöer och i vägkanter och tycks inte 
ha några speciella krav på sin miljö. Möjligen 
är den ursprunglig i ängsmarker.

10. T. lentiginosum H. Øllgaard  
Smal fläckmaskros – figur 14, 15
(Øllgaard 2015)

Igenkänningstips: Späd art med smala fläck
iga blad, korta nedåtriktade, tandade sidoflikar. 
Södra Sverige.

 Tämligen späd, 15–20 cm hög. Blad nästan 
linjära, kala eller bara lätt håriga, ofta mång-
flikiga, med mycket tydliga, spridda fläckar 
på översidan. Ändflik kort, i spetsen avrun-
dad. Bladen är regelbundet flikiga, de inre 
dock nästan hela och tandade. Sidoflikar 
korta, nedböjda med konvex rygg, tandade, 
i spetsen vassa. Bladskaften är ovingade, 
purpurröda. Huvudnerv rödgrönt strimmig, 
utmed hela sin längd svagt–starkare röd. 

Korg 35–40 mm bred, ljusgul, välvd, kant-
blommor undertill med mörkt grå violett 
strimma, innerblommornas tänder gula. 
Märken med pollen. Korgskaft hårigt bara 
direkt under korgen. Holk utan eller med 
svag pruina. Ytterholkfjäll snett upprätta 
till utstående, nedböjda, regelbundna, 7–9 × 
2–3 mm, mörkgröna, mest utan hinnkanter. 
Frukt gråbrun, 3,1–3,3 mm lång, taggutskott 
långa och smala, helt raka. Näbb 0,7–0,9 
mm, cylindrisk.

figur 13. Nutida utbredning av dalslandsmaskros 
T. larssonii. – Uttag Artportalen 2018-04-01.

figur 14. Smal fläckmaskros T. lentiginosum. – 
Grönnestrand, Jylland, Danmark 2002.
foto: Thomas Brandt.
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Smal fläckmaskros skiljer sig från andra 
fläckiga arter i sektion Naevosa på de smala, 
nästan helt kala bladen som har många 
korta, starkt tandade sidoflikar med tydligt 
konvex överkant samt små, korta ändflikar.

Bleknande fläckmaskros T. pseudolarssonii, 
har vissa likheter men de mörka fläckarna på 
bladen bleknar efterhand. Arten är i Norden 
bara känd från Danmark.
Smal fläckmaskros växer sällsynt i södra Sve-
rige, bara ett fåtal lokaler är kända. Nutida 
fynd finns från Skåne, Blekinge, Öland, Hal-
land, Bohuslän och Dalsland. Arten växer i 
skiftande miljöer men tycks föredra artrika 
gräsmarker och bör eftersökas. Arten tycks 
ha minskat.

11. T. maculigerum H. Lindb.  
Fläck maskros – figur 16
(Lindberg 1908, Dahlstedt 1930)

Igenkänningstips: Maskros med fläckiga, 
vanligen smala, nedliggande blad, liten ändflik 
med nabblik spets och ovingade bladskaft. Natur
betesmarker från Skåne upp till Gästrikland.

Liten–medelstor med nedliggande blad som 
innan blomning kan vara svåra att upptäcka 

då de ligger intrasslade i grönskan. Bladen 
är grågröna–blågröna, smala, i stort sett 
kala, på nerven ibland hårig. De är tydligt 
fläckiga, men antalet fläckar och storleken 
på fläckarna varierar en hel del, och de 
tenderar att bli färre på ändfliken. Ändfliken 
är liten, liksidigt till något avlångt triangu-
lär, med korta, utstående till nedåtriktade 
basflikar och en nabblik spets. På de inre 
bladen är ändfliken mycket längre än bred. 
Sidoflikarna bildar oftast 2–4 par. Ryggsidan 
är många gånger längre än den korta buk-
sidan. Hos vissa exemplar är sidoflikarna tri-
angulära och rikt tandade, men i regel finns 
bara få tänder. Bladskaft smala, ovingade 
eller mycket smalt vingade, nedtill starkt 
röda, även mittnerven ofta mer eller mindre 
röd. 

Även bladens flikighet varierar mycket. 
Det finns blad med väl utvecklade flikar, 
sådana med mycket korta flikar till nästan 
helbladiga exemplar med små tänder längs 
kanten (figur 17). De senare kan vara unga 
exemplar, men bladtypen ser man också 
på de inre bladen hos mer välutvecklade 
exemplar.

Korg 40–50 mm bred, ljust gul, kant-
blommor undertill med en gråviolett men 

figur 16. Fläckmaskros T. maculigerum. – Ekdal, 
Gnesta, Srm 2017.
foto: Hans Rydberg.

figur 15. Smal fläckmaskros T. lentiginosum – 
bladserie. Gedsted, Jylland, Danmark 1997. 
foto: Thomas Brandt.
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ibland purpurröd strimma. Stift och märken 
ljusa–grönaktiga, mörknande efter tork-
ning. Pollen finns i regel men populationer 
utan pollen förekommer. Holk olivgrön med 
äggrund bas. Ytterholkfjäll av varierande 
bredd, äggrunt lansettlika med lång spets, 
spretigt utstående till något uppåtriktade. 
Frukt gråbrun, 3,0–3,5 mm med 0,7–0,8 mm 
långt näbb.
Fläckmaskros varierar till såväl bladform, 
fläckighet och pollenförekomst och det 
finns skäl att betrakta arten som ett kollek-
tiv där ännu obeskrivna arter ingår.
Fläckmaskros växer på friska–fuktiga, 
ogödslade betesmarker såväl i kalkrik som 
kalkfattig miljö. Den är en karaktärsart för 
fina ängar och betesmarker men har minskat 
betydligt sedan förr. Arten är tämligen säll-
synt utmed kusterna i södra Sverige upp till 
Gävletrakten samt i norra Småland, Öster-
götland och Sörmland (figur 18). Många 
lokaler idag finns i ohävdad miljö och arten 
är hotad på grund av igenväxning. I Bohus-
län hittar man arten ofta i kustnära trakter 
på skalgrusbemängda havsstränder (Blom-
gren m.fl. 2011). Arten är rödlistad som VU 
– sårbar (Artdatabanken 2006c, 2015c).

12. T. montellii H. Lindb. ex Sonck  
Montells maskros
(Sonck 1998)

Igenkänningstips: Inte funnen i Sverige. Triangu
lär ändflik, 3–4 par sidoflikar, breda interlober, bleka 
bladskaft och mörkt olivgröna märken.
Växten är 15–25 cm hög. Blad ljust blågröna, 
fläckiga eller delvis ofläckade, på ovansidan 
håriga, undertill kala, uppåt bredare. Ändflik tri-
angulär till nästan rombisk, cirka 3 cm bred, med 
på ryggsidan en eller några få tänder. Sidoflikar 
relativt få, 3–4 par, korta, deltoida–triangulära, 
spetsiga, utstående eller något nedböjda. Inter-
lobier mycket breda, på de yttre bladen hela, hos 
de inre tandade. Bladskaft brett vingade, liksom 
nerverna bleka. 

Korg cirka 4 cm bred, med ljusgrå strimma 
undertill på kantblommorna. Märken mörkt oliv-
gröna med pollen. Korgskaft delvis spindelvävs-
hårigt, ofta mörkt purpurfärgat. Holk olivgrön 
med 9 mm långa och 2–3 mm breda, blekt oliv-
gröna, smalt hinnkantade ytterholkfjäll. Frukt 
3,0–3,2 mm lång, upptill med talrika taggutskott. 
Näbb 0,6 mm, nästan cylindrisk. 
Montells maskros är mycket sällsynt och 
beskriven från norra Finland, några mil öster om 
Muonio älv och den svenska gränsen, varför den 
mycket väl kan dyka upp i angränsande delar av 
Sverige. Justus Montell fann arten redan 1916, 
men den förblev obeskriven till 1998 då Carl 
Erik Sonck fann den på nytt och publicerade den 
(Sonck 1998).

figur 17. Fläckmaskros T. maculigerum – ett ungt 
helbladigt exemplar. – Strandstuviken, Nyköping, 
Srm 2006. 
foto: Hans Rydberg

figur 18. Nutida utbredning av fläckmaskros 
T. maculigerum. – Uttag Artportalen 2018-04-01.
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13. T. naevosiforme Dahlst.  
Sickel maskros – figur 19
(Dahlstedt 1912, 1930)

Igenkänningstips: Fläckig maskros med 
mörkgröna, mörkfläckiga blad med något klolikt 
nedböjda sidoflikar.

Blad långa, grova, mörkt blågröna, tätt 
mörkfläckiga, något håriga. Ändflik liksidigt 
triangulär eller något utdragen med i regel 
nedåtriktade basflikar. Sidoflikar 4–7 par. De 
är i regel klolikt nedböjda, tätsittande, vassa 
med småtandad, konvex ryggsida eller korta 
och nedåtriktade. Ibland är de långa med 
bred bas och starkt nedåtriktade med utdra-
gen spets. Bladskaft korta, smalt vingade och 
röda längst ned, bladets mittnerv röd. 

Korg välvd, cirka 40–55 mm bred, svagt 
radierande, kantblommor undertill med 
ljust gråviolett strimma. Stift gula, märken 
grönaktiga och med pollen. Korgskaft ofta 
röda, något håriga under korgen, Holk kort 
och bred med tvär bas. Ytterholkfjäll utstå-
ende, ej spiralställda, 10 × 2,5–4,0 mm, med 
purpurfärgad spets. Frukt 3 mm lång med 
cirka 1 mm lång, konisk–cylindrisk näbb.
Sickelmaskrosen liknar leverfläcksmaskros 
T. naevosum men har något mindre, som 
utslagen mer välvd korg, röda korgskaft, 
längre och mer nedböjda sidoflikar, och sma-

lare, mer regelbundet riktade ytterholkfjäll. 
Holken är dessutom kort och bred.
Sickelmaskrosen är sällsynt och i nutid fun-
nen i Jämtland, Härjedalen och Hälsingland 
samt utanför Arvidsjaur i Pite lappmark. 
Den är vanligare längre västerut och finns i 
Storbritannien, särskilt i de skotska bergen, 
på Irland, Norge, i finska Österbotten men 
inte på Island. 

Arten uppträder i vitt skilda miljöer men 
tycks gynnas av fuktiga stånd orter i fjäll-
trakternas lägre delar, gärna i öppen terräng 
som vid bäckar, på älv stränder, fuktängar, 
slåttervallar, ängsbjörkskogar men också 
i vägkanter, vallar, gårdstun och på ogräs-
marker. I Storbritannien anges den även 
växa på fuktiga ängar och klippor (Dudman 
& Richards 1997). Arten är rödlistad som 
VU – sårbar (Art Databanken 2015a, c).

14. T. naevosum Dahlst.  
Leverfläcks maskros – figur 20, 21
(Ostenfeld 1907, Dahlstedt 1930)

Igenkänningstips: Storvuxen med grova, 
tätt fläckiga blad och korta, utstående sidoflikar. 
Nordlig.

Stor och grov. Blad grova, håriga, tätt mörk-
fläckiga, mot basen avsmalnande. De inre 
bladen är lansettlika, hela, med korta, ibland 
kloböjda tänder längs kanterna – vissa 
ungplantor har bara sådana blad. Ändflik 
nästan liksidigt triangulär till något pillik 
med korta, utstående–något uppåtsvängda 
basflikar. Sidoflikar triangulära, i allmän-
het korta, utstående och i övre delen ofta 
snett uppåtriktade, aldrig eller mycket sällan 
nedåt kloböjda. På mer näringsrika lokaler 
blir flikarna längre och bredare med tänder 
på ryggsidan. Bladskaft ovingat, ibland dock 
vingat, kort och ljust rödviolett. Bladnerv 
röd, ibland med färgade sidonerver. 

Korg ljusgul, platt, tydligt radierande, 
stor, 50–60 mm bred, korgskaft bleka. Kant-
blommor undertill med rödviolett strimma. 
Stift och märken gröna med pollen. Holk 

figur 19. Sickelmaskros T. naevosiforme. Hos de 
flesta blad är sidoflikarna något nedböjda. – Tän
näs, Hjd 1990. Leg. C.- F. Lundevall, S.
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med äggrund, något nedlöpande bas. 
Ytterholkfjäll löst spiralställda, bågformigt 
utböjda–nedböjda, spetsiga med purpur-
färgad spets, 10–12 × 3–5 mm. Frukt tämli-
gen stor, 3.5–4,0 mm lång med en 0,7–0,8 
mm lång, cylindrisk till konisk näbb.
Leverfläcks maskros är besläktad med 
sickelmaskros T. naevosiforme (för skillnader 
se denna art). Jämför även med nordlands-
maskros T. atroplumbeum, med mörkt blygrå 
holk och snett upprätta ytterholkfjäll. Arten 
är ännu inte funnen i Sverige, men skulle 
kunna dyka upp i de nordligaste fjällen.
Leverfläcksmaskrosen är tämligen sällsynt 
i norra Sverige. Den är spridd från Dalarna 
upp till norra Lappland, men de flesta 
fynden är gamla insamlingar. I nutid är den 
känd från Jämtland, Härjedalen, Pite och 
Lycksele lappmarker. 

Arten förekommer även i Norge, där den 
tycks vara vanlig i Nordland fylke, i Storbri-
tannien, särskilt i Skottlands högländer, på 
Grönland, Färöarna och på Island. Möjligen 
har arten minskat men då den inte bara växer 
i naturlig ängsmark utan även på ruderat-
marker och i vägkanter är den troligen mycket 
förbisedd. Vid inventeringar i Jämtland 2013 
sågs den på flera lokaler, ofta i mängd.

15. T. opeatolobum Dahlst. ex. G. E. Haglund 
Tännäsmaskros – figur 22 
(Haglund in Lange 1938)

Igenkänningstips: Endast i Jämtland och 
Härjedalen. Lång ändflik, nedtill med långt 
utdragna tänder, sidoflikar med utdragna spetsar. 

Blad långa, lansettlika, uppåt bredare, 
nästan kala, utan fläckar, med 3–5(–7) par 
sidoflikar. Ändflik relativt stor, ofta minst 
dubbelt så lång som bred, mot basen såg-
tandad, djupt inskuren eller med några grova 
tänder som ibland liknar flikar. Sidoflikarna 
är av varierande riktning, men mest utåt-
riktade, med bred bas, lång ryggsida och en 
ibland långt utdragen, linjär spets. De nedre 
flikarna är på ryggsidan försedd med en till 
flera långa, smala syltänder, som är utåt-
riktade eller uppåtsvängda. Interlobierna 

figur 20. Leverfläcksmaskros T. naevosum, med 
utstående korta sidoflikar och tätt fräkniga blad. – 
Handöl, Jmt 2013. 
foto: Hans Rydberg.

figur 21. Leverfläcksmaskros T. naevosum. – 
Hand ölsforsen, Jmt 2013. Leg. H. Rydberg, S.
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är långa med breda vingar och övergår utan 
gräns i sidoflikarna och har liksom dessa 
talrika, utstående, nållika tänder. Bladskaft 
smala, liksom nerverna rödvioletta. 

Korg stor, cirka 55 mm bred, rätt mörkt 
gul, radierande. Kantblommorna undertill 
med en brunviolett strimma. Märken med 
pollen. Holk tämligen stor, grov, cirka 20 
mm hög, ljust till något mörkt grön. Ytter-
holkfjäll äggrunt lansettlika–lansettlika, 
10–13 × 2,5–5,0 mm, mörkt gröna, spetsiga, 
utstående eller oftare nedböjda. Frukt 
stor, 3,7–3,9 mm lång med 0,5–0,7 mm lång 
konisk–cylindrisk näbb. 
Tännäsmaskrosen är sällsynt och i vårt land 
bara funnen i Jämtland och Härjedalen från-
sett ett mer än hundra år gammalt fynd från 
Dalarna. Eftersom arten hittades på flera 
lokaler vid inventeringar i Jämtland 2013 är 
den sannolikt mycket förbisedd. Utanför 
Sverige är arten endast funnen i Norge och 
bör betraktas som endemisk. Arten växer i 
gräsmarker och i artrika, kalkrika vägkanter 
i Jämtland. Det är tveksamt om arten ska 
ingå i sektion Naevosa.

16. T. praestans H. Lindb.  
Kvällsmaskros – figur 23, 24
(Lindberg 1908, Dahlstedt 1930)

Igenkänningstips: Karaktärsart för fina 
naturbetesmarker, glesblommig korg, lysande 
rödviolett bladnerv och typisk, oregelbundet 
tandad ändflik.

Liten–medelstor, tämligen späd. Blad långa, 
rätt smala, jämnbreda, rent gröna–mörkt 
blågröna, kala–svagt håriga och ofta tydligt 
skeva, vilket betyder att flikarna i ett par 
inte står mittemot varandra. Blad i regel 
ofläckade, men små mörka fläckar kan 
finnas hos vissa exemplar (titta på de inre 
bladen!). Ändflik långt utdragen, i spetsen 
kort triangulär eller rundtrubbig med några 
kraftiga tänder längs kanterna. Tänderna 
sitter inte alltid mitt för varandra och är på 

figur 22. Tännäsmaskros T. opeatolobum. – 1500 
m SV om Tegefjäll vid Åreälven, Jmt 2013. Leg. H. 
Rydberg, S.

figur 23. Kvällsmaskros T. praestans, med typiska 
ändflikar. – Krokstad, Boh 1952. Leg. G. Haglund, 
S.
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vänster och högersidan ofta olika till antalet 
(figur 23). Sidoflikar korta, triangulära, oftast 
tydligt nedåtriktade med en eller några få 
tänder på ryggsidan. Bladskaft ovingade–
smalt vingade, liksom nerverna lysande 
purpurröda. 

Korg kraftigt radierande, mycket gles 
och ljust gul – ett bra fältkännetecken! Holk 
mörkt olivgrön med tydligt nedlöpande bas. 
Ytterholkfjäll tämligen breda, smalt men 
tydligt hinnkantade, mer eller mindre utåt-
riktade, ibland snett uppåtriktade. Märken 
gulaktiga med pollen. Frukt 3,2–3,5 mm lång 
med smala spetsiga taggutskott och en cirka 
0,5 mm lång, brett konisk näbb.
Kvällsmaskros förekommer i hela Sverige, 
ojämnt utbredd upp till Västerbotten och 
Lycksele lappmark (figur 25). De allra flesta 
fynden härrör emellertid från tiden före 
1950. Efter 1980 har arten påträffats på unge-
fär hundra lokaler, varav drygt hälften i Små-
land. Den är sällsynt eller saknas i sydvästra 
delen av Götaland. Nordligaste fynden 
sedan 1980 är från Lycksele lappmark. Arten 
förekommer i hela Norden utom på Island 
samt på Färöarna och i Baltikum. Kvälls-

maskrosen är en av de få rödlistade mask-
rosor som inte tycks ha specifika klimatkrav 
utan förekommer i hela landet.

Arten växer på artrika, ogödslade fukt-
ängar, främst i inlandet, på Öland även i 
lundar, lövängar och på gräsplaner. I fjällen 
kan man också se arten växa i vägkanterna. 
På många håll, särskilt i Sörmland, växer 
arten under busksnår och i gräsremsor vid 
fuktiga skogsbilvägar. Arten verkar vara mer 
skuggtålig än många andra ädelmaskrosor. 

figur 24. Kvällsmask
ros T. praestans, i 
skogsglänta. – Sjö
skogen, Tunaberg, 
Srm. 
foto: Hans Rydberg.

figur 25. Nutida utbredning av kvällsmaskros 
T. praestans. – Uttag Artportalen 2018-04-01.
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Arten är rödlistad som VU – sårbar (Art-
Databanken 2006d, 2015c).

17. T. pseudolarssonii A. J. Richards  
Bleknande fläckmaskros
(Richards 1972, Dudman & Richards 1997)

Igenkänningstips: Typisk genom de mörkfläckiga 
bladen som bleknar efter hand. Ännu ej funnen i 
Sverige. 
Blad mörkt gröna, nästan kala, med starkt marke-
rade mörka fläckar, vilka i början flyter samman 
till större fält. Pigmentet är dock vattenlösligt 
så att fläckarna bleknar snabbt och syns knap-
past på bladen senare på säsongen. Ändflik först 
något spetsig, ibland hjälmlik, senare större och 
mer tandad. Sidoflikar 3–5 par, hos unga plantor 
ibland mycket vackert regelbundet fördelade, 
utstående till något nedböjda, smala, spetsiga, 
grova och tandade i kanten och/eller med tan-
dade interlobier. Bladskaft ovingade–vingade, 
först ljust purpurröda, senare bleknande. 

Korg cirka 45 mm, djupt gul, kantblommor 
undertill med gråviolett strimma. Korgskaft 
upprätt, blekt. Ytterholkfjäll utstående till något 
nedböjda, ovan bleka, tydligt bågböjda, 9–11 × 
2 mm, grågröna, med smala ljusa hinnkanter. 
Märken smutsgula med pollen. Frukt halmfärgad, 
upptill med vassa taggutskott, 3,5 mm lång, näbb 
0,5 mm. 
Bleknande fläckmaskros har en suboceanisk 
utbredning och förekommer i England samt på 
en lokal i Danmark, på norra Jylland, där den 
växer i en naturbetesmark. Arten skulle möjligen 
kunna dyka upp i sydvästra Sverige. 

18. T. rhodoneuron Dahlst.  
Nattmaskros – figur 26
(Dahlstedt 1912, 1930)

Igenkänningstips: Stor art med blad som är 
bredast i övre delen, med en lysande röd mittnerv. 
Mycket stor korg som även blommar på kvällen.

Stor och grov, utan fläckar på bladen. Blad 
med hög tyngdpunkt och 5–7 par sidoflikar. 
Ändflik triangulär, spetsig, ofta med en liten 
udd i toppen, nedåt typiskt grovtandad–näs-
tan uppflikad, hos de inre bladen är änd-
fliken inte avgränsad från resten av bladet, 
som längs kanterna har nedåtriktade tänder 
eller små korta flikar. Sidoflikar utstående 
till snett nedåtriktade, spetsiga, på ryggen 

med enstaka tänder. Interlobier korta eller 
saknas. Blad med korta skaft, mot basen ofta 
mycket brett vingade. 

Korg mycket stor, 55–65(–70) mm bred, 
med platta kantblommor, strimma ljust 
rödviolett. Stift och märken mörkgröna med 
pollen. Holk stor, mörkt olivgrön med tvär 
bas. Ytterholkfjäll tämligen breda, bågfor-
migt utstående–nedböjda. Frukt gråbrun 
med vassa taggutskott, cirka 3,5–4,0 mm, 
näbb konisk, cirka 0,5 mm lång.
Nattmaskros liknar till viss del kvällsmask-
ros särskilt med avseende på bladens och 
blommornas färg, de lysande röda bladner-
verna och de röda bladskaften. Korgen sluts 
också sent på kvällen, då andra arter knop-
pat sig till sömns. Nattmaskrosen är grövre 
än kvällsmaskros och har fastare och bredare 
blad. Bladflikarna är också längre och spetsi-
gare, även ändfliken är bredare, längre utdra-
gen och spetsigare än hos kvällsmaskros.

En annan fläckmaskros med korta inter-
lobier och breda bladskaft är fjordmaskros 
T. stictophyllum. Den har till skillnad mot 

figur 26. Nattmaskros T. rhodoneuron. – Tännäs, 
Hjd 1994. Leg. C.- F. Lundevall, S.
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nattmaskros ofta kraftigt nedböjda sido-
flikar. Fjordmaskrosen är nordlig och bara 
funnen i Norge och Finland. 
Nattmaskrosen är känd från Sverige och 
Norge. Den är hos oss sällsynt funnen från 
Hälsingland till norra Lappland, i nutid 
endast Norrbotten och Härjedalen. Arten 
växer i gräsmarker, vallar och vägkanter men 
har också setts i kalkkärr och skogsgläntor. 
Sannolikt är den mycket förbisedd. Arten 
hör möjligen till annan sektion.

19. T. stictophyllum Dahlst.  
Fjordmaskros – figur 27
(Dahlstedt 1912, 1930)

Igenkänningstips: Nordlig art, ännu ej funnen 
i Sverige. Maskros med nedliggande blad, som är 
bredare upptill och med sidoflikar som ofta är starkt 
nedåtriktade. 
Blad grågröna, styva, nedliggande i en tät rosett 
med eller ibland utan spridda fläckar, ojämnt 
håriga. Ändfliken är brett avrundad till triangulär, 
ibland med tänder i kanten. Sidoflikar bildar 3–5 
par, är nedböjda, hos vissa blad är enstaka flikar 
kraftigt nedböjda, långa, tandade, med linjär och 
vass spets. Interlobier breda, ofta otydliga. Bla-
dets mittnerv ljust röd. Bladskaft brett vingade, 
blekt eller svagt purpurfärgade. 

Korg rätt liten, 25–40 mm bred. Kantblom-
mor undertill med rödviolett strimma. Korgskaft 
bleka, något håriga under korgen. Ytterholk-
fjäll talrika, tätsittande, delvis uppåtböjda, 9 × 

3  mm, mörkt gröna med svaga hinnkanter. Stift 
blekgula. Pollen finns men ofta sparsamt. Frukt 
halmfärgad, mycket bred med taggiga utskott 
enbart i toppen, 3,2 mm lång, näbb 0,8–1 mm 
med bred bas. 
Fjordmaskrosen är mycket sällsynt och funnen 
på några lokaler i Norge och en lokal i Finland. 
Den är ännu inte funnen i vårt land, men bör 
efter sökas. Nästan alla lokaler för arten finns på 
älv- och i synnerhet fjordstränder. 

20. T. subnaevosum A. J. Richards  
Skottlandsmaskros – figur 28
(Richards 1981)

Igenkänningstips: Liten prickfläckig maskros 
utan pollen och med nedböjda ytterholkfjäll. I 
Sverige bara ett över hundra år gammalt fynd.

Liten–medelstor planta. Blad mörkgröna, 
nästan kala, sparsamt men regelbundet 
fläckiga med små (nästan som prickar) svarta 
fläckar på ovansidan. Ändflik rätt lång, spet-
sig, med 1–några få tänder eller inskärningar 
i kanten samt klolikt nedböjda basflikar. 
Sidoflikar bildar 3–4 par, är mer eller mindre 
klolikt nedböjda, spetsiga, på ryggsidan 
något konvexa, tandade eller i sällsynta fall 
helbräddade. Interlobier tandade. Bladskaft 
ovingade, mer eller mindre tandade, i regel 
purpurfärgade. 

Korg liten, cirka 30 mm bred, ljust gul. På 
undersidan av kantblommorna finns en grå-
violett strimma. Stift och märken gula som 
färska, ibland och som torra mörkare. Pollen 
saknas! Korgskaft tunt, sparsamt hårigt. 
Ytterholkfjäll ovan blekt gröna, nedböjda, 
6–9 × 1,5–2,2 mm, smalt–otydligt hinnkan-
tade. Frukt halmfärgad, upptill med korta, 
spetsiga taggutskott, i övrigt slät, 3,1–3,3 mm 
med 0,6–0,9 mm lång näbb. 
Skottlandsmaskros har förväxlats med 
fläckmaskros T. maculigerum, men denna har 
oftast pollen, mindre ändflikar och sido-
flikar utan eller med bara svagt konvex rygg. 
Små, bruna prickar på bladytan har också 
prickmaskros T. melanthoides, en ogräsmask-

figur 27. Fjordmaskros T. stictophyllum. – Horda
land, Norge 1913. Leg. J. Holmboe, S.
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ros, men denna har pollen och helt andra 
blad med breda interlobier.
Skottlandsmaskrosen har sitt egentliga 
utbredningsområde i västra Europa och 
tycks vara särskilt vanlig i Storbritannien, 
där mer än hundra växtplatser är kända 
från norra England och Skottland (Dud-
man & Richards 1997). I Sverige har arten 
bara anträffats en gång, nämligen på Arlövs 
strandängar norr om Malmö 1911. Troligen 
finns växten inte kvar där då området har 
exploaterats, men kan möjligen finnas på 
andra strandängar utanför Malmö. Arten 
är även funnen på Bornholm i Danmark. 
Arten har i Norden bara setts på artrika, 
välhävdade gräsmarker, i Danmark invid en 
källa, i Sverige på en betad strandäng. Artens 
ekologi utanför Norden är tills vidare okänd. 
Arten är rödlistad som CR – akut hotad 
(ArtDatabanken 2015b, c).

Andra arter med fläckiga blad
Sköldmaskros T. patens – se beskrivningen 
av bredskaftad fläckmaskros T. euryphyllum. 
Prickmaskros T. melanthoides – se beskriv-
ningen av skottlandsmaskros T. subnaevosum.
Droppmaskros T. guttulatum. Arten hör till 
nordmaskrosorna, sektion Borea. Den har 
fint mörkfläckiga blad, saknar pollen, har 

bleka – svagt röda skaft, långa ändflikar och 
mer eller mindre nedåtriktade ytterholkfjäll. 
Frånvaron av pollen, de långa ändloberna 
och de nedåtriktade ytterholkfjällen uteslu-
ter förväxling med någon fläckmaskros.
Nålmaskros T. spilophyllum, hör också till 
nordmaskrosorna. Den har blad som ibland 
är rikligt småfläckiga. Märkligt nog uppträ-
der denna fläckighet mest i övre Norrland 
och saknas hos exemplar samlade i Jämtland 
och Härjedalen. Arten saknar pollen och 
har på kantblommornas undersida en mörkt 
rödviolett strimma, vilket utesluter förväx-
ling med fläckmaskrosorna.
Fläckig atlantmaskros T. medioximum, hör 
till atlantmaskrosorna, sektion Spectabilia. 
Arten har svartgrön holk med mycket smala, 
mer eller mindre tilltryckta ytterholkfjäll, 
märken med pollen, purpurfärgade blom-
tänder, smalt vingade bladskaft och lysande 
röda nerver. Denna kombination av karak-
tärer finns inte hos någon art i sektionen 
Naevosa.  

figur 28. Skottlandsmaskros T. subnaevosum. – 
Malmö, Sk 1911. Leg. G. Johansson, S.

Facktermer
deltoid – (om bladflik) triangelformad med en 
sida parallell med mittnerven.
endemisk art – art som finns inom ett begrän
sat geografiskt område men ingen annanstans.
holk – den outslagna korgen omsluten av de 
inre holkfjällen. 
hyalin – genomskinlig (färglös).
interlobium – bladparti mellan två par sidoflikar.
kantblommor – de yttre, brett tunglika blom
morna i en korg.
nabblik spets – en liten tunglik bildning i spet
sen på ett blad.
näbb – ett avlångt bihang i toppen av en mask
rosfrukt.
pruina – tunt, daggliknande överdrag.
radierande korg – en korg med tät mitt och en 
gles krage av kantblommor.
ryggsida – bladflikens ovankant.
ytterholkfjäll – holkens yttre fjäll som kan vara 
nedböjda, utåt eller uppåtriktade.
ädelmaskrosor – ekologisk grupp av mask
rosor ur olika sektioner och med sin huvudsak
liga förekomst i ogödslade, artrika betesmarker 
med en ofta långvarig kontinuitet.
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The Swedish species of Taraxa
cum sect. Naevosa are presented. 
Typical for the section are the 
dark-spotted, somewhat hairy 
leaves, the red/green-striated 
central vein, and the horizontal 
direction of the exterior bracts, 
which are borderless or have a 
very narrow border. Until 1942 
the species were included in 
sect. Spectabilia. Section Naevosa 
is widespread in temperate 

Europe, from Germany in the 
south to Greenland in the north, 
but is most common in Iceland. 
In Sweden, 15 species have been 
found, eight of which are found 
only in the southern part of the 
country, the others are north-
ern species. Only one species, 
T. praestans, is found all over the 
country. In Sweden, dandeli-
ons of this section, with few 
exceptions, grow in semi-natural 
grasslands. Most of the species 
have declined during the last 50 
years and six species are now red-
listed in Sweden.

Hans Rydberg har tidigare arbe
tat på länsstyrelsen i Söderman
lands län men driver nu eget före
tag i naturvårdsbranschen. Han 
har varit engagerad i olika flora
projekt, främst Sörmlands Flora, 
men har även ett stort intresse 
för svampar. Hans har i närmare 
fyrtio år studerat maskrosor, deras 
systematik och utbredning.

Adress: Ek, Västergården 1,  
646 91 Gnesta  
E-post: hans@cmag.se
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Blommor i Altaj och 
nordvästra Mongoliet 
Text och foto: BARBRO RISBERG

V
i landade i Barnaul början av juni. Barnaul är huvudort 
i regionen (kraj) Altaj i Ryssland och en storstad som 
domineras av typisk rysk bebyggelse med prefabrice-
rade flerfamiljshus. Staden ligger vid floden Ob i södra 

Sibirien. Syftet med resan som arrangerades av Avifauna var i 
första hand fågelskådning, men som växtintresserad blir det en 
extra bonus för mig att få bekanta mig också med floran. Det 
är inte enkelt, även om det faktiskt går att känna igen en hel del 
från våra hemtrakter. Det som försvårar mest är språk barriären, 
som gör att den litteratur som finns är svår att ta del av. En del 
av det jag såg förblir därför obestämt eller bestämt enbart till 
släkte. Det mesta finns dock väl dokumenterat med foton, så om 
någon är intresserad att hjälpa till med att identifiera fler arter 
är det mycket välkommet. Speciellt gäller det släktena Oxytropis 
och Pedicularis som är rikt representerade här.

Vi reste med minibussar söderut mot Altajbergen, först 
genom ett slättland med skogsdungar som dominerades av 
vårtbjörk Betula pendula, rysk lönn Acer tataricum och sibirisk 
cembratall Pinus sibirica.

Vid Firsovo, intill en biflod till Ob utanför Barnaul, fick vi 
den första kontakten med naturen i fantastiskt högsommar-
väder där luften genljöd av fågelsång. Mest iögonenfallande här 
var den stora mängden hagtornsfjärilar som flög över gräsmar-
kerna (figur 1). De satt i drivor på varje blommande ört, speciellt 
på hundtunga Cynoglossum officinalis. I skogsbrynen blommade 
rikligt med skelört Chelidonium majus.

Seminsk
Vi fortsatte resan mot Altajbergen. Först kom mjuka gräsklädda 
kullar som längre söderut fick alltmer inslag av stenar, block och 
rasbranter. Längs vägen såg jag bland annat korsmåra Cruciata 
laevipes och bolmört Hyoscyamus niger, som växte vid bebyggelse. 
Så småningom blev bergen snöklädda på avstånd. Då närmade 
vi oss det första etappmålet Seminsk och hade passerat in över 
gränsen till den glesbefolkade delrepubliken Altaj. Morgonens 
blå himmel hade nu övergått i ett kallt, strilande regn. Av lav-
växten på träden, där sibirisk cembratall dominerade, kunde jag 
dra slutsatsen att det regnar ganska ofta i Seminsk (figur 2). Mel-

Barbro Risberg har 

varit på fågelskådarresa 

till de svårtillgängliga 

Altajbergen, på gränsen 

mellan Ryssland och 

Mongoliet. Hon hann 

med att titta på blom

morna också!

figur 1. Hagtornsfjärilar Aporia 
crataegi satt i drivor på varenda 
blommande ört, som här på 
en hundtunga Cynoglossum 
officinalis.
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lan träden fanns en artrik örtvegetation, där mycket stod i blom, 
till exempel orange smörbollar Trollius asiaticus (figur 3), mjuk 
lungört Pulmonaria mollis, sibirisk akleja Aquilegia sibirica (figur 
3), narcissanemon Anemone narcissiflora, stor guldärt Lathyrus gme
linii (figur 3), en törelart Euphorbia pilosa, den gulblommiga violen 
Viola uniflora och sibirisk hundtandslilja Erythronium sibiricum 
(figur 3). Däremot var det lång tid kvar tills det skulle skjuta upp 
några blomstjälkar från nysrotens typiska bladrosetter. Troligen 
rörde det sig här om svart nysrot Veratrum nigrum.

Ulaganplatån 
Första nattlägret i tält slogs på Ulaganplatån. Lägerplatsen var 
en stor skogsglänta med en sjö på ena sidan och en vidsträckt 
sluttningsmyr på den andra (figur 4). På avstånd syntes snöklädda 
berg, där det var fantastiskt att följa ljusspelet när vädret väx-
lade. Det dominerande trädslaget var sibirisk lärk Larix sibirica. 
Mark vegetationen växlade mellan lägre buskar och örtklädda 
gräsfläckar. Buskskiktet uppvisade den för mig ovanliga kombi-
nationen av tok Dasiphora fruticosa och dvärgbjörk Betula nana. 
Enstaka ex av rysk blåtry Lonicera caerulea subsp. pallasii stod 
också där ljuset kom åt lite bättre. 

Gräsmarken i gläntorna var artrik. Det var en storblommig 
viol, altajviol Viola altaica (figur 5), med flera färgvarianter som 
dominerade för ögat. Vår vanliga kattfot Antennaria dioica var 
även den beståndsbildande. Det fanns även mindre inslag av en 
vårlök, Gagea serotina, och Gentiana grandiflora. Gentianan var 
inte alls lika blå här som uppe på kalfjället där vi skulle se den 

figur 3. Orange smörbollar 
Trollius asiaticus, sibirisk akleja 
Aquilegia sibirica, stor guldärt 
Lathyrus gmelinii och sibirisk 
hundtandslilja Erythronium 
sibiricum.

figur 2. Den örtrika cembratallskogen vid Seminsk var helt insvept 
i lavar av många olika arter.
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igen några dagar senare. Den vackra sibiriska drakblomman Dra
cocephalum grandiflorum (figur 5) var däremot riktigt himmelsblå. 
En sort som marknadsförs som trädgårdsväxt kallas för övrigt 
’Altai Blue’.

Vi tog en lång promenad på en bilväg bort mot en annan sjö, 
som gav mig möjlighet att botanisera i de för årstiden torra 
vägdikena. Landskapet påminde om delar av norra Sverige med 
barrskog och rundade fjällkonturer där vyerna öppnade sig vid 
sjön. Här växte gott om grusviva Androsace septentrionalis, flera 
förgätmigejarter Myosotis spp., gulblommande Patrinia sibirica (en 
vänderots släkting, figur 12) och mindre förekomster av bergenia 
Bergenia crassi folia (figur 5) och vårgentiana Gentiana verna (figur 
7). Nästa tältnatt både somnade och vaknade vi till ljudet av 
spelande beckasiner: sibirisk beckasin och den av många hett 
eftertraktade bergbeckasinen.

Vi gjorde en utflykt på några mil längs vägen där vi bland 
annat stannade vid en vacker, luckig och artrik lärkskog. Den 
måste rimligen ha varit betad, för omgivningen hade slutna 
lärkskogar utan örter och gräs. Här dominerade orange smörbol-
lar, men det fanns också inslag av våradonis Adonis vernalis och 
en klippstånds, Ligularia altaica (figur 5). En promenad till en 
strömmande flodfåra en bit bort gav massor av sibirisk akleja, 
gullviva Primula veris, en högvuxen art av jungfrulin Polygala sp. 
och sibirisk pion Paeonia anomala (figur 5), som vi bara såg vid två 
tillfällen, men då i sin vackraste blomning. 

figur 4. Första nattlägret i tält slogs på Ulaganplatån. Läger platsen 
var en stor skogsglänta med en sjö på ena sidan. På avstånd 
syntes snöklädda berg. Det dominerande träd slaget var sibirisk lärk 
Larix sibirica.

figur 5. Altajviol Viola altaica, 
sibirisk drakblomma Dracoce-
phalum grandiflorum, bergenia 
Bergenia crassi folia, en klipp
stånds Ligularia altaica och 
sibirisk pion Pae onia anomala.
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Högfjällsmiljö i Altaj, Kurajbergen och Mt Tabohzok
Så var det dags för oss att förflytta oss högre upp i bergen. Vår bas 
var en camp med jurtor vid en strömmande fjällbäck. Förutom 
videsnåren runt bäcken var det inte så mycket som blommade. 
Ett undantag var de praktexemplar av ängsnycklar Dactylorhiza 
incarnata (figur 7) som bar djupröda blommor och glimmen Silene 
repens (figur 7). Dagarna tillbringades på hög höjd, dit vi tog oss 
med våra fordon på bokstavligen obefintliga vägar, delvis genom 
snödrivor. Våra chaufförer var roade av att forcera svåra passager. 
Belöningen blev bland mycket annat de vidunderliga utsikterna. 
Ibland var det frustrerande att inte få stanna för att få se något 
botaniskt spännande som jag spanat in, men någon gång var 
turen på min sida. Efter en brant körning uppför var motorerna 
på våra tre minibussar på väg att bli överhettade, så vi behövde 
ett stopp. Det skedde på ett ställe med den ymnigaste blomning 
jag sett av både vårgentiana och Gentiana grandiflora (figur 6).

Precis som hos oss blommade fjällen mer eller mindre rikligt, 
när torrare hedar omväxlade med fjällängar. Återkommande var 
olika arter av malört Artemisia som jag i första hand identifierade 
på doften, likaså var det flera olika gulblommande fingerörter 
Potentilla. Det som var lättare att känna igen var mattorna av fjäll-
sippa Dryas octopetala och enstaka mindre förekomster av månlås-
bräken Botrychium lunaria och sanddraba Draba nemorosa. Några 
pulsatillaarter var också glest spridda, mest nipsippa Pulsatilla 
patens (figur 7) som här blommade i sin blålila form. Längre mot 

figur 7. Nipsippa Pulsatilla 
patens, vårgentiana Gentiana 
verna, ängsnycklar Dactylo-
rhiza incarnata och en glim, 
Silene repens.

figur 6. Ett påtvingat stopp orsakat av att minibussarnas motorer 
höll på att bli överhettade på väg upp i Kurajbergen, råkade tur
samt ske på en plats med en magnifik blomning av den storblom
miga Gentiana grandiflora.



Risberg: Altaj 131

nordost i Sajanbergen, som är en utlöpare av Altaj, har jag sett 
vit- och gulblommande former av arten (SBT nr 5/2014). Några 
mindre pulsatillor med nickande blommor bestämde jag till sibi-
risk backsippa P. turczaninovii. I Sajan har jag sett ranunkelväxten 
Callianthemum sajanense. En liknande art som kan ha varit den, 
blommade också här (figur 8). Lokalt var det gott om en gul-
blommande vallmoart Papaver sp. och stor drakblomma Nepeta 
sibirica (figur 8). En art som var spridd och lätt att identifiera till 
släkte var en edelweiss Leontopodium ochroleucum agg. (figur 11).

Det fanns också flera sorters ärväxter (släktena Hedysarum, 
Oxytropis) och gul- och rosafärgade spiror Pedicularis. En av dem 
fick jag till gullspira P. oederi (figur 8), som enligt utbredningskartan 
i Hultén & Fries atlas ska finnas här borta. En annan ärtväxt som 
växte ymnigt vid en uttorkad bäckfåra på vägen ner var en under-
art av dvärgkaragan Caragana pygmaea subsp. altaica, som känne-
tecknas av sin bruna bark. I en bergbrant såg vi ett bo av stäppörn 
som var placerat i en blommande buske av dvärg karagan (figur 9).

Tjujastäppen
Vi besökte en del av stäppen som var mycket fuktig. Rena kärr 
med tät videvegetation växlade om med våta betesmarker. Där 
det var som våtast fanns ett mindre inslag av Iris biglumis och 
något som gick att känna igen som strandviva Primula nutans, 
som tidigare också kallats Primula sibirica. De vidsträckta betes-
markerna var täckta av vivor, troligen strandvivor och den röd-
blommande formen av ängsnycklar som vi hade vid våra jurtor. 
Där stäppen var torrare hade växtligheten inte kommit lika långt 
och inslaget av blommande växter var nära nog obefintligt.

figur 8. Ranunkelväxten Calli-
anthemum sajanense, gullspira 
Pedicularis oederi, stor drak
blomma Nepeta sibirica och 
strandviva Primula nutans.

figur 9. Ett par stäppörnar hade byggt sitt bo i en dvärgkaraganbuske 
Caragana pygmaea subsp. altaica.
foto Lennart Risberg.
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Mongoliet, Mt Kharkhiraa
Delen av Altaj på den mongoliska sidan var väglös och sålunda 
mycket svårtillgänglig. Framkomligheten underlättades inte av 
att marken var både kuperad och blockrik. Långsamt tog vi oss 
fram med avstigning ur minibussarna vid de svåraste partierna 
till exempel vid passage av uttorkade bäckraviner. Vi slog läger 
med två jurtor och en jättestor gethjord som grannar (figur 11). 
Bergväggar reste sig runt omkring. Högst upp på en av dem 
bevakades vi av en tatarfalk. De bruna gladorna kom närmare 
i förhoppning om att hitta något ätbart. Nästa dag var det för-
flyttning i höjdled som gällde. Vi rörde oss uppåt cirka trehundra 
höjdmeter men de djärvaste i gruppen var åttahundra meter 
upp från lägret, som låg på 2300 meter över havet. Då hör det 
också till saken att jag tog god tid mig för att studera den ymniga 
växtligheten, för här var det verkligen fantastiskt blommande 
fjällängar. Lyckan över att vistas i den här miljön grumlades lite 
av frustrationen över att inte kunna artbestämma allt jag såg. 

Här var som på den ryska sidan gott om fjällsippa (figur 11) och 
mindre inslag av rosenrot Rhodiola rosea. Dominerande var en 
rikblommande viva, skredviva Primula nivalis (figur 10). Inslaget 
av en mycket vacker blågullsart, Polemonium pulchellum (figur 11), 
med täta blomklasar i rik blomning var framträdande. Nu vet 
jag att pulcher betyder vacker, och den gjorde sannerligen skäl för 
sitt namn. Liksom tidigare var det flera arter av förgätmigej och 
fingerörter och riktigt gott om edelweiss. Jag kände också igen 
sibirisk drakblomma och vänderots släktingen Patrinia sibirica 
(figur 12). Där marken var stenig var det gott om fetbladsväxten 
blekgul rosettkudde Orostachys spinosa.

figur 11. Baslägret på berget 
Kharkhiraa, blågullsarten 
Polemonium pulchellum, 
fjällsippa Dryas octopetala och 
en edelweiss Leontopodium 
ochroleucum agg.

figur 10. Skredviva Primula nivalis bildade stora bestånd i fuktstråk 
på hög höjd. 
foto: Niklas Andersson.
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Saltsjöar och ökenmiljöer
När vi lämnade bergen bredde ett vidsträckt slättland ut sig. För 
det mesta var det stäpp- eller ökenartat, men på vissa platser 
fanns det inslag av stora och grunda saltsjöar. Våtmarkerna kring 
stränderna och även sjöarna var mycket fågelrika med många 
rariteter som svangås, reliktmås och asiatisk beckasinsnäppa. 

I våtmarkerna var det gott om den näpna vitblommande mask-
rosen Taraxacum collinum (figur 12), och de mera välbekanta gåsört 
Argentina anserina, strandkrypa Glaux maritima och flera arter av 
starr Carex. Stora områden av den ökenartade marken dominera-
des helt av blommande dvärgkaragan med massor av besökande 
fjärilar, särskilt blåvingar. Vid ett tillfälle och då betydligt fukti-
gare såg vi även nålkaragan Caragana spinosa. I några sluttningar 
bredde ett lågväxande fjädergräs Stipa sp. ut sig. I den här miljön 
var det en blommande växt som återkom, den vitblommande och 
ludna hjärtstillesläktingen Panzerina lanata (figur 12).

Slutord
Sista delen av resan var det faktiskt en asfaltväg som ledde in till 
staden Ulaangom. Därifrån flög vi till Ulaanbaatar (Ulan Bator) 
och vidare till Moskva och Stockholm och äventyret var över. 
Det här är områden där det är svårt, för att inte säga omöjligt 
att vara turist på egen hand. Bristen på infrastruktur som vägar, 
butiker och hotell gör att man måste ha planerat alla detaljer och 
alla eventualiteter. Det hade våra ryska värdar gjort fantastiskt 
bra. Även om resan innebar strapatser i form av dåliga vägar, 
temperaturer från rejäl nattkyla till påfrestande värme och inte 
minst nio timmars köande vid gränsövergången till Mongoliet, så 
var servicen och humöret hela tiden på topp. En person som ska 
ha ett särskilt tack är vår fågelguide Lena Shnayder, Novosibirsk, 
som via sina botanikkunniga vänner hjälpte mig att få namn på 
en del växter.

Belöningen kom i form av underbart 
vacker natur med en mångfald av arter. 
Man får komma ihåg att det enbart blir 
en ögonblicksbild av floran när besöket 
i området är så kortvarigt. Drömmen 
för mig skulle vara att resa här under en 
längre tid tillsammans med en kunnig 
guide som kunde ge mig namnen på 
alla växter jag ser. För den som en gång 
upplevt en försommar blomning i Altaj 
vill gärna göra det igen!  

•  Henrik Zetterlund tackas för hjälp 
med att sätta rätt namn på arterna.

figur 12. Vänderotssläktingen 
Patrinia sibirica, mask rosen 
Taraxacum collinum och hjärt
stille släktingen Panzerina lanata.

Barbro Risberg

Adress: Hagmarks
gatan 44, 813 33 
Hofors 
E-post: barbro.risberg@
gmail.com
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D
en roll som odlade köksväxter 
spelade för bondeallmogen under 
1700- och innan laga skifte ägde 
rum på 1800-talet är ett förhål-

landevis outforskat ämne, även om det 
finns en riklig mängd data tillgängliga i 
äldre källor. Odling av vissa växter tog sig 
också annorlunda uttryck än vad vi idag ofta 
föreställer oss. Det fanns förvisso krydd-, 
kål- och lökgårdar, ibland lokaliserade nära 
bebyggelsen, ibland på byallmänningarna, 
men det anlades även särskilda plantlavar 
intill husen (figur 1). Färgväxter, kryddörter, 
medicinalväxter och arter som tjänade för 
ohyresbekämpning kunde därtill odlas längs 
de kväverika bygatorna eller rentav på hus-
taken (Sterner 1926, Svanberg 2002, 2006, 
Sõukand m.fl. 2010). 

Under senare år har agrar- och trädgårds-
historiker, i någon mån också etnobiologer, 
på nytt börjat intressera sig för äldre tiders 
gagnväxter (Svanberg 2009, Iwarsson 2014). 
Agrarhistorikern Karin Hallgren (2016) har i 
sin avhandling – genom omfattande käll-
studier av inte bara 1700-talslitteratur utan 
också lantmäterikartor och syneprotokoll 
– vidgat och även nyanserat våra kunskaper 
avsevärt. Det är en spännande uppgift att 
undersöka de sammanhang och de växter 
som odlades av allmogen i det förindustri-
ella samhället. Det är också en forsknings-
uppgift som tarvar ett mångdisciplinärt 
tillvägagångssätt. Ett särskilt spännande 
ämne att granska är den mångfald av lökar 
som användes och odlades i äldre tid (de 
Vahl 2016).

Ännu vid 1800talets mitt var det i övre Dalarna vanligt att äta lök i kyrkorna 

under gudstjänsten, något som åtskilliga besökande resenärer observerade. De 

uppfattade det ibland som ett barbariskt bruk, medan i synnerhet dalkullorna 

själva förnöjsamt tuggade löken under pågående högmässa. Men vilken slags 

lök rörde det sig om? Vad låg bakom bruket att äta lök? Författarna skildrar sed

vänjan och försöker identifiera den lök det handlade om. 

”En outhärdlig löklukt” – Vilken slags lök tuggade 
allmogen i Dalarna under gudstjänsterna?
ERIK DE VAHL & INGVAR SVANBERG

figur 1. Nils Måns
son Mandelgrens 
skiss av ”plantelaf” 
i Dalarna 1869. 
– Mandelgrenska 
samlingen, Folklivs
arkivet, Lund.
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Att äta lök i kyrkan
I det följande tar vi som utgångspunkt den 
lök Allium som i vissa trakter tuggades av 
allmogen under söndagens gudstjänster 
(figur 2). Det uppfattades ännu vid mitten 
av 1800-talet som en särpräglad sedvänja 
av förbipasserande resenärer. Bruket, som 
tidigare kortfattat avhandlats av etnolo-
gen Ingrid Bergman (1976), tycks ha varit 
koncentrerat till de övre dalasocknarna samt 
några orter i Hälsingland (Svanberg 2011). 

Under sin resa i Dalarna sommaren 1734 
kunde Linné, som i Bjursås registrerade 
beteckningen hwitlök, observera detta bruk i 
flera orter (Linnaeus 1953). I Älvdalen berät-
tades det för honom att man där odlade 
johannislök som avyttrades till kringliggande 
socknar, ”hwarest han, helst af qwinfolken, 
såsom det raresta aroma i kyrkan tuggas” 
(Linnaeus 1953). Också i Venjan och Siljans-
näs odlades lök för försäljning (Linnaeus 
1953).

Det finns även uppgifter från Hälsing-
land. År 1758 noterade reseskildraren 
Abraham Hülphers att de äldre kvinnorna 
i Delsbo socken ”hade stora lökquistar till 
luktqwistar” med sig i kyrkorna (Hülphers 
1978).

Sedvänjan
Vanan att äta lök i kyrkan i samband med 
gudstjänst levde kvar till 1800-talets senare 
hälft. Vittnesmålen blir då också fler och 
mer detaljerade. Fornforskaren Richard 
Dybeck, författaren till ”Du gamla, du fria”, 
berättar på 1860-talet att lisskullorna fäste 
lökar i ändan av sina utslagna hår och genom 
att snabbt vrida huvudet kunde de slänga 
lökarna i munnen en efter en (Dybeck 1918). 
Resenärer som besökte Leksands kyrka, där 
det talas om leksandslök, spansklök eller smör
lök som fick hela kyrkan att lukta, brukade 
reagera på sedvänjan. Kvinnorna förvarade 
under löktiden sina lökar i kjortelväskorna. 
Det är inte bara i Leksand som löktuggandet 
omnämns, utan också från Åls socken och 

andra orter i övre Dalarna (Levander 1953, 
Odstedt 1953). 

Löken skulle i Dalarna sättas vid tiden för 
Ersmässan (18 maj) och skördas kring Barto-
lomeidagen (24 augusti). Den förvarades i 
knippen i taket. Lök avyttrades dessutom 
till olika socknar. Från Venjans socken sålde 
kvinnorna lök till Transtrand, som dock var 
kokad för att den inte skulle gå att plantera 
(Bergman 1976). Försäljning av lök skedde i 
anslutning till gudstjänstbesöken. Utanför 
kyrkan i Bjursås sålde leksands kvinnor på 
sommarsöndagar lök. Till Rättviks kyrka 
kom om söndagarna leksandsbor med 
hemodlad lök. Vid Leksands kyrka kräng-
des knippen av lök som hade odlats av 
siljansnäs bor (Levander 1944). Det fanns till 
och med speciella bodar på marknads platsen 
i Leksand där man kunde inhandla lök inför 
gudstjänsten (Barfod 1863).

figur 2. Allmogekvinnor i Leksands kyrka enligt en 
tuschteckning av Pelle Hedman från senare hälften 
av 1800talet.
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Den framträdande lökaromen, som kom-
mer av en svavelhaltig eterisk olja, uppfat-
tades av många tillfälliga besökare som 
vämjelig. Författaren H. C. Andersen, som 
1849 besökte Leksand och försökte bevista 
söndagens gudstjänst, klagade över att det 
”kom en outhärdlig löklukt; nästan alla hade 
med sig små lökknippen som de satt och åt 
av; jag orkade inte med det, jag gick ut på 
kyrkogården” (Andersen 1964). 

En annan dansk besökare och författar-
kollega, Frederik Barfod, förundrades över 
sedvänjan och ger en ganska detaljrik bild 
av den från sitt besök i Leksand 1862. Han 
noterade små lökbodar på torget och såg hur 
kyrkogängarna av båda könen gick med ett 
”hvidløgsknippe” i handen, en bländande vit 
lök som var säregen för Siljansbygden och 
växte i stor mängd från Leksand till Mora. 
Barfod nämner att dalfolket satte stort pris 
på denna Guds gåva, och prästen fick inte 
sällan knippen med lök i betalning för vigslar 
och barndop. Lökarna var i högsta grad fres-
tande att se, men långt mindre tilltalande 
för luktsinnena. ”Åtminstone för mina”, 
skriver han. Allmogen satt under gudstjäns-
ten, som kunde vara 3–4 timmar, och åt lök 
med knäckebröd i lugnan ro. Det störde inte 
gudstjänsten och det förargade inte dalfol-
ket, konstaterade han (Barfod 1863). 

Löken var uppenbarligen lokalt upp-
skattad, men lukten passade varken H. C. 
Andersens eller Frederik Barfods näsor. 
Inte heller folklivsforskaren Artur Hazelius 
var särskilt begeistrad när han en som-
marsöndag 1857 deltog i en gudstjänst i den 
överfyllda Leksands kyrka. Den ”Spanska 
löken hade flitig avsättning” och åhörarna 
tuggade energiskt lök, ”ett barbariskt bruk 
hvartill företrädesvis Leksandsborna göra 
sig skyldiga” (Böök 1923). 

Vilken slags lök som odlades i övre 
Dalarna och tuggades i kyrkorna är svårt att 
fastställa utifrån de strödda notiserna. Den 
beskrivs vanligen som småvuxen och vit. 
Namnen johanneslök, smörlök och spansklök 

har i Dalarna använts om en rad löksorter 
(Levander 1943). Benämningen vitlök är 
också vanlig, och återfinns inte bara hos 
Linné utan även andra rapportörer. Även 
beteckningen leksandslök förekom (Levan-
der & Björklund 1961– , SAOB J99; L1830; 
S7856, Lyttkens 1912–15, Bergman 1967). 
Benämningarna avser förmodligen i samtliga 
fall en äldre kulturform av lök Allium cepa, 
men i så fall vilken? Vi återkommer till detta 
längre fram.

Lökätandet i ett traditions
sammanhang
Innan vi dryftar vilken eller vilka löksorter 
det kan ha rört sig om som allmogen kring 
Siljan odlade skall vi sätta in lökätandet i 
kyrkan i ett traditionssammanhang. Det 
gamla allmogesamhället brukar ibland slent-
rianmässigt beskrivas som anspråkslöst utan 
vare sig flärd eller åthävor. 

Likväl herskade äfven på den tiden ett slags 
fåfänga och modesjuka. Dertill hörde till 
exempel att äfven i den strängaste kyla i 
tunna bomullsstrumpor och siden- eller 
saffianskor besöka kyrkan, ha kyrk kryddor 
med sig och solfjäder i hand, äfvensom 
håret upplagt i många vidunderliga fasoner 

skriver författaren Carl Fredric Dahlgren 
1831 (Dahlgren 1875)..

Fram till början av 1900-talet var det 
på sina håll i Sverige sed att kvinnorna till 
söndagarnas gudstjänster medförde blom-
buketter, kryddkvastar, lökknippen, söt-
saker eller tuggkåda. Växter har, fram håller 
den brittiske antropologen Jack Goody 
(1993), en mångsidig användning och symbo-
lisk betydelse i kristen kyrklig tradition. Hit 
hör den svenska vanan med en bukett starkt 
doftande örter vid kyrkogång. Det var en del 
av det förindustriella samhällets fromhetsliv 
(Gustafsson 1956).

Seden med kryddkvastar finns belagd 
sedan 1500-talet, bland annat omnämnd 
i första upplagan av professorn och kung-
liga sekreterarens Laurentius Johannis 
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Laelius bok Een sköön och härligh jungfrw 
speghel (1591). Bruket sammanfaller med 
reformationen. Ordspråkssamlaren Chris-
topher Grubb noterade 1665 uttrycket ”All 
Blomster tiena intet til kryddeqwast”, vilket 
vittnar om att sedvänjan var en då välkänd 
företeelse (Grubb 1665). 

Kyrkbukett eller kryddkvast
Kyrkbuketten var ett viktigt kvinnligt 
attribut. En vuxen kvinna kunde sommartid 
knappast komma till kyrkan utan en rejäl 
blomsterkvast i handen. Religionssociolo-
gen Berndt Gustafsson, som ingående stude-
rat kyrkbukettens funktion, menar att den 
förekommit framförallt inom två områden 
i Sverige: dels i ett område som sträcker sig 
över Värmland, Närke och Västergötland, 
dels i södra Småland och norra Blekinge 
(Gustafsson 1956). Traditionsmaterialet, 
som är ganska omfattande, i våra folkmin-
nesarkiv visar emellertid att seden varit 
känd också i Skåne, Dalarna och mellersta 
Norrland (LUF, ULMA). 

Regementsprästen och amatörbotanisten 
Erik Modin (1911) uppger exempelvis från 
Härjedalen att åbrodd Artemisia abrota
num kom till användning som kyrkkrydda. 
Prästkollegan Georg Bergfors rapporterar 
likaså från sina hemtrakter i Ångermanland 
att en kvist åbrodd på grund av dess friska 
och behagliga doft sommartid medfördes 
till kyrkan. ”Kanske hjälpte den också mot 
sömnighet”, tillägger han (Bergfors 1947). 
Åbrodd, som tycks ha varit synnerligen 
populär i kyrkbuketten (ULMA), finns 
omnämnd redan i medeltida läkeböcker 
(Svanberg 2013c). Den användes i hela landet 
(figur 3). Från Södermanland uppger Gustaf 
Ericsson (1989) att allmogen lade åbrodd 
bland kläderna för att hålla mal borta och 
skänka väldoft. Som kyrkkrydda hade den 
fördelen att också vara hållbar. 

Man kan fråga sig, skriver hembygds-
forskaren Linnar Linnarsson, varför kvin-
norna i gången tid intresserade sig särskilt 

för åbrodd och andra starkt doftande 
bladväxter. Linnarsson menar att orsaken 
först och främst var att örterna hade en upp-
livande doft och stod gröna hela sommaren. 
Man fäste sig även vid att mor och mormor 
före dem hade vårdat sig om och brukat 
dessa örter. De hörde samman med kyrko-
gången och bidrog på sitt vis till att stämma 
till andakt och kära minnen. Dessutom var 
det vilsamt att ha något i händerna (Linnars-
son 1950).

I Sparrisuppropets, initierat av Program-
met för odlad mångfald (POM), invente-
ringar efter vegetativt förökade köksväxter 
har åbrodd också visat sig vara en relativt 
vanlig arveväxt som spridits och bevarats 
i trädgårdar vid sidan av de kommersiella 
kanalerna, från generation till generation, 
från hand till hand. Ofta har de insamlade 
växternas historia varit knuten till positiva 
doftminnen och berättelser om tidigare 
generationers uppskattning av dem som 
kyrkväxt. Trots att inga namngivna sorter 
av åbrodd sålts i handeln och att den sällan 
eller aldrig sätter grobart frö i odling hos oss 

figur 3. En sort av åbrodd Artemisia abrotanum 
som fått namnet ’Predikoväcka’ samlades in  under 
Sparrisuppropets inventeringar och har känd 
odlingshistoria sedan 1910talet då den odlades i 
södra Dalarna. Den har sedan följt familjen genom 
åtskilliga flyttar tillsammans med vetskapen om 
att den förr i tiden användes som doftväxt under 
predikan i kyrkan.
foto: Erik de Vahl.
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så har morfologisk variation, samt skillnader 
i doftens karaktär kunnat dokumenteras i 
det provodlade växtmaterialet. Namn som 
abbröt och luktgott är äldre trivialnamn som 
förekommit bland donatorer (Strese & de 
Vahl 2018).

Andra örter
Seden med en kryddkvast i kyrkan ger oss 
möjligheter att få insikter i äldre tiders växt-
kunnande och uppfattning om växter. Van-
liga örter i kyrkbuketten var förutom åbrodd 
också balsamblad Tanacetum balsamita, vanli-
gen kallad bondsalvia, kryddtimjan Thymus 
vulgaris, krusmynta Mentha spicata ’Crispa’, 
isop Hyssopus officinalis, kummin Carum 
carvi, lavendel Lavandula angustifolia och 
renfana Tanacetum vulgare (figur 4). Det här 
var växter som allmänt förekom i allmogens 
odlingar och dessutom hade en vidsträckt 
användning utanför kyrkan. Gårdarna kunde 
åtminstone hålla sig med någon av dessa 
örter i trädgården eller utanför stugknuten 
(Sager 1910, Tufvesson 1926, Rooth-Walder-
marsson 1943, Svanberg 2011). 

Balsamblad (bondsalvia) har en mycket 
gammal användning som krydd- och medi-
cinalväxt. Bland annat ansågs den magstär-
kande och kunde användas för att bekämpa 
ohyra. Den skulle inte saknas i kyrkbuketten 
(Svanberg 2009, 2013b). Kryddtimjan har 
också nyttjats som medicin, men torde vara 
mest känd som kött- och soppkrydda. Den 
lär ha införts i Norden under medel tiden 
med klosterväsendet (Lange 1999). Isop är 
belagd som odlingsväxt sedan medel tiden 
och användes mot allehanda krämpor (Svan-
berg 2011). Kummin, som också ordinerades 
mot bland annat kolik och andra magåkom-
mor, torde ha varit den vanligast förekom-
mande kryddväxten i allmogens trädgårdar 
(Svanberg 2013a). Lavendel har sedan medel-
tiden nyttjats som medicinalväxt och för sin 
väldoft (Svanberg 2005). I upptecknings-
materialet nämns då och då gubbskägg, det 
vill säga renfana, som bland allmogen tidi-

gare haft en vid användning som maskmedel 
och för att fördriva ohyra. Den har också 
odlats och äldre växtmaterial har samlats in 
och bevaras av POM (Svanberg 2013d). 

Det handlar om starkt doftande örter 
som allmogen begagnade i hushållet. En 
del av dem tjänade som kryddor, andra 
nyttjades för medicinska ändamål. Man 
menade exempelvis att örterna, genom sina 
starka dofter, höll huvudvärk borta. Också 
vilda, starkt doftande örter kom ibland till 
användning i kryddkvasten. Jean Berglund 
skriver att jungfru Marie sängfor, det vill säga 
gulmåra Galium verum ingick i kyrkbuketten 
i Ångermanland: ”Denna lilla aromatiska 
kvist, inlagd mellan psalmbokens blad, 
gjorde henne dels den tjänsten att hålla söm-
nen på avstånd” (Berglund 1935). 

figur 4. En av de växter som kunde användas i 
allmogens kyrkbuketter var renfanan Tanacetum 
vulgare – Ur Svensk botanik, vol. 2 från 1803.
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Det var emellertid inte bara väldoftande 
örter som ingick i kryddkvasten. Också 
blommor som uppfattades som vackra 
utgjorde, sannolikt under inflytande först 
av barocken och senare romantiken, viktiga 
inslag i flickornas buketter. Upptecknings-
materialet visar att hyacinter, tulpaner, 
påskliljor och pingstliljor gärna togs med på 
våren. De är alla välkända odlingsväxter ur 
allmogeträdgårdens sortiment. När häg-
gen Prunus padus blommade lade kvinnorna 
gärna några häggblommor i psalmboken 
(Ericsson 1989, Svanberg 2011). 

I Uppsala observerade Magnus Martin 
af Pontén pingstdagen 1834 att flickorna 
prydde sig med kungsängsliljor Fritillaria 
meleagris när de skulle till kyrkan: 

Hvarthän vi gingo på morgonstund, möttes 
vi af landsbygdens döttrar, på väg än till 
Dom- än till Bondkyrkan, alla beprydda 
med Kungsängstulpan i många skiftningar, 
hvarmed sedan buketterna vissnat under 
gudstjensten, alla gator funnos beströdda. 
(Pontén 1835)

På Österlen såg Linné försommaren 1749 
att kejsarkronor Fritillaria imperialis där 
växte så frodigt att ”de voro satte på hvar 
enda stol i kyrkan vid pingsthelgen” (Lin-
naeus 1751).

Längre fram kom syrener Syringa vulgaris 
och liljekonvaljer Convallaria majalis. Den 
senare fick ofta ”göra landsflickan sällskap 
till kyrkan, invecklad i dess hvita söndags-
näsduk”, skriver Richard Dybeck (1845). 
Röda bondpioner Paeonia ×festiva blommade 
samtidigt som de särskilda ungdomshelger 
som gick under namnet gångsöndagar inföll 
och fick därmed en särskild valör i spelet 
mellan könen (LUF M 12 470). När botanis-
ten Samuel Liljeblad 1797 besökte Karlstad 
antecknade han att vid landskyrkorna 
observerades ”bondpigorne bära pouqvetter 
af Epilobium angustifolium.” (Liljeblad 1924). 
Allteftersom sommaren framskred byttes 
arterna i buketten mot nya. ”Vid midsom-
mar brukade kvinnorna ha lavendel och 

nejlikor i handen, när de gick till kyrkan”, 
heter det i en uppteckning från Loshults 
socken i Skåne. Sommartid ökade förstås 
blomsterprakten för att senare avta under 
hösten. Vintertid fick man nöja sig med tor-
kade blommor och blad. Också fönsterväx-
ter kom till användning. På så sätt fick man 
under årets gång en växlande sammansätt-
ning av buketter som gav nya erfarenheter, 
nya blomdofter och nya färger. Efter guds-
tjänsten kunde det hända att blommorna 
placerades på en anhörigs grav eller togs 
med hem för att läggas i en låda för aromens 
skull. Snabbt vissnade växter lämnades, till 
förargelse för kyrkvärden, kvar i bänkarna 
efter att man gått hem (LUKA 5522/127303). 

Tuggkåda
Grankåda har varit ett uppskattat njut-
ningsmedel, inte bara av barn utan även av 
vuxna i äldre tid. Det användes som ett slags 
tuggummi och ansågs också på sina håll 
välgörande för tänderna och tillskrevs rent 
hälsobringande egenskaper (Vilkuna 1964). 
Det fanns, precis som etnobotanister belagt 
från andra håll i världen, en utvecklad folklig 
taxonomi för granens Picea abies kåda där 
man skiljde på olika kvaliteter, såsom snor-, 
pärl- och tuggkåda (Svanberg 2011). Fortfa-
rande torde väl en och annan plocka till sig 
lite grankåda vid skogsvandringar och njuta 
av den friska smaken. Från Västerdalarna 
uppges att karlarna som arbetade med tim-
ret ibland kunde tugga tjära istället för kåda 
(Svanberg 1991). Det från Förenta staterna 
införda tuggummit – ursprungligen tillver-
kat av mjölksaften från ett karibiskt träd, 
socker och kryddat med exempelvis peppar-
myntsolja – kom först i början av 1900-talet 
att ersätta tuggkådan (Conradson 1975).

I Dalarna tycks det ha varit ett utbrett 
bruk att tugga kåda under gudstjänsterna. 
Linné noterade i Bjursås den 4 juli 1734 att 
vitlök och tuggkåda ”brukas af qwinfolcken 
mycket i kyrkan”. Från Falun skriver han: 
”qwinfolken, sällan karlarna, tugga i kyrkan 
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och annorstädes ett slags kåda, på särdeles 
sätt præparerad”. Kådan sades ”förtaga 
sömn” (Linnaeus 1953). Folklivsforskaren 
Carl Axel Gottlund ger en dråplig skildring 
från Svärdsjö kyrka 1817: 

Sedan Presten hunnit ett stycke på sin 
predikan, märkte jag först att ett par 
flickor, som stodo vid sakersti dörren, utan 
uppehåll mumsade med munnen, liksom 
de hade tuggat på karameller och då jag 
nu tittade längre fram in i körkan såg huru 
ena hälften av församlingen, nemligen hela 
qvinfolkssidan allt jemt åt och smackade, 
likvälutan att jag kunde observera att de 
stucko något i munnen. (Gottlund 1984)

En liknande upplevelse hade norrmannen 
Andreas Wilhelm Wexel Øyen, som 1889 
beskriver hur kyrkobesökarna i Transtrand 
under gudstjänsten satt och slafsade på sina 
tuggkådor, ett bruk som han inte kände från 
sitt hemland (Øyen 1889). I Västerdalarna 
var tuggkåda för övrigt en vanlig present 
som flickorna hemförde från fäbodarna 
(Svanberg 1987).

Kryddosor 
Det var emellertid inte alltid blommor utan 
också kryddoftande ämnen som medfördes 
till kyrkan, ibland i för ändamålet särskilt 
framställda kryddosor (figur 5). I den förva-
rade kvinnorna, förutom socker, även dof-
tande pastiller, en bit ingefära Zingiber offici
nale eller lite anis Pimpinella anisum. Sockret 
lindrade mot hostanfall och ingefäran sved 
på tungan så pass att man höll sig vaken. 
Muskotnöt och -blomma Myristica fragrans 
samt kryddnejlika Syzygium aromaticum 
kunde också förekomma. Seden är i Sverige 
känd sedan 1700-talets början. ”Hvar flicka 
tog sin ask med Kyrko-krydder”, står det 
exempelvis i Zacharias Livins skämtsamma 
Kyrkostötoschopia Sæbyensis (1781) och avser 
väl därmed just sådana kryddosor. Andra 
förvarade kyrkkryddorna i kjortelsäcken. 
Flaskor med luktvatten, som tjänade samma 
ändamål, förekom också. Kvinnorna fyllde 
dem med enkla väldofter i form av kanel-, 

lavendel- eller pepparmyntsolja som kunde 
köpas på apoteken. Med hjälp av olivolja, ren 
sprit och lite salt framställdes också hem-
gjorda doftvatten, vartill rosor, liljekonvaljer, 
violer och lavendel bidrog med sin parfym-
doft (Odstedt 1953). 

Kyrkkryddornas, lökens och 
kådans funktion
Det framhålls ofta att dessa medel – äta lök, 
dofta på kryddkvastar, tugga kåda, sniffa 
på en luktflaska – var uppiggande och höll 
kyrkosömnen borta. Det var omvittnat svårt 
att hålla sig vaken under gudstjänsterna, där 
enbart predikan stipulerades till att omfatta 
minst en timme varpå kunde följa en rad 
förrättningar. Att nicka till ansågs vara ett 
oskick och bestraffades. En särskild funktio-
när, kyrkstöten eller spögubben, hade i äldre 
tid därför till uppgift att väcka upp dem 
som somnade in under gudstjänsten. Ibland 
använde han en käpp av rotting Calamus 
rotang för att med en ljudlig smäll väcka den 
som råkat slumra in (Schlyter 1986). 

Även om örter, lök och kåda tycks ha 
haft en omedelbar funktion att hålla kyrk-
besökarna vakna finns det emellertid mer 
bakomliggande förklaringar till brukets 
utbredning (Gustavsson 1956). De krydd-
doftande blommorna och kryddosorna 
utgjorde typiska kvinnliga attribut och 

figur 5. Kryddosa i svepteknik från Blekinge. – 
Nordiska museet NM 25544AB.
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motsvarades på manssidan av snusdosan. 
Kyrkkvasten, tuggkådan och luktflaskan 
spelade en viktig roll för att uttrycka solida-
ritet och vänskap på kvinnosidan, en form 
av närhet som saknades på manssidan där 
man på sin höjd kunde bjuda bänkgrannen 
på en pris snus eller smyga med en bränn-
vinsflaska. Kvinnorna bjöd sina bänkgrannar 
på karameller, delade med sig av blommorna 
och lät skicka runt kryddkvastarna eller 
doftflaskorna. Kvinnosidan i kyrkan stod 
också för skönhet och väldoft. En skånsk 
kvinna minns att ”på den tiden var det så 
ljuvligt i kyrkan, det luktade så härligt av 
lavendel, cypress och ambrott [åbrodd]” (Ek 
1951). Även löktuggandet förknippas med 
kvinnorna. Som Linné skriver var det främst 
kvinnfolket som i Bjursås kyrka tuggade lök 
och tuggkåda. Även andra källor förknip-
pade sedvänjan med kvinnorna (Bergman 
1976). Löken var för kvinnfolken i övre 
Dalarna som ”det raresta aroma” (Linnaeus 
1953).

Sedvänjan med doftande och aromatiska 
örter speglar ett mångfacetterat förhållande 
till växterna hos allmogen. Det röjer kvin-
nors kunskaper om de enskilda växterna, 
möjligen närd av det inflytande Johann 
Arndts religiösa författarskap haft på all-
mogen, men också av tidigare skönhetsideal. 
Hela det komplex av sedvänjor som det här 
är fråga om hade därför en bredare funk-
tion än vad enbart fruktan för kyrkosömn 
kunde föranleda. Kyrkkvastarna och kyrk-
kryddorna ingick i den kvinnliga apparitio-
nen i det förindustriella bondesamhället och 
gav också stimulans och färg åt förhållandet 
mellan könen, menar Gustafsson (1956). Ur 
dalaallmogens perspektiv ingick även lök i 
detta.

Vilken lök kan Linné ha stött på?
Den lök som åts i kyrkan beskrivs som liten, 
vit till färgen och kallas ofta för vitlök. Det 
finns inget som styrker att Linné på 1730-
talet använde johannislök som en synonym 

för just vitlök Allium sativum. Olof Rudbeck 
d.ä., som namngav växter på svenska 1685, 
använde ”hvitlöök” som utgångspunkt för 
alla de löksmakande växterna. Hos honom 
blev exempelvis löktrav till ”hwijtlöksgräs”, 
skogslök blir ”hwijtlökspurri” och ramslök 
blir ”biörnehwitlöök” och något han kallar 
”hwijtlöök utan blommor” och förefaller 
vara schalottenlök kallas av honom också St. 
Jahans löök (Rudbeck 1685; jfr. Martinsson 
& Ryman 2008). Linné själv använder dock 
inte namnet hvitlök för annat än Allium 
sativum i manuskripten från tidigt 1730-tal 
och hvitlök är också det trivialnamn han 
använder för Allium sativum i sin örtabok 
från 1725 (Linné 1731, Linné & Fredbärj 
1957). Principen att konsekvent samla även 
den gula matlöken under namnet rödlök är 
relativt ny vid 1700-talets början och i sin 
Örtabok från 1725 samlade Linné citat även 
om gräslök Allium schoenoprasum, under röd-
lök (Linné & Fredbärj 1957). Det är möjligt 
att Linnés uppgift om ”hwitlök” i kyrkan i 
Bjursås är en återgivning av en uppgift där 
ett gammalt lokalt namnbruk för en lök med 
vitt kött använts. Allt som återges i Linnés 
manuskript från resan kan knappast handla 
om förstahandsuppgifter och som vi ska se 
var Linné vid tiden inte heller helt konse-
kvent i sitt bruk av svenska trivialnamn.

Det andra svenska trivialnamn som 
oftast förekommer för Allium sativum under 
tidigt 1700-tal är varianter av rockenboll. Ett 
namn som parallellt vid tiden också använ-
des för skogslök Allium scorodoprasum och 
idag betecknar en sorttyp av vitlökar inom 
Allium sativum Ophioscorodon-Gruppen 
(Lyttkens 1912–15).

I arbetet med POM:s inventering av äldre 
kulturväxter har en folklig odlingstradition 
av potatislök, en form av schalottenlök 
Allium cepa Aggregatum-Gruppen, blivit 
synliggjord och dokumenterad genom 
Fröuppropets och Sparrisuppropets inven-
teringar (Leino & Hagenblad 2014). Dessa 
har visat att husbehovsodlingen av dessa 
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vegetativt förökade lökar förekommit bland 
allmogen över hela landet, men haft en stark 
historisk förankring i just Dalarna (figur 
6–8). Många äldre sorter av potatislök häri-
från har samlats in och bevaras i Nationella 
genbanken tillsammans med dokumenta-
tion rörande namnbruk och odlingstraditio-
ner. De lokala namnen och berättelserna om 
hur löken gått i arv hänger ofta starkt sam-
man med kunskap om självhushållning från 
en tid när man tvingades lita till egna krafter. 
I boken Klint Karins kålrot och mor Kristins 
böna, där några av lökarna från inventeringen 
presenteras, beskrivs namnen johannislök 

och jakobslök som äldre synonymer för 
potatislök och i Dalarna har en äldre tradi-
tion att odla lök i särskilda plantlavar också 
bevarats och hållits vid liv av föreningslivet 
(Nygårds 2013). 

Linnés beskrivning av hur den rätta 
johannislöken i Älvdalen odlas när han reser 
genom bygden den 12:e juli 1734 i ”i god, fet 
och dyngad jord, hvarpå straxt tillförne är 
brändt ris till aska” (Linnaeus 1953) ger en 
fingervisning om hur den gödslades och 

figur 8. Allium cepa AggregatumGruppen 
’Leksand’ kallas i dagligt tal för ”leksandslök” och 
har en lång odlingstradition i trakten där föreningen 
Leksands kulturväxter odlar och skördar den enligt 
traditionell bruk. 
foto: Erik de Vahl.

figur 7. Allium cepa AggregatumGruppen ’Bjurs’ 
är en potatislök som bevarats för sin milda smak 
och tidiga mognad. 
foto: Erik de Vahl.

figur 6. Allium cepa AggregatumGruppen ’Anna’ 
är en potatislök som länge odlats vid Rällsjögården 
utanför Bjursås i Dalarna. Den har ibland bulbiller i 
blomsterställningen. Löken har fått namn efter Anna 
som föddes 1905 och växte upp på Rällsjögården. 
Hennes son Erik har bevarat den i odling.
foto: Erik de Vahl.
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härigenom värdesattes, men Linnés egen 
användning av namnet johannislök är vid 
tiden långt ifrån konsekvent och därför är 
uppgiften svårtolkad. 

Linné använder johannislök som en syno-
nym till piplök Allium fistolosum i det första 
manuset till Hortus Uplandicus 1730 (Lin-
naeus 1730), men redan i det omarbetade 
manuset från följande år används namnet 
istället för Cepa fissilis med hänvisning till 
Joachim Camerarius tyska utgåva från 1611 
av Mattiolis De plantis Epitome utilissima 
(figur 9), då av Linné som S. Johannis Löök 
(Linnaeus 1731). Att använda Mattiolis 
redan då föråldrade och betydligt sydligare 
tillkomna beskrivningar för att försöka 
särskilja olika kulturformer av lök på den 
svenska landsbyggden måste ha inneburit 
bekymmer. Att Linné skriver om den rätta 
johannislöken i Dalarna ger möjligtvis en 

fingervisning om att olika uppfattningar var 
i svang vid tiden. 

I A. O. Lindfors utgivning av Linnés 
föreläsningar om dietetik i Uppsala från 
1740-talet finns ett stycke där johannislök 
och piplök beskrivs ”differera bara gradu” 
(Linnaeus 1907). I Hortus Upsaliensis 1748 
använder han i stället namnet johannislök 
för en art som här skiljs från såväl piplök, 
schalottenlök och gräslök (Linnaeus & 
Salvius 1748). Något som förvirrar är att 
Linné här skriver att han aldrig sett den 
blomma. Detta stämmer dåligt in på såväl 
piplök som den storvuxna gräslöken, som 
senare under 1700-talet också ofta får bära 
namnet johannislök i trädgårdslitteraturen. 
Avsaknaden av blommor och den lokala 
odlingstradition som fortlevt talar för att 
det troligen var potatislök han avsåg i Älv-
dalen 1734.

figur 9. Kolorerade 
illustrationer av olika 
lökar ur Joachim 
Camerarius den yng
res tyska bearbetning 
från 1611 av Mattiolis 
De plantis Epitome 
utilissima. 

Under 1730–1731 
finns ett antal olika 
manuskript av Linnés 
Hortus Uplandicus och 
Adonis Uplandicus 
där han växelvis ger 
namnet johannislök till 
Mattiolis Cepa sectilis 
och som en synonym 
till piplök. När Hortus 
Upsaliensis sedan kom 
ut år 1748 har Linné 
landat i att johannislök 
är Cepa fissilis, en art 
han skiljer från både 
piplök och schalotten
lök.
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Mångfald av namn
Namnförvirringen varken slutar eller börjar 
med Linné. I trädgårdsböcker från tidigt 
1700-tal beskrivs odling av bland annat 
Kol- eller Jacobslök, Johanneslök och St. 
Johannis Löök av olika författare (Rålamb 
1694, Dahlman 1728). Kanske är det piplök 
Allium fistolusum som här avses, men det är 
heller inte omöjligt att styckena är översatta 
från samtida utländska trädgårdsböcker och 
därför blivit svårtolkade i svensk kontext. I 
samtida odlingsråd förespråkas ofta höst-
plantering av schalottenlök och liknande 
odlingsråd finns även för johannislök. Johan 
Ahlich (1722) beskriver hur schalottenlöken 
bör planteras före Jacobi den 25 juli och 
sedan planteras på nytt därefter, medan 
johannislöken ska skördas i augusti och tre 
veckor därefter planteras igen.

Johannislök som synonym till piplök 
verkar försvinna ur litteraturen under senare 
delen av 1700-talet. Istället används namnet 
som synonym både till schalottenlök och 
till jättegräslök Allium schoenoprasum subsp. 
sibiricum, den storvuxna underarten av gräs-
lök. I Kritisk ordbok öfver svenska växtnamnen 
menar Elias Fries (1880) att namnet johan-
neslök är alldeles onödigt, eftersom det är 
en synonym till schalottenlök. I Lyttkens 
gedigna genomgång av svenska växtnamn 
förs ett resonemang om namnbruket kring 
lökarna men förståelsen försvåras av att 
namnvarianterna av johannislök här förs 
under jättegräslöken (Lyttkens 1915). Denna 
gräslök finns sporadiskt vildväxande i Sve-
rige men har varit relativt okänd i odling. I 
norra Norge däremot finns en äldre doku-
menterad odlingstradition av jättegräslöken 
(Alm & Furnes 1998).

Johannesdagen sammanfaller med 
midsommarfirandet (24 juni). I Danmark 
kallades schalottenlök i äldre tid (ca 1700) 
för Sankt Hansløg och i sydvästra Jylland 
omkring 1860 för midsommerløg (Brønde-
gaard 1985). Också Tyskland och Neder-
länderna har Johannislauch respektiva 

Sintjansui använts som beteckningar för 
en triploid schalottenlök som liknar både 
schalottenlök och luftlök Allium ×proliferum 
(Lepen & Puizina 2011). Denna lök betrak-
tas idag som en hybrid och har länge odlats 
i Kroatiens kustregioner och i norra Indien. 
Den säljs fortfarande i Nederländerna, där 
den har gamla traditioner i Oost i provinsen 
Utrecht, som en varietet av luftlök eller 
piplök, så namnförbistringen genom histo-
rien är bestående.

Av äldre odlingsanvisningar där kulturen 
av johannislök beskrivs jämte namnvari-
anter av schalottenlök och piplök är det 
svårt att dra några säkra slutsatser om vad 
vi med en modern taxonomi skulle kalla 
dessa lökar idag. Det är uppenbart att de 
gängse odlingsanvisningarna föreskrev att 
både schalottenlök och johannislök skulle 
planteras på sensommaren eller hösten. 
I POM:s inventeringar har några sådana 
odlingstraditioner inte dokumenterats, men 
sporadiskt har fritidsodlare experimenterat 
med höstplantering av potatislök med lyckat 
resultat. Namnet potatislök (potates-lök) 
dyker i skriftliga svenska källor först upp 
1839 hos Lilja (1842), då som en synonym till 
schalottenlök och är i förhållande till den 
utbredning den har visat sig ha bland fritids-
odlare förvånansvärt sällsynt förekommande 
i äldre litteratur. 

Smörlök
Inte bara H. C. Andersen utan också en 
annan litterär tungviktare, Fredrika Bremer, 
skriver om lökätning i kyrkor i Dalarna på 
1800-talet. ”Hustru och barn, stora och små, 
ser man ofta ha i händerna stora buketter af 
en slags lök, ”smör-lök” kallad, som mycket 
älskas i dessa trakter och hvarmed barnen i 
synnerhet trakteras under kyrkohögtiden” 
(Bremer 1845). 

Namnet smörlök finns tidigt hos Elias 
Tillandz som i sin Catalogus plantarum använ-
der namnet för arten Cepa candida (Tillandz 
1673),av Lyttkens senare tolkat som Allium 
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cepa var. flavescens och enligt honom den 
gula, runda form av lök som också tidigare 
också kallats syltlök (Lyttkens 1912–15). Av 
Sten-Bertil Vide (1966) listas smörlök och 
smör och brödslök som skånska trivialnamn 
för gräslök. Namnet anges härröra från att 
löken blandats i smör eller lagts på smörgås 
som pålägg.

Genom äldre litteratur är det svårt att 
med säkerhet säga vilka kulturformer i 
släktet Allium som egentligen ätits i kyrkan. 
Studier av äldre trädgårdslitteratur ger däre-
mot en insikt i att olika lökar ofta betraktats 
som substitut för andra. Piplök istället för 
gräslök i Sörmland (Ericsson 1898), piplök 
när det saknas rödlök och skogslök på 
samma sätt som vitlök (Müller 1861). Bort-
sett från förmodade regionala skillnader och 
olikheter över tid under de århundranden 
då sedvänjan finns beskriven, torde även 
årstiden ha varit avgörande. Äldre odlings-
praktik med höstplanterad potatislök kan 
visserligen ha inneburit en tidigare skörd, 

men troligast är att gräslök och piplök kun-
nat skördas och medtas till kyrkan tidigare 
på säsongen. 

Det finns gott om historiska uppgifter 
rörande vitlök som odlats och använts av 
allmogen, men påfallande få fynd av vitlök 
gjordes vid POM:s inventeringar efter äldre 
kulturväxter. Kanske är det ett utslag av den 
förändring i odlingsvanor som Gustaf Eric-
son beskriver redan vid 1800-talets mitt från 
Sörmland (Ericsson 1989). När vitlöken i allt 
högre grad blev en apoteksvara upphörde 
den vidskepligt omgärdade husbehovs-
odlingen enligt Ericsson. Att påfallande 
många arvesorter av potatislök/schalotten-
lök återfunnits och bevarats tillsammans 
med många folkliga trivialnamn visar att 
dessa lökar värdesatts för sina goda egenska-
per. Till dessa egenskaper hör att de klarar 
lång vinterförvaring och därför kunnat gå i 
arv i många generationer (Strese & de Vahl 
2018). Förmodligen har flera av dem också 
ätits i kyrkbänkarna.  
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läsvärt
Vår nordiska flora i 
ny upplaga
En tredje upplaga av ”MoStEr” förelig

ger sedan i somras, ännu större och 

tyngre än de båda föregående, men 

också försedd med ett flertal nyillus

trerade växter, givetvis mest trädgårds

flyktingar och andra adventiver, men 

även ett litet antal nyfunna växter som 

kan förmodas vara inhemska.

ERIK LJUNGSTRAND

Vår välkända, oumbärliga ”MoStEr” har 
kommit ut i en tredje, omarbetad upplaga, 
som (i likhet med andra upplagan) har fått ett 
nytt namn. Först utkom Den Nordiska Floran 
år 1992, elva år senare Den nya nordiska floran, 
och nu, efter ytterligare femton år, föreligger 
Nordens flora. Bokverkets utökade innehåll 
har lett till ständigt ökande omfång och vikt 
(nu drygt 2800 g), varför floran i allt mindre 
grad lämpar sig för fältbruk, utan snarare 
är ett verk som man rådfrågar hemma vid 
skrivbordet. Det kan ifrågasättas om det var 
så klokt att ändra namnet till Nordens flora, 
ett namn som ju redan är mycket väl inarbe-
tat för C. A. M. Lindmans praktverk. 

Den största skillnaden, som man mycket 
snart lägger märke till, är att den systema-
tiska ordningen har ändrats, så att nästan 
alla familjer föreligger i en helt annan följd 
än i de tidigare upplagorna. Detta beror 
på att man har ansett det vara lämpligt att 

använda APG III-systemet av år 2009, i 
vilket nästan allting har kommit ”huller 
om buller” jämfört med den mycket mer 
välkända Engler-Melchior (från 1964), på 
vilken såväl Flora Europaea som Flora Nordica 
bygger. Det kan ifrågasättas om detta var så 
klokt. Ett floraverk som vänder sig till den 
stora allmänheten är knappast rätt forum 
för att framvisa vetenskapens senaste stånd-
punkt; år 2016 kom för övrigt APG IV-sys-
temet, varför familje ordningen i boken var 
inaktuell redan då den utkom. Enligt min 
mening hade det varit bättre att fortsätta 
med det väl inarbetade system som florans 
användare var bekanta med än att stuva om 
familjerna i enlighet med en princip som för 
tillfället är i höggradig flux.

Den därnäst största förändringen sedan 
föregående upplaga är givetvis att ett flertal 
nya taxa har tillkommit, varvid även ett 
antal felaktigheter har korrigerats. Så har 
till exempel den bild av en (något otypisk) 
rödklöver Trifolium pratense – som i de 
båda föregående upplagorna fick gälla som 
”skogsklöver” – i denna upplaga ersatts av 
en nymålad bild som verkligen föreställer 
skogsklöver T. medium. Skada blott att, 
såvitt jag kunnat finna, samtliga sådana nya 
illustrationer (jämfört med andra upplagan) 
i trycket blivit något oskarpa och inte längre 
lever upp till den så välkända Mossbergska 
stringensen (”han målar ju precis som växten 

Nordens flora. 
Bo Mossberg & Lennart Stenberg 
2018. Bonnier Fakta. ISBN 97891
74245264. 976 sidor. Pris: ca 430 kr.
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ser ut”). Jag har svårt att tro att detta skulle 
bero på Mossbergs originalakvareller, utan 
förmodar snarare att förlaget vid införandet 
av de nya bilderna inte klarat av att ge dem 
samma skärpa som de äldre, vilka alltjämt är 
lika klara och vackra som någonsin. Detta 
är nog så påfallande vid granskning av ett 
uppslag med både gamla och nya bilder; slå 
upp getväpplingarna på s. 386–387 eller ver-
benorna på s. 776–777 och jämför själv!

Precis som tidigare inleds boken, efter 
ett kort förord och tack, med en kortfattad 
inledning samt ett kapitel som ger en intro-
duktion till hur växterna är byggda och till 
de termer som används, följd av en ordlista 
samt hänvisningar till olika ytterligare kun-
skapskällor, tryckta eller på Internet. Tyvärr 
har minst fem av de botanister som avtackas 
fått sina namn felstavade. 

Floran saknar traditionella bestämnings-
nycklar, och detta kan man i och för sig 
förstå; den är stor nog som den är i alla fall. 
Men kanske hade det varit berättigat att 
åtminstone för de mest ”kritiska” släktena ta 
med sådana, detta då det inte sällan är svårt 
att från bilder och beskrivningar få fram 
vilka av karaktärerna som är diagnostiska. 
Som ett exempel kan framhållas behand-
lingen av ögontrösterna Euphrasia, där ofta 
helt olika egenskaper utpekas i texten, i 
stället för att ange karaktärspar ställda mot 
varandra. Detta är tyvärr inte något enstaka 
exempel, utan det är alltför vanligt i boken 
att närstående arter beskrivs genom att 
helt olika (men säkerligen oftast korrekta) 
egenskaper beskrivs, i stället för att ange 
varigenom de skiljer sig från varandra.

Utbredningskartorna är tyvärr endast 
föga uppdaterade sedan föregående upplaga, 
vilket har till följd att de ofta är inaktuella: 
nya fynd har inte införts och vissa arter som 
försvunnit från stora områden är fortfarande 
angivna som förefintliga där. Givetvis är det 
inte lätt att följa med i den spridda nordiska 
växtgeografiska litteraturen, men av allt 
att döma har inte mer än ett halvhjärtat 

försök därtill gjorts. Tyvärr får jag nog själv 
ta på mig en viss del av skulden till detta; 
inför den andra upplagan försåg jag Lennart 
Stenberg med ett stort antal kartkorrektio-
ner, och även denna gång erbjöd han mig 
att hjälpa till med kartorna, något som jag 
tyvärr blev förhindrad att genomföra. 

Det är dock märkligt att, för att ange några 
exempel, pysslinglåsbräken Botrychium tenebrosum 
inte uppges från Island (varifrån den var känd långt 
tidigare än i Sverige), flytsvalting Luronium natans 
i Hängasjön i Småland ej fått vara med, pommersk 
vårlök Gagea pomeranica saknar prick nere på 
Österlen, englandsnycklar Dactylorhiza praetermissa 
(syn. D. majalis ssp. integrata) endast uppges från 
Danmark (de rika förekomsterna kring Lidköping 
borde åtminstone ha noterats), glansigelknopp Spar
ganium neglectum ej har angivits från Blekinge (där ett 
stort antal lokaler är kända), den enda kända lokalen 
i Norden för styvskafting Brachypodium phoenicoides 
har felmarkerats nära Ålborg på Jylland (i verklig-
heten växer den på nordöstra Själland!), gruslupin 
Lupinus perennis anges från Tärna i Lycksele lapp-
mark (när det i själva verket är den omarkerade 
sandlupinen L. nootkatensis som växer där), vippärt 
Lathyrus niger ser ut att vara nästan obefintlig i både 
Svea- och Götaland (utom på Öland och Gotland), 
när den är mindre allmän (till tämligen allmän) i de 
flesta landskap, mycket mera att förtiga. Å andra 
sidan så markeras både uddbräken Polystichum acule
atum och berglök (”kantlök”) Allium lusitanicum som 
befintliga i Göteborgstrakten, där de dock sedan 
åtskilliga år tillbaka beklagligt nog är utgångna. 

Tyvärr syndas i boken mycket mot den 
goda principen att svenska ord och i syn-
nerhet svenska ortnamn bör användas där 
sådana finns att tillgå. Ögruppen Spetsber-
gen (Sb) kallas således oftast för ”Svalbard”, 
vilket är ett norskt administrativt begrepp 
i vilket även Björnön (B) ingår; denna bär i 
floran i stället sitt norska namn, ”Bjørnøya”. 
Åtskilliga välkända ortnamn i våra grann-
länder återges med sina inhemska namn 
i stället för de svenska; som några exem-
pel kan framhållas Römö (”Rømø”), Mön 
(”Møn”),  Köpenhamn (ibland rätt, men 
stundom ”København”), Tromsö (”Tromsø”), 
Karlö (”Hailuoto”), Torneå (”Tornio”), och 
Enare (”Inari”). Dock har vissa finlands-
svenska ortnamn blivit riktiga, såsom 
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Helsingfors (”Helsinki”), Esbo (”Espoo”) och 
Nådendal (”Naantali”).

 Det finns skäl att förmoda att indel-
ningen mellan vildväxande, odlade och 
herbarieexemplar inte alltid har följts 
konsekvent; exempelvis så borde nog 
brandnäva Geranium lanuginosum ha marke-
rats med ”kult BhG” (odlad i Harry Anders-
sons trädgård), inte ”Ytterby BhG”, liksom 
ametistsnyltrot Orobanche amethystea borde 
fått texten ”kult Bl” (odlad i Bengt Nilssons 
trädgård), och definitivt inte ”Sölvesborg Sk 
[sic!]”. Kartan över Nordens floraprovinser 
på s. 948 visar för övrigt landskapet Bohus-
län men markerat med förkortningen ”BhG” 
som står för Bohuslän med Göteborgs-
området, en irriterande diskrepans.

På s. 13 påstås att ”Det är alltid det allra tidigaste 
namnet som skall vara gällande, vilket medför att 
de vetenskapliga namnen ibland ändras när nya 
undersökningar genomförts och ny kunskap kommit 
i dagen.”, ett felaktigt resonemang som, om det vore 
sant, skulle medföra att det inte gick att ändra på 
några vetenskapliga namn. Vad som är korrekt är att 
efter det att någon har tagit ställning till avgränsning 
av en grupp arter som ett släkte det äldsta möjliga 
släktnamnet för denna grupp skall användas, och för 
varje art det äldsta möjliga artepitetet som tillhör 
denna art, men det är möjligt, ja ofta troligt, att flera 
av arterna på detta sätt kommer att få helt nya namn. 

Det kan påpekas att de fyra exemplen på vivipari 
på s. 19 är felaktiga: knölgröe Poa bulbosa, fjällgröe 
P. alpina, ormrot Bistorta vivipara och knoppbräcka 
Saxifraga cernua bör snarare kallas pseudovivipara, i 
det att de i blomställningen bildar asexuella grodd-
knoppar (inte frukter!) som ofta gror ut till nya 
plantor medan de sitter kvar på moderindividet. 

Bland de lokala föreningstidskrifterna på s. 31 
saknar jag Blekingebläddran, Natur på Dal, Blåsippan 
och Fjällrutan, vartill kommer att Daphne snarare 
borde anses höra till ”(Södermanland och Uppland)” 
och Rödbläran på samma sätt till ”(Medelpad, Härje-
dalen och Jämtland)”.

På s. 48 kan man läsa att krossade blad av fin-
bräken Cystopteris montana, till skillnad från dem 
hos sudetbräken C. sudetica, ”luktar blåsyra”, men 
förmodligen är det väl snarare den bekanta doften 
av bensaldehyd som avses. 

På s. 57 kallas Polystichum setiferum för ”mjuk-
bräken”; man kan undra varför det inte kunde duga 
med det väl inarbetade namnet spetsbräken? 

På s. 76 står att kupandmat Lemna gibba blom-
mar ”mycket sällan”, men enligt min erfarenhet är 

det i stället den av våra andmatsarter som oftast (!) 
anträffas med blommor. 

På s. 85 uppges i texten till smal bandtång 
Zostera angusti folia blott ”Sydvästra Danmark”, 
men detta motsägs av kartan, som i detta fall ger en 
klart bättre utbredningsbild (Danmark, Västsve-
rige och flerstädes i Norge). Även (vanlig) bandtång 
Z. marina kan för övrigt ej sällan ha tre nerver på de 
då smalare bladen, varför det krävs fertilt material 
för att med säkerhet skilja dem åt. 

På s. 155 är tyvärr fortfarande den svartvita 
bilden med en frukt av vanlig storigelknopp Sparga
nium microcarpum etiketterad som ”sotigelknopp”, 
medan den bild som verkligen visar frukten av 
sotigelknopp S. erectum helt saknar text (i förra 
upplagan kallades den ”vanlig storigelknopp”); 
detta är ytterst vilseledande, även om frukternas 
form beskrivs korrekt i texten. 

På s. 175 har en bild av alvaragnsäv Eleocharis 
uniglumis ssp. sterneri tillkommit, vilket är gott, 
men tyvärr saknas fortfarande avbildad norsksäv 
E. austriaca (förutom en detaljbild av en frukt). 

Tyvärr har hänggräsets Arctophila fulva s.lat. 
utbredningskarta på s. 229 även återgetts såsom 
tillhörande stort isgräs Dupontia fisheri ssp. psilo
santha på s. 230, där den är klart missvisande; stort 
isgräs finns i Norden endast på Spetsbergen. 

Bilden av ”blek hönshirs” på s. 276 är inte alls 
porträttlik; den ser mera ut att föreställa en (dock 
ovanligt tät) äkta hirs Panicum miliaceum.  

Det gör ett märkligt intryck när på s. 292 spets-
bergsvallmo Papaver dahlianum s.lat. kallas för 
”Sällsynt” (den är mycket vanlig på Spetsbergen, 
men sällsynt på Varangerhalvön), medan polarvall-
mon P. cornwallisense däremot uppges vara ”Ganska 
vanlig” (på Spets bergen), vilket nog i och för sig är 
korrekt, men kontrasten gentemot dess ”sällsynta” 
(läs: mycket vanliga) förväxlingsart blir alltför stor. 

Det är i hög grad att beklaga att den så intres-
santa inomarts variationen hos fjällvallmo Papaver 
radicatum, i enlighet med en del norska forskares 
åsikter, nu helt har slarvats bort (på s. 293) i denna 
senaste upplaga. 

Skredvedel Oxytropis campestris ssp. scotica uppges 
på s. 363 bara för ”en lokal i västra Norge”, men sedan 
flera år tillbaka är den känd från två väl åtskilda 
förekomster i Rogaland (jag har själv besökt båda). 

Spetsfingerörtens vetenskapliga namn anges 
på s. 424 som Schisto phyllidium bifurcum, men den 
lär numera kallas för Sibbaldianthe bifurca, eller har 
detta ändrats tillbaka igen? 

Beklagligt nog har floran följt det ogenom-
tänkta förslaget att dela upp släktet Sorbus i ett tio-
tal segre gat (varav sex förekommer i Norden), allt 
grundat på den kladistiska dogmen om monofyli. 
Enligt min mening är det mycket bättre att helt 
göra sig av med denna besvärliga dogm, och utan 
problem behandla rönnar och oxlar som ett enda 
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släkte, Sorbus, vilket då utmärker sig genom ett nät-
mönster av olika kromosomtalsnivåer, från diploida 
sexuella arter till triploider och tetraploider med 
(i huvudsak) apomiktisk frösättning. Även om jag 
har mycket höga tankar om såväl de botanister som 
har framlagt detta splittrings förslag som de som 
förespråkar det, så är det enligt min åsikt blott ett 
hårresande exempel på vart kladistiken kan leda 
dem som har låtit sig förföras av dess tilltalande 
teori utan att överväga dess stora praktiska problem. 
Finn oxel Sorbus hybrida har för övrigt inte uppkom-
mit ur ”hybriden mellan rönn och oxel”, som det står 
på s. 448, utan den äger genom från rönn S. aucupa
ria och någon tetraploid vitoxel S. aria agg. 

På s. 465 anges att fikon Ficus carica ”[b]lommar 
ej hos oss”, men i själva verket bär den bofasta bus-
ken på sydligaste Fårö fikon varje år numera. 

När på s. 474 uppges att sitkaal Alnus alnobetula 
ssp. sinuata är ”[n]aturaliserad på Island”, varför 
visar då dess utbredningskarta blott förekomster i 
norra Sverige och Finland? 

De nya s. 502–505 med ett stort urval av illustre-
rade videhybrider är ett mycket gott grepp, och det 
kan förhoppningsvis leda till att dessa försummade 
buskar och ris blir bättre kända framöver. 

På s. 524 står om sjönöt Trapa natans att den 
senast sågs 1918 i Skåne (Ranviken i Immeln), men 
det rätta årtalet är 1915 (även 1916 uppges ofta, 
likaså felaktigt). 

Bladet av vinlönn Acer circinatum på s. 538 är 
tyvärr mycket otypiskt; det borde ha varit mera 
cirkelrunt, med större sammanhängande yta och 
inte alls så djupt inskurna lober. 

Bilden av ”morrhårsblomster Polanisia dode
candra” på s. 550 ser felbestämd ut; visar den inte 
snarare paradisblomster (eller någon närstående 
art)?

 Purpurkrassingens Braya purpurascens utbred-
ningskarta på s. 554 har råkat bli dubblerad. 

Bilderna på s. 632 av ”brödranejlika Dianthus 
carthusianorum” ser ut att vara misstänkt lika D. 
gigantei formis, som (enligt Torbjörn Tyler) tycks 
vara den främmande nejlika som framför allt upp-
trätt i Norden ur just denna besvärliga nejlikegrupp. 

På s. 633 har liten såpnejlika Saponaria ocymoides 
råkat få benämningen ”liten såpört”. 

Krattmåra Galium valdepilosum ssp. slesvicense 
uppges på s. 678 vara ”[e]j påträffad i senare tid”, 
men detta är inte korrekt; jag såg den själv på 
mellersta Jylland för några få år sedan. Likaså är 
uppgiften om att vegamåra Galium normanii ssp. 
normanii har gröngula blommor felaktig; de är lika 
vita som hos islandsmåra G. n. ssp. islandicum. 

Vit sommarbinka Erigeron annuus ssp. septentri
onalis har råkat få en utbredningskarta på s. 795 
som gör att det ser ut som om den vore en hos oss 
inhemsk fjällväxt; möjligen skulle denna karta ha 
hört till vitbinka Erigeron uniflorus ssp. eriocephalus. 

Den nedersta utbredningskartan på s. 815 
torde förmodligen visa utbredningen av såväl 
brun baldersbrå Tripleurospermum maritimum ssp. 
phaeocephalum som svartbaldersbrå T. m. ssp. nigri
ceps, men detta framgår inte på något vis, och kan 
möjligen vara felaktigt. 

Flikstånds Jacobaea erucifolia anges på s. 829 vara 
målad i ”Håsjö Sk”, men någon ort med detta namn 
synes inte alls existera i Skåne; förmodligen avses 
Håstads socken (nordnordöst om Lund), där arten 
tidigare har vuxit. 

Om man, som på s. 850, önskar föra den gul-
bruna höstfibblan Leontodon autumnalis var. kere
tinus till släktet Scorzoneroides så måste även dess 
varietetsepitet ändras till ”keretina” (femininum). 

Maskrosorna Taraxacum har utökats med ett 
antal illustrerade arter, vilket är mycket glädjande, 
även om man givetvis fortfarande måste vara med-
veten om att det rör sig om ett ganska litet urval, i 
synnerhet vad beträffar ogräsmaskrosorna. 

Bland hökfibblorna Hieracium har också ett fler-
tal nya arter tagits med, men här gäller i än högre 
grad än för maskrosorna att det är ett snävt urval. 
På s. 903 borde Hieracium sect. Villosa ha kallats 
”Ullfibblor” och inte ”Lammfibbla”.

Som sammanfattning kan sägas att nästan 
alla Bo Mossbergs äldre växtporträtt fortsatt 
håller högsta klass, men att de nytillkomna 
i denna tredje upplaga tyvärr inte verkar 
ha kunnat återges med samma klarhet och 
skärpa. Lennart Stenbergs texter är ofta 
välbeskrivande och är en källa till mängder 
av användbar information om Nordens 
kärlväxter, men man skulle ha önskat sig att 
de i högre grad hade tagit hänsyn till värdet 
av att kunna jämföra olika arters egenskaper 
med varandra även i text (och inte bara i 
bild). Utbredningskartorna har omarbe-
tats, men tyvärr har inte tillräckligt mycket 
arbete lagts ned på detta, vilket fått till följd 
att de dels ofta är påfallande inaktuella, dels 
är mera svårlästa än Stefan Ericssons origi-
nalkartor, vilka trots att de var små var både 
läsbara och tillförlitliga. 

Trots dessa kritiska anmärkningar exis-
terar det inget bättre heltäckande verk om 
våra nordiska kärlväxter, varför alla de som 
inte redan äger ”MoStEr” rekommenderas 
att införskaffa detta stora och tunga, men 
nog så vackra bokverk.  
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Natur och kultur på SBF:s föreningskonferens
I ett vårregnigt Uppsala samlades vi den 
16–17 mars för SBF:s årliga föreningskon-
ferens, i år med temat Natur och kultur.

BENGT CARLSSON

Först ut var Lennart Nilsson från Riksanti
kvarieämbetet som presenterade begreppet 
biologiskt kulturarv, något som fått allt större 
tyngd på senare år och som enklast kan 
definieras som ”natur som berättar om kultur”. 
RAÄ ordnar kurser och ger ut skrifter, bl.a. en 
kunskapssammanställning om slåtterängar. 

Kerstin Nilsson från Studiefrämjandet 
visade på de möjligheter som ett studieför
bund kan erbjuda, inte bara med att anordna 
studiecirklar utan även andra sätt de kan 
hjälpa en organisation, med t.ex. marknads
föring eller utbildning i styrelsearbete.

Ulla-Britt Andersson, Färjestaden, visade 
med vackra bilder hur man i Karums natur
reservat på Öland försökt återskapa delar av 
ett odlingslandskap från slutet av 1800talet.

Så klev golfaren och naturvårdaren Mikael 
Madenteg från Björkhagens golfklubb in i 
salen i full golfmundering och med klubban i 
full sving. Han argumenterade vältaligt för hur 
huvuddelen av en golfbanas yta kan skötas på 
ett sätt som ger betydande naturvärden. Dags 
att slå broar mellan golf och naturvård!

Åke Carlsson, känd författare och natur
vårdsprofil från Västergötland, visade tanke
väckande bildpar på hur granplanteringar och 
igenväxande betesmarker drastiskt har föränd
rat kulturlandskapet. Åke menade också att 
debatten om köttkonsumtion måste nyanseras; 
att äta svenskt naturbetes kött är i själva verket 
klimatsmart och räddar biologisk mångfald!

Anders Janols är en svampentusiast 
från Dalarna som med fina bilder visade hur 
svampar kan användas som indikatorer på 
hävdtillståndet i naturliga fodermarker, både 
mykorrhiza svampar i skogsbeten och de mer 
välkända vaxskivlingarna på betesmarkerna.

Margareta Edqvist, Floraväktarna, 
berättade hur det går för de hotade arterna 
i jordbrukslandskapet. Det finns nedslående 
exempel, men Margareta lyfte hellre fram en 
framgångssaga om hur vityxne har fått ett rik
tigt lyft av det intensiva och tålmodiga restau
reringsarbete som bedrivits av Jonas Wäglind 
med flera i ett antal småländska naturreservat.

ArtDatabankens Mora Aronsson berättade 
så om främmande invasiva kärlväxter, både om 
den lista som tagits fram på EUnivå och om 
det svenska arbetet med att identifiera möjliga 
riskarter, idag och i framtiden.

Mats Lindqvist, Trafikverket, visade hur 
man bedriver arbetet med att identifiera och 
och med olika insatser försöka skapa och vid
makthålla artrika miljöer längs våra vägar och 
järnvägar. Ett arbete med många utmaningar.

Weronika Axelsson Linkowski, Centrum 
för biologisk mångfald, introducerade oss i de 
kulturlandskap som fäbodar och de vidsträckta 
renbetesmarkerna i fjällen utgör. Hur ska ett 
traditionellt brukande i fjäll och fjällnära marker 
kunna fortgå?

Marie Widén, Lunds universitet, avslutade 
med ett medryckande föredrag om Kammu
folket i norra Laos och arbetet med att iden
tifiera och sätta namn på de vilda växter som 
traditionellt används där.  

Vityxne Pseudorchis albida är en starkt hotad 
orkidé. Men ett omsorgsfullt hävd och restaure
ringsarbete i några småländska betesmarker har 
lett till att vityxnet där fått ett riktigt uppsving. 
foto: Margareta Edqvist.
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