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Linnés rykte upprättas

Klibbveronika
Klibbveronika Veronica tri-
phyllos är en av flera ettåriga 
och vårblommande veroni-
kor. Blommorna är vackert 
himmelsblå och den har tätt 
glandel håriga blad och stöd-
blad, som är djupt handflikiga.  

Denna värmeälskande ört har 
sina starkaste fästen i sydöstra 
Sverige, framför allt i östra 
Skåne och på Öland och Got-
land. Den trivs bäst på torr och 
öppen, sandig mark i åkerkanter, 
trädgårdsland och vägslänter.

Det moderna åkerbruket 
är ett allvarligt hot mot klibb-
veronikan och arten är röd-
listad som Sårbar (VU).
foto: Marita Westerlind. – Got-
land, Stånga s:n, Stånga kyrko-
gård, 27 april 2019.

ParkfröinkomlingarMassförekomst av röd gaffelmossa

Värmlands botaniska historia



232 Den sällsynta 
levermossan röd 
gaffelmossa Riccia 

huebeneriana upptäcktes oväntat på 
några småländska sjöstränder under 
fjolårets torra sommar.

219 Garphyttan i Närke med 
sina artrika slåttermarker 
var en av våra första 

national parker. Men vad begrep egent-
ligen dåtidens botanister om hävdens 
betydelse för lövängarnas fortbestånd?

243 Kontrollerade natur-
vårdsbränningar är ett 
sätt att öka mängden 

död ved i skogen. Uppföljningar i Dalarna 
visar att träd fortsätter att dö även ganska 
lång tid efter bränningen.

194 I en klassisk 
avhandling från 
1943 beskrev 

Nils Hylander sin upptäckt av 
den egenartade floran i många 
gamla parkanläggningar och 
villaträdgårdar som följde det 
engelska stilidealet. Där fanns 
ett stort antal främmande 
växter, som till exempel vitfryle 
Luzula luzuloides. 

Torbjörn Tyler har undersökt 
floran i dessa parker idag, och 
han har dessutom upptäckt 
många nya. Men nitisk träd-
gårdsskötsel är ett stort hot.

156 Sven Fransson redogör i 
det här häftet för hur bota-
nisterna avslöjade Värm-

lands floristiska hemligheter. – Utsikt från 
Halvards näs över Stora Gla, Glaskogens 
största sjö i sydvästra Värmland.  
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foto: Sven Fransson

våra regionala föreningar
Går det att förverklig en dröm utifrån en fjällravin 
och det faktum att Sälen, Sveriges sydligaste fjäll-
område, där Södra Kungsleden startar och som 
besöks av fler familjer på sitt första fjälläventyr än 
något annat fjäll i Sverige, saknar en fjällbotanisk 
trädgård? Vi gavs möjlighet att disponera en min-
dre ravin 700 meter norr Högfjällshotellet längs 
Södra Kungsleden och kan realisera vår dröm, 
Sälen Botaniska!

Efter en första research i början av 2018 på 
”hur man anlägger en botanisk trädgård” som 
visade att det inte startats så många fjällbota-
niska trädgårdar i Sverige de senaste åren, fick 
vi god hjälp av Länsstyrelsen Dalarna. Vårt mål är 
att skapa en botanisk trädgård för alla och knyta 
an till Södra Kungsleden, vars första kilometrar är 
asfalterade för att underlätta för äldre och funk-
tionshindrade att uppleva fjällvärlden. Därför vill vi 
ha grusade gångar och träspångar.

Under sommaren 2018 har vi gjort prov-
odlingar i ravinen och väntar nu med spänning på 
att snön ska smälta. Finns växterna kvar eller ser 
vi bara feta lämlar? I januari 2019 bildades den 
ideella föreningen Sälens Fjällbotaniska Vänner 
som ska anlägga och driva trädgården. I skri-
vande stund, slutet av april, väntar vi fortfarande 
på både våren och Länsstyrelsens tillstånd.

Verksamhet
Så snart Länsstyrelsens tillstånd är på plats kom-
mer vi att börja anlägga trädgården, plantera fler 
växter samt söka sponsorer. Även om det kommer 
att ta några år att bygga upp trädgården så har 
provodlingen och den respons vi mött visat att 
intresset är jättestort. Varje år passerar 20 000 

Sälens Fjällbotaniska Vänner

Kontaktinformation
Ordförande  Susanne Petersson 
(susanne@salenbotaniska.se)
Medlemskap  
Årsavgift 100 kr. Bankgiro 5325-1043 eller swish  
123 253 65 06.
Hemsida  www.salenbotaniska.se
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Utbredningskarta för Kung Karls spira från invente-
ringens data bas. 

vandrare längs Södra Kungsleden och vi märkte 
redan förra sommaren att många svängde in de 
hundra metrarna för att titta på trädgården.

Av förklarliga skäl kommer vår verksamhet 
inte att vara så stor under ett par år. När vi är på 
plats kommer vi givetvis att guida och berätta om 
växterna. Så småningom planerar vi att ha mer 
organiserade besöksdagar samt förhoppningsvis 
kunna börja använda modern teknik och IT som 
komplement till växterna. Sälen Botaniska skall 
vara intressant för alla åldrar!

Fokus kommer att vara på Skandinaviska fjäll-
växter och växter som finns i Dalarna, men även 
en del alpväxter. Den botaniska trädgården ligger 
med fantastisk utsikt över Sälenfjällen, Hög-
fjällshotellet och stor del av Dalarna med dess 
spännande historia. Vi hoppas på sikt att även 
kunna presentera lite av detta längs en framtida 
upplevelsestig.
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omslagsbild  Röd 
gaffel mossa Riccia 
huebeneriana. – Den 
varma och torra som-
maren 2018 gynnade 
en del arter. En av dem 
var den sällsynta och 
starkt hotade röda 
gaffel mossan som 
upptäcktes i stora antal 
på några sjöstränder i 
södra Småland.

På bilden kan även 
skymtas strandbronia 
Fossombronia foveo-
lata, sågdagmossa 
Ephemerum serratum, 
åkerdagmossa Pseud-
ephemerum nitidum 
och millimetermossa 
Micromitrium tenerum.

Läs mer om röd gaf-
felmossa på s. 232.
fo to: Örjan Fritz, 2018-
09-13.
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En botanist får aldrig ge upp
Den 6 maj släppte 
IPBES sin senaste 
rapport om hur männis-
kans framfart riskerar 
att utrota ett hisnande 
antal arter inom en nära 
framtid. Om vi ser detta 
i perspektivet av den 
pågående klimatförändringen, så blir det än 
mer alarmerande. Med en minskad biologisk 
mångfald så försämrar vi naturens resiliens 
(buffringsförmåga) mot klimatförändringens 
effekter. 

De stora problemen har varit desamma 
ända sedan jag började intressera mig för 
naturvård på 1970-talet: fiske, skogsbruk 
och jordbruk, samt ”nykomlingen” invasiva 
arter, som inte ansågs kunna bli ett stort 
problem i Sverige på den tiden. 

Överfiskningen och skadorna från botten-
trålning börjar nå sådan omfattning att vissa 
skador riskerar att bli omöjliga att reparera, 
för det finns inga fristäder varifrån arterna 
kan återetableras om trålningen upphör. 

Våra skogar lider av samma problem. De 
små rester som kan kallas skog är omgivna av 
produktionsplantager där bara ett fåtal arter 
trivs och plantagerna hindrar även spridning 
mellan skogsfrimärkena, vilket leder till att 
dessa stadigt går mot en ökad utarmning på 
arter. Dessutom avverkas det fortfarande 
skogar som aldrig tidigare har avverkats, 
vilket är oansvarigt av alla inblandade parter. 

Inom jordbruket i Sverige har vi varit på 
väg åt rätt håll, genom att bevara det som 
finns kvar och restaurera många marker som 
varit på väg att försämras, men många av de 

hotade arterna i odlingslandskapet, som till 
exempel fältgentiana och backsippa, fortsät-
ter att minska, och de åtgärder som görs är 
alltför få och kortsiktiga. 

Och ovanpå allt detta kommer nu de 
invasiva arterna som är på stark frammarsch. 
Hur många artrika vägkanter har inte blivit 
förstörda på grund av lupinernas framfart? 
I den rapport som Sverige nyligen skickade 
till EU över tillståndet för vår biologiska 
mångfald, var de två tydligaste förändring-
arna de sex senaste åren orsakade av invasiva 
arter. Kotula har tagit över strandängar på 
Öland och nu sprider sig den sig även snabbt 
norrut på Västkusten. Oxbärens framfart på 
världsarvet Ölands alvar är alarmerande, där 
framför allt spärroxbär förändrar alvarets 
karaktär i snabb takt. 

Hur ska vi som botanister i Sverige agera 
för att bidra till att få ”ordning” på dessa till 
synes oöverstigliga utmaningar? Viktigt är att 
påverka på så många nivåer som möjligt och 
på alla upptänkliga sätt. Vi måste vara ännu 
tydligare gentemot beslutsfattare och verkli-
gen säga ifrån när det går åt fel håll. Samti-
digt måste vi bli ännu bättre på att informera 
naturvårdare, markägare och andra ideella 
föreningar och visa på hur man bör göra för 
att minska utarmningen. Det är vi som sitter 
inne med kunskapen om vilka växter som 
har problem och hur man kan hjälpa dem. 
Vi kan inte förvänta oss att någon annan ska 
”rädda världen” utan det hänger på oss om vi 
vill ha våra arter och vår natur kvar. Alla små 
steg är viktiga och vi måste vara envisare än 
envisa och vi får aldrig ge upp.
mora ar onsson , ny ledamot i SBF:s styrelse

  reflexion
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D
enna berättelse om hur känne-
domen om Värmlands kärlväxtflora 
växte fram börjar med Linné och 
slutar där Fredrik Hård av Seger-

stad satte punkt. Någon floristisk verksam-
het i Värmland från tiden före Linnés korta 
besök 1746 är inte känd. Hård av Segerstad1 
publicerade sina skrifter om Värmlands 
flora mellan åren 1934 och 1955 med några 
postuma tillägg 1957, 1958 och 1992. Hans 
stora arbete Den värmländska kärlväxt-
florans geografi (1952a) förändrade i ett slag 
känne domen om kärlväxternas förekomst i 
landskapet. Tyngden i Hårds arbete gör att 
det känns som ett självklart periodslut där 
hans verksamhet upphörde. 

Linné
Med resan i Västergötland 1746 (Linnaeus 
1747) hade Carl von Linné (1707–1778) 
(figur 1) besökt alla Sveriges landskap utom 
Dalsland och Värmland. Han beslöt därför 
att ta hemvägen ”genom Dal och Werme-
land, at jag åtminstone måtte taga desse två 
i ögnasigte, fast tid och krafter icke tilläto 
mig at wida koxa omkring”. Det senare 
beklagade han, ty han var övertygad om att 

1. Fredrik Hård av Segerstad använde hela sitt adliga 
namn som författare (med stavningen ”av”, inte ”af” 
som på Riddarhuset). När han citerade sig själv i 
löpande text fick det räcka med ”Hård”. Denna förkort-
ning tillämpas även i denna artikel.

Som en försmak av en kommande Värmlandsflora får vi här läsa om hur 

Värmlands kärlväxtflora utforskades. Sven Fransson lotsar oss initierat genom 

seklerna. Vi börjar som vanligt med Linné!

Utforskandet av Värmlands  
kärlväxtflora
SVEN FRANSSON

figur 1. Efter sin Västgötaresa 1746 lät Linnaeus 
hemvägen gå genom Värmland, där han uppehöll 
sig från 28 juli till 5 augusti. Linnaeus ägnade sig 
mera åt att uppfylla ständernas krav att finna nyttig-
heter i alla naturens tre riken än att speciellt under-
söka floran, och det botaniska utbytet blev rätt 
klent – Fotografiet av J. H. Scheffels oljemålning 
från 1739 tillhör Ikonoteket, Bergianska stiftelsen.
Linnaeus visited Värmland for nine days in 1746 on 
his way home from his commission in the province of 
Västergötland. The botanical result was relatively poor.
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”det täcka Dal och Wermeland gömmer så 
många Naturens Skatter”.

Han gav dock Värmland en tid av nio 
dagar: 28 juli från Åmål till Säffle och 
Mässviks gård; 29 juli till Karlstad via 
en avstickare längs Norsälven till Nedre 
Fryken; 30 juli i Karlstad, sedan till Norum; 
31 juli därifrån och till Nyeds prästgård; 1 
augusti till Filipstad; 2–3 augusti uppehåll i 
Filipstad; 4 augusti Persberg, Saxån, varefter 
han lämnade Värmland följande dag. Ett 
envist regnväder förföljde honom ända från 
Västergötland. Den 29 juli kom regnet 

”så starkt, och med så öfwerflödigt watten, 
at jag näppeligen i all min lifstid sedt deras 
like. […] Alle tak dröpo nu, som tillförene 
woro täte, men min Jemtlands skinnråck 
hölt mig dock torr, som gåsen”.

Linné gjorde sin resa på uppdrag av rikets 
ständer. I naturens tre riken skulle han söka 
efter vad som kunde ”finnas till Fädernes-
landets nytta”. Om han kunde upptäcka 
något som behövdes för landets industrier 
och som nu måste importeras, så skulle han 
”utaf Publico hafwa ett skiähligt Praemium 
att åtniuta” (Th. M. Fries 1903 s. 307–308). 
Det var alltså frihetstidens merkantilism 
som gällde. Man förväntade sig upptäckter 
som kunde öka den inhemska produktionen 
och bidra till en gynnsam handelsbalans. 
Medicinska upptäckter var naturligtvis 
välkomna, men för botanisk grundforsk-
ning var intresset uppenbart mindre. Det är 
tydligt att Linné följde direktiven under de 
få dagarna i Värmland. Han noterade endast 
ett trettiotal kärlväxter, och även i dessa 
fall var det gärna eventuell nytta han sökte. 
Det bör till Linnés försvar tilläggas att han 
tvingades göra denna hårda prioritering på 

grund av tidsbrist under hemresan. Som 
jämförelse kan nämnas att i Västergötland, 
som var huvudmålet för resan, och där han 
vistades i något mer än en månad, noterade 
han cirka 265 kärlväxter, varav några var nya 
för Sverige (Kilander & Ivarsson 2002).

Linnés reseberättelse från landskapet är 
värd att läsa. Ett gott exempel på hans stilis-
tiska förmåga är skildringen av ankomsten 
till Norum sent på kvällen den 30 juli:

Natten kom på med sit tjocka mörker; 
den höga Barrskogen syntes som en mur 
dubbelt högre af mörkret; Korn-blixtet 
lyste som Gast-eld hastigt och ofta, utan 
dån; Hästarne gnistrade, och slogo eld med 
skorna emot stenarna; Ugglorna skreko 
som Gastar, och Nattskräfwan skärrade 
som en spånråck; Vulcani bleke skjort-
gåssar dundrade och släggade med mer än 
handkrafter, långt bårt wid Hamrarna, intil 
dess wi kl. 11 om natten kommo fram till 
Norum, efter 5. quarts resa. 

Tidiga florainitiativ
Lektorn i Karlstad, Sven Ullgrund 
(1730–1766) var den förste som hade tankar 
på en Värmlandsflora enligt ett anonymt 
upprop under rubriken ”Öfwer Wärmelands 
Natural-Historia” i Carlstads Wecko-Tidningar 
nr 8 och 13 (Anonym a 1774a, b) (figur 2). 
Teodorsson (2009) har letat fram denna 

figur 2. De första planerna på en Värmlandsflora 
publicerades i två artiklar i Carlstads Wecko-
Tidningar 1774. Författaren är okänd. Planerna 
förverkligades inte.
The earliest plans for a flora of Värmland were pre-
sented in 1774. They were never realised.
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artikel, som innehåller långt mer av intresse 
än vad Hård ger intryck av när han säger sig 
nämna den ”mera för fullständigheten skull” 
(Hård 1952a s. 10). I artikeln presenteras ett 
nytt initiativ att fullfölja Ullgrunds planer på 
en Värmlandsflora.

I uppropet framhålls att det ännu inte 
gjorts något arbete om ”Wärmelands 
Natural-Historia”. ”Afledne Lector Sven 
Ullgrund i Carlstad hade wäl någon sådan 
föresats; men utan att hafwa ägt tid lägga 
handen vid detta Arbetet, ryckte en tidig 
död honom ifrån sitt berömliga upsåts i wer-
ket ställande. Sedermera har man icke hört 
af någon annan: men nu får man den äran 
försäkra Allmännheten, att det är en Wer-
meländning, som i detta afseende gjort flera 
samlingar, åtminstone till en Flora Vaerme-
landica”. En sådan flora skulle bli ”nöjsam; ty 
Wärmelands olika läge skulle wisa oss olika 
slag af Floras undersåtare”. Man skulle av 
dessa uppgifter få reda på ”landets fruktbar-
het” och var det finns läkeörter och giftiga 
växter.

Den anonyme författaren framhåller att 
detta inte kan vara ”en mans åtgärd”. Han 
uppmanar därför ”det Wördige präster-
skapet och andre wittre Män i Landet de 
der äga kunskap i Botaniquen” att till lektor 
Erik Eurén i Karlstad lämna in uppgifter om 
”hwar Trän och Vegetabilier wäxa”. Uppgif-
ter om deras nytta var också välkomna.

Någon flora blev det inte nu heller, men 
i en uppföljning av artikeln i nummer 13 av 
samma årgång (Anonym a 1774 b) återges en 
artlista, tillskriven signaturen ”Samlaren”, 
som omfattar 28 arter från sammanlagt 
cirka 34 lokaler. Alla uppgifterna verkar 
trovärdiga. Hård nämner några, men ingen 
bland prima loca, det vill säga första tryckta 
uppgift, vilket det hade varit skäl till. 

Uppgifter och beläggexemplar skulle 
alltså inlämnas till Erik Eurén (1722–1793), 
lektor i Karlstad. Han var kunnig botanist, 
och det har därför antagits att det också 
är han som låg bakom projektet. Mycket 

talar emellertid för att det är Sven Ull-
grunds yngre bror, prästen Arvid Ullgrund 
(1742–1803) som är ”Samlaren” (Fransson & 
Teodorsson 2017).

Ett annat försök att skriva en Värmlands-
flora gjordes av en ung student i Uppsala, 
sedermera brukspatronen på Krontorps 
bruk, Carl Fredrik Hammarhjelm (1787–
1845). Det skedde inom en studentförenings 
verksamhet i Uppsala, och Hammarhjelm 
var bara fjorton år när hans manus levere-
rades till föreningen i avsikt att tryckas. 
Det innehåller många uppenbara felaktig-
heter, men vissa uppgifter är av intresse. 
Manuskriptet förvaras i Vetenskapsakade-
mins arkiv (”Botaniska uppsatser av C. F. 
Hammarhjelm”). I mera vuxen ålder insåg 
Hammarhjelm själv manuskriptets brister 
och kände säkerligen lättnad över att tryck-
ningen inte blev av (Fransson 2008). Projek-
tet var ett uttryck för barnslig omognad men 
visar att tanken på en Värmlandsflora levde.

Wahlenberg
Göran Wahlenberg (1780–1851) (figur 3) 
är en av de stora svenska botanisterna. 
Mest namnkunnig är han som växtgeograf, 
men han gjorde också betydande insatser 
som taxonom och urskilde ett stort antal 
för vetenskapen tidigare okända arter av 
kärlväxter, mossor och lavar. Han efter-
trädde Thunberg som professor i botanik 
och medicin i Uppsala 1829. Han kunde vara 
svår att ha att göra med och var konservativ 
i vetenskapliga frågor. Eriksson (2009 s. 151) 
betecknar honom som ”denne egensinnige 
tvärvigg”. Biografiska uppgifter finns i bland 
andra Palmblad (1852), Wikström (1853), 
Krook (1960, 1987) och Fransson (2010b).

Som växtgeograf ägnade sig Wahlenberg 
särskilt åt bergstrakters vegetation, både 
i Skandinavien och på kontinenten. Han 
gav ut flera floror och gjorde en regional 
indelning av Skandinaviens vegetation. 
Han sökte samband mellan vegetation och 
omgivningsfaktorer och räknas som en av 
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de mest framstående ”proto-ekologerna” 
för att använda en term från Söderquist 
(1986). Efter ett uppslag av den preussiske 
geologen von Buch prövade han om det 
atmosfäriska temperaturklimatet samvarie-
rar med den ”jordtemperatur” som kunde 
uppmätas i kallkällor. Med början i sina båda 
hemtrakter Gammalkroppa och Uppsala 
mätte han källors temperatur från Blekinge 
till Lappland. Han fann ett samband, men 
upptäckten fick inte så stor fortsatt bety-
delse – atmosfäriska temperaturmätningar 
kom snart att göras på alltfler orter, vilket 
gav långa tidsserier och säkrare information, 
dessutom om flera temperaturvariabler.

Wahlenberg föddes i Skarphyttan i 
Filipstads bergslag där hans far var bruks-
inspektor, senare brukspatron (figur 4). 
Familjen flyttade 1787 till Gammalkroppa, 
sedan fadern förvärvat en del av bruket 
där. Wahlen berg har själv vittnat om vilken 
stor betydelse barndomens upplevelser av 
naturen kring Skarphyttan och Gammal-
kroppa hade för hans utveckling till natur-
forskare (se t.ex. Eriksson 2015). Att det alls 
blev en akademisk karriär, och i botanik 
dessutom och med faderns samtycke, för en 
ung man i en obygd så långt från Uppsala, 
kan ha berott på att släkten Swartz bedri-

figur 4. Göran Wahlenbergs 
födelsehem i Skarphyttan 
finns fortfarande kvar, men 
inte i ursprungligt skick. Vid 
entrén till tomten står en 
minnes tavla.
fo to: Sven Fransson 18 augusti 
2009.
The birthplace of Göran 
Wahlen berg in Skarphyttan. 
The house has been renovated.

figur 3. Göran Wahlenberg (1780–1851), profes-
sor i Uppsala, var född i Skarphyttan i Filipstads 
bergslag, där fadern var brukspatron. Familjen 
flyttade senare till Gammalkroppa bruk. Under 
några sommarlov besökte Wahlenberg hemorten 
och gjorde botaniska undersökningar som blev 
pionjärarbeten i Värmlands botaniska upptäckts-
historia. – Värmlands nation, Uppsala.
The famous botanist Göran Wahlenberg, professor in 
Uppsala, was born in Värmland and botanised there in 
his youth during summer holidays. These excursions form 
a pioneering work in the exploration of Värmland’s flora.
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vit bergsbruk i närheten sedan 1600-talet. 
Namnet var taget efter bruket Svartsången 
(Nordenstam 1991 s. 23). Till släkten hörde 
nämligen Olof Swartz, som var tjugo år 
äldre än Wahlenberg. Han var uppväxt i 
Norr köping, men hans lysande karriär som 
botanist kan ändå ha inspirerat.

Vid tolv år ålder skrevs Göran och hans 
två bröder in som studenter i Uppsala. 
Sådana ”barnstudenter” (Sörlin 2004 s. 413) 
togs emot av universitetet under förutsätt-
ning att de åtföljdes av en äldre student som 
”preceptor”. I bröderna Wahlenbergs fall 
hette han Johan Hedenström och kom från 
Forshaga. Han slutade som provinsialläkare 
i Närke. Under några sommarlov återvände 

Wahlenberg till Gammalkroppa och gjorde 
då botaniska undersökningar, mest i hem-
mets närhet. Belägg finns för besök 1797, 
1801, 1804, 1806 och 1809, varav dagböcker 
från åren 1801, 1804 och 1806 (figur 5). 
Dokumenterat i dagboksform är också ett 
kort besök i Värmland (men inte Gammal-
kroppa) år 1825. 

Han sammanställde resultaten från sina 
botaniska exkursioner i en handskriven 
Florula Wermlandica, som är en sorts art-
register med datumhänvisningar till dag-
böckerna. Han har lagt till uppgifter från 
Håkan Reiman (om honom mera nedan). 
Florulan, som kan ha påbörjats redan 1801, 
tycks ha varit slutförd senast 1809.

figur 5. Wahlenberg skrev dagböcker över sina 
botaniska upptäckter i Värmland och samman-
ställde resultaten i en artlista, ”Florula Wermlan-
dica”. I dagböckerna återger han ganska exakt sina 
vandringsvägar och växtlokaler. Detta utdrag är från 
dagboken 1804.
Wahlenberg wrote journals over his excursions and 
botanical discoveries in Värmland. He also completed 
a list of the species discovered, “Florula Wermland-
ica”. These writings are kept as manuscripts at the 
University Library, Uppsala.

figur 6. Wahlenbergs flora utkom i två delar och 
två upplagor, 1824, 1826, 1831 och 1833. I denna 
införde Wahlenberg en del av sina fynd från ung-
domens exkursioner i Värmlands bergslag. Liksom 
Linnés flora var den skriven på latin och avsedd för 
en internationell läsekrets av lärde män. Den var 
i vissa avseenden konservativ men kom ändå att 
spela en stor vetenskaplig roll.
Flora Svecica by Göran Wahlenberg was written in 
Latin and primarily intended for an international scien-
tific readership.
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Sina första växtuppgifter från Värmland 
publicerade Wahlenberg i den första rap-
porten om kallkällors temperatur (Wahlen-
berg 1809). Reimans sensationella fynd av 
grönbräken Asplenium viride i Älgå (figur 7), 
publicerade han i Flora lapponica (Wahlen-
berg 1812). Långt fler arter från Värmland 
blev det sedan i Flora Svecica (Wahlenberg 
1824, 1826, 1831, 1833) (figur 6). För de intres-
santare arterna nämner han växtlokal eller 
åtminstone socken, för övriga som regel 
endast landskap eller, med grova uppgifter, 
i vilka delar av Sverige som de förekommer. 
De flesta av Wahlenbergs noteringar gäller 
naturligtvis triviala arter men även sällsyn-
tare som murruta Asplenium ruta-muraria, 
höstlåsbräken Botrychium multifidum och 
skogsknipprot Epipactis helleborine. Han 
publicerade även fler av Reimans fynd än 
grönbräken. Av Wahlenbergs insamlade 
material från Värmland återstår relativt få 
kollekter (Hård 1952a s. 380). Hård (1952a 
s. 14–15) betraktade Wahlenbergs Florula 
Wermlandica och Flora Svecica som grund-
läggande för Värmlands botaniska utfors-
kande.

Wahlenbergs indelning av Sverige i växt-
regioner berör värmländsk botanik, särskilt 
som gränsen mellan Wahlenbergs Regio 
Quercus (Ekregionen) och Regio Norrlan-
dica (Norrlandsregionen) går genom land-
skapet och är en komponent i begreppet 
limes norrlandicus (se M. Fries 1948, Selan-
der 1953 s. 62–68, Fransson 1965). Wahlen-
berg observerade även en skillnad mellan 
västlig och östlig vegetation och framhöll att 
klockljung Erica tetralix är en av de arter som 
bäst utmärker västlig flora i Sverige. Redan 
hos Wahlenberg finns alltså de växtgeogra-
fiska grundfrågor som Hård senare kom 
att arbeta med i Dalsland och Värmland. 
Wahlenbergs betydelse för utforskandet 
av Värmlands flora har utvärderats av Hård 
(1948, 1952a). Fransson (2010b) har redogjort 
för hans anknytningar till landskapet mera 
allmänt.

Samtida med Wahlenberg
Den nämnde Olof Swartz (1760–1818), 
professor vid Bergianska trädgården i 
Stockholm, besökte Värmland 1789 (Wik-
ström 1829, Nordenstam 1991, Fransson 
1994). Han gjorde då ett fynd av grönbräken. 
Belägg finns på Riksmuseet. På herbarie-
etiketten står endast ”Wermland”, odaterat. 
Enligt Bertil Nordenstam visar handstilen 
att det är Swartz som skrivit. Kanske kan 
man tillåta sig gissningen att Olof Swartz 
besökte släktens urhem i den kalkrika 
trakten kring Yngen och där gjort fyndet. 
Wikström (1829) anger visserligen läget till 
norra Värmland men ger inget skäl för den 
lokaliseringen.

Professorn i praktisk ekonomi i Upp-
sala, floraförfattaren Samuel Liljeblad 
(1762–1815), reste genom Värmland 1797 och 
skrev en dagbok som långt senare gavs ut i 
tryck med en inledning (Samuelsson 1924). 
Ett mindre antal växter nämns, både odlade 
och vilda.

Om den nyss nämnde Håkan Reiman 
(1764–1833) har det inte skrivits särskilt 
mycket i den botaniska litteraturen. Källor 
till hans biografi är främst Sacklén (1835) och 
Lilljebjörn (1867), som dock inte nämner 
något om hans botaniska insatser. Dessa har 
däremot utvärderats av Hård (1952a s. 13–14; 
se även Fransson 2010a, b).

Reiman föddes i Åmål, där fadern var 
apotekare. Efter ”behörige Skolstudier” 
praktiserade han hos fadern och senare 
hos apotekare Johan Henrik von Aken i 
Kristinehamn. Den senare gav sina apoteks-
kunder även medicinsk rådgivning, vilket 
inspirerade Reiman att byta bana. Han blev 
då fältskärselev vid Värmlands regemente 
och följde detta i en kommendering till 
Örlogsflottan under Gustaf III:s krig mot 
Ryssland 1788–1790. Reiman har redogjort 
för medicinska erfarenheter från detta krig 
(Reiman 1797) och från en senare tjänstgö-
ring vid ambulatoriska veneriska sjukhus i 
Östergötland (Reiman 1796).
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Därefter tog han tjänst som bruksläkare 
vid Uddeholm 1796 eller strax därefter. Där 
praktiserade han inte bara på bruket utan 
även bland allmänheten. Emellanåt begav 
han sig till Norge för att köpa läkeväxter till 
sin praktik. Allmogen hade stort förtroende 
för honom som läkare, och han var populär 
bland ungdomen som fick dansa till hans 
flöjtspel. Däremot sågs han med misstro av 
herrgårdsfolket, kanske för att han saknade 
akademisk utbildning. Något år efter 1811 
flyttade han sin praktik till den tidigare 
nämnde brukspatronen Hammarhjelm på 

Krontorps bruk. Reiman insjuknade och 
avled efter en vandring till Björsäters by nära 
Mariestad.

Reimans kunskaper om växter inskränkte 
sig inte till läkeväxter. Han noterade 
efterhand intressantare växtfynd och tog 
belägg, även för lavar och mossor. Någon 
gång under vintern 1802–1803 tyckte han 
sig tydligen ha så mycket material att det 
borde visas för den högre sakkunskapen och 
sökte därför upp Olof Swartz i Stockholm 
och sände senare ytterligare material. Swartz 
blev imponerad och uppmanade Wahlen-
berg att besöka Reiman på Uddeholm 
för att titta närmare på några av Reimans 
fynd. ”Trol. finnes mycket sällsamt i den 
provincen, och jag har följacktel. bedt min 
Correspondent [Reiman] bruka sina ögon” 
(Swartz till Wahlenberg 18.8.1803). Besöket 
skedde under sommaren 1804. För dagarna 
där redogör Wahlenberg i sin dagbok (se 
Fransson 2010b).

Wahlenberg noterade Reimans fynd i sin 
Florula Wermlandica. Reimans uppgifter är, 
i motsats till Wahlenbergs, från skilda delar 
av Värmland, och de ledde till att Wahlen-
berg ändrade den ursprungliga titeln Florula 
Ferrimontano-Wermlandica (ungefär: Värm-
lands bergslags flora) till Florula Wermlandica 
(Hård 1952a).

Wahlenberg tog upp Reimans fynd 
också i sina floror, som därmed blev prima 
loca för dessa arter, eftersom Reiman inte 
själv publicerade sina upptäckter. Reimans 
främsta fynd var det nämnda av grönbräken i 
Älgå (figur 7) (se Fransson 2010a). Inget fynd 
av denna art var ännu publicerat från Sve-
rige. (Olof Swartz fynd utan lokal är redan 
nämnt.) Av andra fynd av Reiman kan näm-
nas det första i Värmland av klockgentiana 
Gentiana pneumonanthe (Stömne). Reimans 
växtkännedom och botaniska erfarenhet 
tycks ha varit gedigna och säkerligen mycket 
större än vad som framkommer av uppgif-
terna i Florulan, där endast intressantare 
uppgifter tycks vara noterade.

figur 7 . Håkan Reiman (1764–1833), fältskär och 
bruksläkare på Uddeholm, var en av de första bota-
nisterna i Värmland. Han gjorde det sensationella 
fyndet av grönbräken Asplenium viride. Arten var 
då ännu inte känd i Sverige. Reiman lät Wahlen-
berg publicera sina fynd. – Från Evolutionsmuseet, 
Uppsala universitet, Herbarium Wahlenberg. 
Frånsett artnamnet är etiketten troligen skriven av 
Wahlenberg (M. Hjertson, pers. komm.).
fo to: Mats Hjertson. UPS, kat.nr V-930616.
One of the early botanists working in Värmland was 
the barber surgeon Håkan Reiman. He discovered the 
fern Asplenium viride, a species up to then not known 
as a Swedish plant.
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Prosten Andreas Hedrén (1748–1819), 
var kyrkoherde i Visnum 1796–1810 och 
utgav beskrivningar av Visnums och 
Visnum-Kils socknar (Hedrén 1811). De 
innehåller några växtuppgifter, varav flera är 
prima loca enligt Hård 1952a.

Wilhelm Hisinger (1766–1852) var 
välbeställd godsägare på Skinnskatteberg 
i Västmanland. Han studerade kemi och 
naturalhistoria i Uppsala och blev en fram-
stående naturforskare, särskilt inom geologi, 
mineralogi, kemi och paleontologi. Han var 
ledamot av Vetenskapsakademin och dess 
preses 1814. På egen bekostnad gjorde han 
ett stort antal vetenskapliga undersökningar 
under omfattande resor i Norge och Sverige, 
varvid han mest studerade geofysik och 
berggrund men även växtligheten. (Ano-
nym b 1852, Johansson & Lindell 1995.)

Han reste genom Värmland 1822 
(Hisinger 1823) i sällskap med Pehr Fredrik 
Wahlberg (1800–1877), då student i Upp-
sala, sedermera bland annat professor vid 
Karolinska institutet och Vetenskapsakade-
mins sekreterare. De noterade tretton arter 
som inte varit kända från Värmland. Wahl-
berg var skicklig botanist och står som egen 
författare till tio fotnoter med botaniskt 
innehåll (Wahlberg 1823) i Hisingers skrift. 
I not nr 7 meddelar han fynd av kransrams 
Polygonatum verticillatum. För denna art 
(möjligen också för storgröe Poa remota) bör 
hans not räknas som första kända tryckta 
uppgift. Övriga prima loca i Hisingers skrift 
bör dock, i varje fall av formella skäl, tillskri-
vas Hisinger själv, som var en god botanist 
(se Malmgren 1982). (Hård skriver för alla 
”Wahlberg i Hisinger 1823”.)

Hisinger gjorde senare ytterligare en 
resa genom Värmland. Han noterade då att 
dvärgbjörk Betula nana fanns vid Bjurbäck-
ens bruk (Storfors), och att jättegröe Glyce-
ria maxima förekom ”i de flesta åar som falla 
till Venern” (Hisinger 1837). Wahlberg bidrog 
i anslutning till en entomologisk skrift på 
egen hand med uppgifter om floran norr om 

Filipstad, särskilt kring Lesjöfors (Wahlberg 
1852, Krok 1925 s. 740, Hård 1940a s. 11–12, 
1952a s. 17).

Myrin
Claës Gustaf Myrin (1803–1835) föddes på 
sin fars sergeantboställe Bergskog i Sunne 
socken (se Hård 1948 s. 21, 1952a s. 14–15, 
Fransson 1989). Efter läroverksstudier i 
Karlstad blev han student i Uppsala 1823. 
Han avslutade sina studier 1833, då han blev 
fil. kand., promoverad till magister, utnämnd 
till docent och förordnad som vikarierande 
professor, allt under ett och samma år. I bör-
jan av 1830-talet skrev han några värdefulla 
arbeten om växter i Värmland, Dalsland, 
Uppsalatrakten, Norge och på Gotland. Han 
drabbades av en infektionssjukdom med 
dödlig utgång. Han var en god kännare av 
kärlväxter, bland annat var han den förste 
som fann kantlök Allium lusitanicum i Sve-
rige (i Dalsland). Men hans favorit växter var 
mossorna. Han upptäckte och beskrev den 
okända arten filthättemossa Orthotrichum 
urnigerum, och efter honom uppkallades 
släktet Myrinia (svämmossor).

Erik Gustaf Geijer skriver i en nekrolog 
om Myrin, att han hade ”tillika en owanlig 
humanistisk bildning, ett poetiskt sinne 
och en förmåga att wäl uttrycka sig, som 
sannolikt skulle egnat honom till en utmärkt 
Författare, om ett längre lif hade blifwit 
honom förunnadt” (Geijer 1835).

Sommaren 1831 gjorde Myrin botaniska 
undersökningar i Värmland och Dalsland. 
Hans resa lades så att han fick en god 
överblick över landskapen (utom nord-
ligaste Värmland). I sin redogörelse för 
resan indelar Myrin (1832) Värmland i fem 
regioner, som han karaktäriserar växt-
geografiskt: Älvdalen, Värmlands bergslag, 
Fryksdalen, Västerlandet och Vänertrakten. 
Han redovisar växtgeografiska mönster i 
arternas utbredningar. Till Myrins mest 
betydelsefulla upptäckter hör skillnaderna i 
vegetation mellan å ena sidan hyperitbergen 
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Gettjärnsklätten och Ränneberget och, å 
andra sidan, gnejsbergen Hovfjället och (sär-
skilt) Tossebergsklätten. Det är av honom 
som Värmlandsbotanisterna ärvt en stark 
intresseinriktning på hyperitbergens rika 
kärlväxtflora.

Till Gettjärnsklätten (figur 8) kom Myrin 
hösten 1831:

Då jag, den 16 Sept. besökte detta berg, 
kom jag gående norr ifrån. I den nämda 
bergåsen, träffades, som flerestädes i orten, 
i en bäckdal, Onoclea Struthiopteris [strut-
bräken] i mängd, samt högre upp blad af 

Anemone Hepatica [blåsippa]. Efter åsryggen 
kom jag sedan helt makligen, och nästan 
oförväntadt, ut på högsta spetsen, nedanför 
hvilken, åt söder och vester, var en svind-
lande brådstupa, och hvarifrån öppnade sig 
en utsigt, viserligen en af de skönaste som 
det sydligare Sverige äger att erbjuda. Då 
jag såg på marken, blef jag varse huru der 
uppstucko en mängd små borstar af Sedum 
rupestre [stor fetknopp] och ledd af denna 
slagruta, började jag vidare leta i branterna. 
Der funnos nu följande anmärknings-
värda växter: Lathyrus sylvestris [backvial], 
temligen ymnig, samt ända upp till spetsen; 
Serapias latifolia [skogsknipprot] likaledes, 
af 3 fots höjd […]. (Myrin 1832 s. 191–192.)

figur 8. Utsikt över sjön Rottnen från Gettjärnsklätten. Claës Gustaf Myrin (1803–1835) utförde bota-
niska undersökningar i Värmland 1831, som han redovisade i Vetenskapsakademins handlingar. Hans 
skrift är det första arbete som ger en översikt över hela landskapets växtgeografi. På Gettjärnsklätten 
upptäckte han hyperitbergens rika flora, undersökningsobjekt som kom att spela en stor roll i Värmlands-
botaniken. Myrin blev docent i Uppsala 1833 men avled redan 1835 i en infektionssjukdom.
fo to: Sven Fransson 17 juli 2013.
Claës Gustaf Myrin was a reader at Uppsala University. In 1831 he investigated the flora of Värmland. His report 
was the first outline of the plant geography of the province. Among other things, he discovered that hyperites (a 
kind of diabase) can generate a rich flora. Above all, he was a good bryologist. He died young, only 32 years old.
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Myrin nämner därefter ett stort antal växter 
som han noterat i branten.

Wahlenberg ställde sin Florula Wermlan-
dica till Myrins förfogande. Mycket, kanske 
det mesta, var dock redan publicerat i Wah-
lenbergs Flora Svecica. Enligt Hårds (1952a) 
uppgifter om prima loca för ”inhemska arter 
och bofasta nykomlingar” ökade Myrin 
antalet kända sådana växter i Värmland med 
58 kärlväxter. Till Myrins förtjänster hör att 
han liksom Wahlenberg angav fyndplatser-
nas läge förhållandevis noggrant.

Myrins arbete (1832) är en sammanfatt-
ning av vad som var känt om Värmlands 
(och Dalslands) flora. Arbetet uppmärksam-
mades med ett fjorton sidor långt referat av 
Wikström (1832 s. 283–297), som ansåg att 
avhandlingen ”förtjenar i allt hänseende att 
anses såsom ett mönster för författandet af 
en Växt-Geographisk Öfversigt af särskilda 
Provincer”.

Larsson (1859, 1868) ansåg att Myrins 
arbete är ”grundvalen för Wermlands och 
Dals Flora”. Så tyckte först även Hård 
(1948) men menade senare (1952a s. 14–15) 
att detta var att överdriva hans betydelse. 
Han ansåg att Larssons omdöme i stället 
bör tillerkännas Wahlenbergs Flora Svecica 
och Florula Wermlandica. Hur det nu än är 
med detta kan man nog invändningsfritt 
konstatera att Myrins arbete, genom att det 
omfattade större delen av landskapet och 
var lättillgängligt på svenska, kom att bli 
något av en första flora över Värmland (och 
Dalsland).

Ytterligare några personer gjorde iaktta-
gelser om växter vid denna tid och lämnade 
uppgifter till Myrin. En var medicine dok-
torn Christopher Söderberg (1804–1833), 
läkare i Sigtuna (Krok 1925 s. 693). Han 
lämnade ett tiotal uppgifter, de flesta från 
Ullerud. Nils Jacob Sillén (1788–1857) 
lämnade några uppgifter till Myrin från sin 
hemsocken Sillerud. Sillén var professor i 
praktisk ekonomi i Uppsala, ett ämne som 
i praktiken till stor del var den filosofiska 

fakultetens botanikprofessur. Det var för 
honom, inte Wahlenberg, Myrin dispute-
rade, blev docent och vikarierande profes-
sor. (Wahlenbergs professur hörde till den 
medicinska fakulteten.) Sillén lämnade sin 
professur och tillträdde 1834 kyrkoherde-
tjänsten i Filipstad (se Fransson 1989).

Mellan Myrin och Larsson.
Ett decennium efter Myrins arbete kom nya 
publikationer om Värmlands flora.

Ferdinand Ludvig Borgström (1821–
1846) var apotekarson från Karlstad och 
blev student i Lund 1840. Enligt Krok (1925) 
hann han under sin korta levnad med fyra 
skrifter med (åtminstone delvis) botaniskt 
innehåll, varav det i en redovisas viktiga 
bidrag till kännedomen om Värmlands flora 
(Borgström 1842). Själv uppger han att han 
redovisat 36 kärlväxter som inte finns med i 
Myrins förteckning. Många av dem rap-
porterade emellertid också Carl Andersson 
(se nedan) samma år. De tycks ha arbetat 
oberoende av varandra. Bland prima loca 
som Borgström ensam står för kan nämnas 
strandviol Viola persicifolia och granspira 
Pedicularis sylvatica. De flesta av hans upp-
gifter är från socknarna nära Vänern, särskilt 
Karlstadstrakten, men några är också från 
andra delar (Filipstad, Nyed, Borgvik, 
Stömne, Älgå).

Carl Andersson (1818–1846) var född i 
Kristinehamn, blev student i Uppsala 1838 
och med. lic. 1845. Även han dog ung. Han 
var en av de blott fem studenter som dis-
puterade för Wahlenberg. Hans avhandling 
(C. Andersson 1842) redovisar resultat av 
botaniska undersökningar i Kristinehamns-
trakten. Enligt Hård (1952a) svarar Anders-
son för 60 kärlväxter i avhandlingen som 
inte upptas av Myrin, men ett antal av dem 
upptäckte alltså också Borgström samma år. 

Anderssons viktigaste fynd var nog det 
av axag Schoenus ferrugineus på dess länge 
enda kända värmländska lokal, Kovilorna i 
Varnum (numera utgången, se Hård 1952a 
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s. 171, 383). Det var han som klarade ut att 
åtminstone det allra mesta av vänderötter 
i Värmland är flädervänderoten Valeriana 
sambucifolia, inte läkevänderot V. officinalis. 
Andersson var också den förste som urskilde 
och beskrev den i Värmland rätt vanliga flik-
björken Betula pendula f. lobulata (C. Anders-
son 1842; se Hylander 1957a s. 424, 1966 
s. 297), vilket han gjorde på material från 
Kristinehamnstrakten. Till hans meriter kan 
läggas att han också rapporterade intres-
santa fynd av mossor. Bland fynd av tidigare 
inte kända arter i Värmland, som Andersson 
och Borgström publicerade samma år, kan 
nämnas desmeknopp Adoxa moschatellina 
och småsileshår Drosera intermedia. Sam-
mantaget är Borgströms och Anderssons 
arbeten viktiga bidrag till kännedomen om 
Värmlands flora.

Carl Johan Lindeberg (1815–1900) var 
född i Gränna, doktorerade i Uppsala 1848 
på en avhandling om kärlväxterna kring 
nordöstra Mälaren och blev med tiden 
lektor i Göteborg (Johansson & Lindell 1996 
s. 34–35, Sjöstrand m.fl. 2007). Lindeberg 
(1846) företog botaniska resor i Sverige och 
Norge, däribland till Värmland. Av hans 
fynd var lundelm Elymus caninus, fiskmålla 
Lipandra polysperma och grå ögontröst 
Euphra sia nemorosa nya för landskapet.

Carl Adolph Agardh (1785–1859) var bara 
fem år yngre än Wahlenberg men placeras 
i värmländskt sammanhang lämpligast i 
perioden före Larsson. När han kom till 
Karlstad som biskop 1835 var han vittbe-
römd botanikprofessor i Lund särskilt som 
pionjär inom algsystematiken, men hans gär-
ning som botanist var i huvudsak avslutad. 
Agardh var mångsidig och mot slutet av sin 
levnad gav han tillsammans med C. E. Dahl-
man ut Inledning till Sveriges Fysiska Geografi. 
I denna ingår en växtgeografisk karta över 
några vedväxter, däribland ek, som L. M. 
Larsson utarbetade (se vidare nedan under 
Larsson). På kartan är också nivåkurvan 
för 300 fot över havet inlagd, och Agardh 

sätter ekens nordgräns i samband med 
klimatskillnaderna över och under denna 
gräns. (Agardh & Dahlman 1857 enligt M. 
Fries 1948.)

Utanför biskopsgården, som före senare 
tillkomna utfyllnader och bebyggelse låg 
helt nära älven (se Forsberg 2018), såg han 
år från år hur Klarälvens avlagringar bildade 
en holme som efterhand blev beväxt med 
videsnår. En marsdag blev hans (kanske 
återhållna) botaniska nyfikenhet tydligen 
för stark, och han gick över det smala sundet 
till holmen, som han kallade Påskön, för att 
undersöka vilka arter av viden som snåren 
bestod av. Han fann då, som han väntat, 
mandelpil Salix triandra och svartvide Salix 
myrsinifolia, men också en tredje art som han 
inte var säker på förrän kvistar varit nedsatta 
i vatten en tid i biskopsgårdens värme. Den 
visade sig då vara daggpil Salix daphnoides, 
dittills inte observerad i Värmland (Agardh 
1849, Hård 1948).

Sven Hardin (1813–1867), var från Dals-
land och blev läroverksadjunkt i Karlstad 
(Johansson & Lindell 1995). Under en resa 
1841 i Övre Fryksdalen blev han den förste 
att notera torta Lactuca alpina och myskmåra 
Galium triflorum som värmländska växter 
(Hardin 1842, Hård 1952a s. 15–16). Tyvärr 
uppgav han som regel inte lokalernas lägen 
exaktare än till socknar. Hans son, stads-
fogden Sven Hardin (1861–1905) lämnade 
uppgifter från Arvikatrakten 1883 (Hård 
1952a s. 375). Apotekaren i Örebro och 
senare Motala, Carl Oscar Hamnström 
(1816–1886), bidrog med växtfynd från 
Värmland, mest Sunne socken, däribland de 
i landskapet dittills inte noterade långnate 
Potamogeton praelongus och revfingerört 
Potentilla reptans (Hamnström 1851). 

Larsson
Lars Magnus Larsson (1822–1884) (figur 9)
föddes i Karlstad i ett fattigt arbetarhem. 
Biografiska uppgifter finns i Bromander 
(1931), Hård (1948 s. 22–23, 1952a s. 16–17), 
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Danielson (1994), Johansson & Lindell 
(1995) och P.-A. Andersson (okänt tryckår). 
Trots sitt ogynnsamma ekonomiska utgångs-
läge lyckades han nå läroverks- och univer-
sitetsstudier. Han blev student i Uppsala 
1842 och fil. kand. 1848. År 1851 disputerade 
han för Elias Fries för doktorsgraden på en 
avhandling om dalsländsk flora. Redan året 
innan hade han blivit tillfälligt anställd som 
lärare i natur vetenskapliga ämnen vid gym-
nasiet i Karlstad (figur 27), där han fick fast 
tjänst 1852. År 1860 blev han lektor i natural-
historia och kemi vid samma läroverk.

C. V. Bromander ger en charmerande bild 
av hur en elev uppfattade Larsson:

Larsson var en intressant företeelse, med 
flammande ögon och ett bistert utseende. 
Han hade undersätsig gestalt och gick sakta 
och litet stultande. Den bastanta käppen 
höll han bakom sig, trofast omfattande 
dess krycka med båda händerna. Den icke 
så nya överrocken var, även i början av 
höst- och slutet av vårterminen, omsorgs-
fullt knäppt ända upp till hakan. På ryggen 
hängde – allt ifrån de första vårblommor-
nas uppvaknande ända till de sista höst-
blommornas död och begravning i snön – 
en stor portör, innehållande de växter, som 
skulle examineras under timmen. Utan att 
avtaga eller knäppa upp ytterrocken satte 
han sig på katedern, lade portören framför 
sig och framtog så därur materialet för 
examineringen. 
     (Bromander 1931 s. 259–260.)

Larsson använde sin nedan behandlade land-
skapsflora i undervisningen. Enligt rådande 
pedagogiska principer skulle läroböckers 
text kunna rabblas utantill. Under förhö-
ren brukade Larsson stå vänd mot fönstret 
och gav eleverna bara någon blick då och 
då (Bromander 1931 s. 260). Många elever 
fick ändå intresse för botanik, åtminstone 
visade många upp intressanta växtfynd för 
Larsson. Intresset kanske uppstod och räd-
dades av att Larsson under många år under 
pingstlovet ordnade en tur med ångbåt till 
Kinnekulle. Där fick de möta en betagande 
natur och en mera avspänd lektor Lars-

son (Bromander 1931 s. 259). Möjligen var 
just dessa exkursioner inspirerade av den 
förbluffande otidsenliga och mera mänsk-
liga pedagogik som biskop Agardh, i sin 
egenskap av kyrkans högste tillsynsman 
(”eforus”) över stiftets läroverk, förordade 
långt innan Larsson blev lärare i Karlstad: 
”Om hela den underbara natur, som omgiver 
honom [eleven], och på vilkens verkningar 
och förändringar hela hans existens beror, 

figur 9. Lars Magnus Larsson (1822–1884) kom 
från ett fattigt hem men lyckade ändå göra en lär-
domskarriär och blev lektor vid läroverket i Karlstad. 
Han skrev ett viktigt arbete om floran i Värmlands 
bergslag, men hans mest kända verk är floran över 
Dalsland och Värmland (1859, 1868). Den var fram 
till Hårds flora 1952 den enda Värmlandsfloran. 
Larsson upptäckte många för landskapet tidigare 
okända växter. – Larsson vid 58 års ålder. Tillhör 
Ikonoteket, Bergianska stiftelsen.
Lars Magnus Larsson was a senior master at the 
secondary grammar school in Karlstad. He made 
important botanical investigations in the mining district 
of Värmland. Most well-known he became, however, 
for his flora of the two provinces of Värmland and 
Dalsland.
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har ynglingen nästan icke fått lära något i 
skolan” (Agardh enligt Dalgren 1931 s. 55).

Redan i Larssons första arbete (Larsson 
1846) meddelade han många för Värmland 
nya arter, bland dem exempelvis guckusko 
Cypripedium calceolus och brudbröd Fili-
pendula vulgaris. Året efter sin disputation 
publicerade han ett omfattande arbete 
(Larsson 1852) om floran i Bergslagen (Karl-
skoga bergslag undantagen). Det var skrivet 
på latin, men en översättning finns (av 
Corneliuson i Danielson 1994). Där presen-
terar Larsson ett stort antal för Värmland 
nya arter, till exempel grönkulla Coeloglos-
sum viride, vätteros Lathraea squamaria och 
jordklöver Trifolium campestre. Larsson 
klarade ut att vispstarr Carex digitata finns 
i Värmland, vilket både Wahlenberg och 
Myrin missat. Här presenteras också för för-
sta gången svartvide Salix myrsinifolia som 
värmländsk växt. Wahlenberg och Myrin 
hade antagligen förväxlat den med grönvide 
S. phylicifolia (Hård 1952a s. 201). Larsson var 
också den förste som publicerade fynd av de 
icke-linneanska arterna kärrull Erio phorum 
gracile (funnen av en studerande N. O. Sillén) 
och gräsull Eriophorum latifolium (Larsson 
1846 resp. 1852). Han tog även med en del 
fynd från andra delar av Värmland än Bergs-
lagen.

Larsson ägnade mycket tid åt björkar 
och skrev en översikt av Skandinaviens 
arter av detta släkte. Något av detta fram-
går av hans flora. Senare tiders botanister 
har en mera restriktiv syn på antalet arter 
av björksläktet, och av Larssons taxonomi 
återstår bara ett par former (Hylander 1957a, 
1966). Ett förbisett arbete av Larsson, som 
M. Fries (1948 s. 53–54) nämner, är den karta 
i Agardh & Dahlmans skrift 1857 över några 
vedväxters utbredningsgränser i Sverige 
som nämndes tidigare under Agardh. Det 
är den första växtgeografiska kartan som 
omfattar hela Sverige. På kartan ingår alltså 
ekens nordgräns, som här framställs för 
första gången. Liksom är fallet med Wahlen-

bergs insamlingar finns bara få herbarieark 
av Larsson bevarade (Hård 1928b s. 26-28), 
1952a s. 379–380).

Larssons flora
Larssons flora över Värmland och Dal kom i 
sin första upplaga 1859 (figur 10). Han säger i 
förordet att han som lärare i naturvetenskap 
i Karlstad sett det som sin plikt att skriva en 
sådan. Att skriva landskapsfloror eller andra 
lokalfloror låg i tiden. Att floran omfattar 
både Värmland och Dalsland föll sig säker-
ligen naturligt genom att kyrkan genom 
domkapitlet, där gymnasielektorerna var 
ledamöter (Nationalencyklopedin, ”domka-
pitel”), var regional tillsynsmyndighet över 
läroverken, och Karlstads stift omfattar 
både Värmland och Dalsland. Dessutom 
kom Larssons elever från båda landskapen.

Larsson var Elias Fries lärjunge och accep-
terade dennes naturliga system, och mot 
slutet av sin lärargärning gav han också ut en 

figur 10. Larssons Flora öfver Wermland och Dal 
kom i sin första upplaga 1859, andra upplagan 1868.
The first edition of Larsson’s flora over Värmland and 
Dalsland was issued in 1859, the second  in 1868.
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mindre skrift (”lelle boka”) som presente-
rade Fries system för eleverna (Larsson 1877). 
Men i floran ordnade han arterna enligt 
Linnés sexualsystem, eftersom han ”kom-
mit till den erfarenheten” att det är lättare 
att examinera sig fram till rätt art med hjälp 
av detta. I floran sammanfattas vad som var 
känt om Värmlands och Dalsland växter. 
Han hade förhoppningen att floran skulle 
bli en grundval för en mera fullständig flora. 
Åtskilliga nyheter för landskapet, gjorda 
av honom själv eller andra, presenteras, till 
exempel norrlandsstarr Carex aquatilis, grus-
starr C. hirta, fågelstarr C. ornithopoda, lund-
starr C. montana och skärmstarr C. remota.

I florans andra upplaga (1868) konstate-
rar Larsson att målet att stimulera till en 
fullständigare flora hade uppnåtts. Mäng-
der av nya uppgifter om landskapens flora, 
däribland många prima loca, hade tillkommit 
genom bidrag av honom själv och ett drygt 
tiotal andra, bland dem några av hans läro-
verkselever. Inom elevkåren bildades 1866 
Sällskapet Linnaea vars syfte var att ”under-
hålla kärleken för fosterbyggdens natur och 
isynnerhet att utforska och beskrifva dess 
växtarter” (Larsson 1868 s. III–IV). Man får 
anta att Larsson var pådrivande. 

Enligt Hård (1940a s. 12, 1948 s. 79–86) 
hade Larsson god förmåga att avgöra vilka 
uppgifter från eleverna som var tillförlitliga. 
Hård nämner särskilt exemplet Johan Gus-
taf Christopher Lagergren (1843–1886), 
son till förvaltaren på Liljendals bruk i Räm-
men. Denne uppgav för sin lärare Larsson 
fynd av björnbrodd Tofieldia pusilla (figur 11)
från Gustaf Adolfs och klockljung från Räm-
mens socknar. Båda fynden var sensationella 
– björnbrodden var ännu inte ens funnen i 
Värmland. Larsson trodde på Lagergrens 
uppgifter, och båda fynden kunde senare 
bekräftas (Hård 1940a s. 12, 1948 s.79–80, 
1952a s. 308). Lagergren bidrog även med 
växtuppgifter från Karlstadstrakten (Hård 
1952a s. 379). Han blev student i Uppsala 
1863 och med tiden journalist i Stockholm 

(Krok 1925 s. 367, Hård 1952a s. 379). Han har 
skrivit några korta artiklar med botaniskt 
innehåll, mest om svampar (Krok 1925).

Bland nytillkomna arter i florans andra 
upplaga kan nämnas ännu en starrart, lopp-
starr Carex pulicaris, samt linsnärja Cuscuta 
epithymum, kantlök Allium lusitanicum och 
knölsmörblomma Ranunculus bulbosus.

En skrift hade också tillkommit sedan 
första upplagan, nämligen Strödda bidrag 
till Sveriges flora (Leffler 1866), vari fil. stud. 
Esaias Henschen (1845–1927), sedermera 
kamrer vid Sätra Hälsobrunn (Hård 1952a s. 
377) och slutligen bankdirektör (Almquist 
1965), svarade för några fynd från Råda. 
Henschen lämnade också en rikhaltig 

figur 11. Det första fyndet av björnbrodd Tofieldia 
pusilla i Värmland gjordes i Rämmens socken av 
en av L. M. Larssons läroverkselever, Johan Gustaf 
Christopher Lagergren (1843–1886). Han fann 
där också klockljung Erica tetralix. – Från C. A. M. 
Lindmans Bilder ur Nordens flora.
One of Larsson’s pupils, J. G. C. Lagergren, sensation-
ally found Tofieldia pusilla in the Värmland part of the 
Bergslagen mining district.
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samling växter från Risberg i samma socken 
(Hård 1952a s. 377). Skriftens författare, 
Johan Anders Leffler (1845–1912), dokto-
rerade vid universitetet i Leipzig 1876, var 
en tid lantbrukare och senare lärare vid Tek-
niska högskolan i Stockholm (Krok 1925).

Publicerat mellan Larsson och Hård
Så småningom kom några nya publikationer 
efter Larssons flora.

Gustaf Erland Ringius (1846–1913) var 
smålänning och studerade i Uppsala där 
han blev fil. dr 1875. Under åren 1880–1887 
var han läroverksadjunkt i Kristinehamn, 
senare i Ystad (Krok 1925). Han publicerade 
en studie över hyperitbergens vegetation, 
från öarna i Vänern utanför området mellan 
Karlstad och Kristinehamn till riksgränsen i 
Östmark (Ringius 1888a). Denna undersök-
ning är i första hand en vegetationsstudie; 
hans utgångspunkt är inte arterna utan 
”formationerna” (dvs. växtsamhällena) och 
”ståndorterna”, två begrepp som han håller 
isär. Betraktad som en vegetationsstudie är 
det ett pionjärarbete i landskapet. Han var 
tydligt påverkad av den finländske botani-
kern och pionjären inom växtsociologin, 
Ragnar Hult, till vars vegetationsundersök-
ningar i Blekinge Ringius också hänvisar.

Ringius betonade terrängens betydelse 
för vegetationens utformning (se även 
Tamm 1921 s. 126). Han framhåller att ”vis-
serligen är [vegetationen på hyperitbergen] 
kraftigare än på gneisområdena, men att den 
vackra och rikliga vegetation, som man trott 
sig finna på de Vermländska hyperitområ-
dena, icke åtföljer hyperiten i allmänhet, 
utan endast de högre och brantare hyperit-
bergen. Den karakteriserar likväl icke 
formationerna på dessa hyperitberg, utan 
inskränker sig till en och annan ståndort på 
deras brantare sluttningar” (Ringius 1988a 
s. 205).

Ringius publicerade samma år också en 
floristisk studie från Värmland (Ringius 
1888b). I denna presenterar han några 

nyheter för landskapets flora, till exempel 
klibbkorsört Senecio viscosus. Han har i denna 
uppsats florans förändringar som tema – 
han jämför med uppgifter i Myrin (1832), 
C. Andersson (1842) och Larsson (1868) 
– och är därmed en pionjär även vad gäller 
studiet av florans förändringar i Värmland.

I samband med att lektorstjänsten efter 
L. M. Larsson skulle återbesättas skrev 
adjunkten och vikarierande lektorn fil. dr 
Sven Walfrid Tenow (1847–1906) en så kall-
lad lektorsavhandling som han enligt tidens 
läroverksstadga skulle försvara inför dom-
kapitlet i en offentlig disputation. I en del av 
denna avhandling meddelade han växtfynd 
från Värmlandsdelen av Vänerns skärgård 
(Tenow 1885). I första hand skulle man enligt 
stadgan ta hänsyn till vetenskapliga meriter, 
varför tjänsten gick till docenten i botanik 
i Uppsala, K. B. J. Forssell (Karlstads dom-
kapitels protokoll AIa:29 1885). Hård (1944a) 
och Almquist (1963) hade olika uppfatt-
ningar om värdet av Tenows uppgifter.

Under 1800-talets sista årtionden och 
en bit in på 1900-talet kom flera arbeten 
om Värmlands flora av lektor Johan Albert 
Otto Skårman (1862–1950) (figur 12). Han 
var född i Tived i Västergötland (biografi i 
Nordwall 1953). Studier i Uppsala avsluta-
des med en doktorsgrad 1892. Större delen 
av sin lärargärning utförde han som lektor 
vid Öster malms högre allmänna läroverk 
1905–1927. Hans personbibliografi omfattar 
mer än femtio arbeten, de flesta floristiska, 
utgivna under ett tidsspann av sextio år 
(Nordvall 1953). Bland dem märks kanske 
särskilt en lokalflora över Kinnekulle (Skår-
man 1931).

Skårmans verksamhet i Värmland började 
med några publikationer om Salix-vegeta-
tionen längs Klarälvens stränder, som får ses 
som förarbeten till hans doktorsavhandling. 
Han beskrev också en nyupptäckt form av 
gråal, Alnus incana f. arcuata, som han funnit 
vid Klarälven i Ekshärad (se Hylander 1957b 
s. 446, Pl. 10; 1966 s. 306–307). 



171Fransson: Värmlands botaniska historia

I sin doktorsavhandling Om Salixvege-
tationen i Klarelfvens floddal (Skårman 1892) 
noterar Skårman 14 olika videarter och 20 
hybrider längs älven. Han redogör för arter-
nas och hybridernas morfologiska karak-
tärer och ståndortsval. Med arternas och 
hybridernas frekvens som underlag disku-
terar han arternas inbördes släktskap. Hans 
arbetshypotes var att ju oftare en hybrid 
förekommer i relation till föräldraarterna, 
desto närmare är föräldraarternas släktskap. 
Vidare diskuterar han arternas förekomst 
ur invandringshistorisk synpunkt. Slutli-
gen beskriver han ”Salixformationernas” 
successionsutveckling från frönas groning 
på nybildad mark, de utbildade samhälle-
nas bildning och förekomst och, slutligen, 
dessas tillbakagång i kamp med gråalen. Vad 
gäller successionen är han en modern vege-
tationsforskare, som klart ser vegetationens 

dynamik. Han var säkert liksom Ringius 
inspirerad av Hult, men också av Axel 
Nikolaus Lundström, förste innehavaren av 
professuren i växtbiologi i Uppsala, som han 
tackar för råd och upplysningar. Lundström 
hade själv disputerat på släktet Salix.

Skårman skrev på 1910-talet några 
uppsatser om floran i nordligaste Värmland. 
Dessa arbeten blev senare betydelsefulla för 
att fylla ut bristerna i Hårds egna invente-
ringar i denna del av landskapet (Hård 1938 
s. 11–12, 1952a s. 9). I Skårman (1917) disku-
terar han bland annat hur daggvidet kommit 
till Klarälven. Han fann att vindspridning 
från Norge är den mest sannolika förkla-
ringen.

Fil. dr Karl Otto Edvard Stenström 
(1858–1901) från Gillberga, under de sista 
åren av sin levnad adjunkt i Norrköping, 
lämnade material till Hårds flora från 
Gårdsjö i födelsesocknen. Han disputerade 
i Uppsala på en avhandling om hökfibblor 
Hieracium i Värmland (Stenström 1889) 
och var därmed en av pionjärerna inom 
detta forskningsområde (se Tyler 2006 s. 
4). Eftersom Hård inte behandlade släktet 
Hieracium, kom Stenströms viktigaste forsk-
ningsinsatser inte med i floran.

Läkaren Elias Thore Fries (1875–1951) 
tillhörde den kända botanistsläkten Fries 
och var framstående kännare av Gotlands 
flora. Han lämnade några floristiska bidrag 
från Värmland (E. Th. Fries 1915), både egna 
fynd och några som gjorts av hans bror 
Harald (Bohusflorans författare). Bland fyn-
den märks de i Värmland inte tidigare funna 
skogsstarr Carex sylvatica, virginiakrassing 
Lepidium virginicum (inte upptagen av Hård), 
parkgröe Poa chaixii och hybridögontröst 
Euphrasia nemorosa × stricta.

Gunnar Lohammar (1902–1975) (figur 
13) var född i Folkärna, disputerade 1938 i 
Uppsala på en avhandling om vattenkemi 
och makrofytisk vegetation i svenska insjöar, 
som gav honom en docentur. Han var 
adjunkt vid Försvarets läroverk (1944–1951) 

figur 12. Johan Albert Otto Skårman (1862–
1950), lektor i Stockholm, disputerade 1892 på en 
avhandling om Salix-vegetationen i Klarälvs dalen. 
Han skrev även andra uppsatser om norra Värm-
lands flora. – Fotot tillhör Ikonoteket, Bergianska 
stiftelsen.
J. A. O. Skårman, senior master in Stockholm, made 
botanical investigations in the northern part of Värm-
land.
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och lektor vid folkskoleseminariet i Uppsala 
1954–1968. Han var känd för sin noggrann-
het. Sjörs (1976) skriver i en biografi om 
honom: ”Lohammar förblev hela sitt liv 
suverän i konsten att få med allt som växer 
i en sjö eller en älv.” Lohammar skrev en 
mycket läsvärd översikt av Värmlands flora i 
Natur i Värmland (Lohammar 1954). 

Lohammar publicerade en uppsats om 
floran på Värmlandsnäs och i sydvästra 
Värmland (Lohammar 1937). Han hade tänkt 
sig att utarbeta en flora över Värmland men 
drog sig tillbaka när han fick höra om Hårds 
planer (Lohammar, pers. inf. till förf.). Hans 
undersökningar gav några för landskapet nya 
arter (bland andra myrlilja Narthecium ossi-
fragum, grönvit nattviol Platanthera chloran-
tha, vit fetknopp Sedam album och sandlök 
Allium vineale). Hård och Lohammar förde 
en diskussion om sena invandrare, särskilt 
mjölon Arctostaphylos uva-ursi (Hård 1935 s. 

183–184, 1952a s. 116–119, 1953, Lohammar 
1937, 1953). Han botaniserade också mycket i 
Dalarna (Almquist 1949).

Richard Broberg (1910–1988), arkivarie 
vid landsmålsarkivet i Uppsala, skrev en 
uppsats om floran på Ränneberget i Öst-
mark (R. Broberg 1945). Denna uppsats 
kommenterade han 1954 i brev till Hård 
(se nedan). Lennart Hedlund (1914–1983) 
påvisade att sötvedel Astragalus glycyphyllus 
i Värmland är påtagligt bunden till hype-
riterna och Gillbergsskålens östra delar 
(Hedlund 1949). Hedlunds och lavkännaren 
Sigfrid Sundells (1911–1984) undersök-
ningar om floran i Munkfors kom för sent 
för att beaktas i Hårds flora. Deras arbete 
(Hedlund & Sundell 1951) blev senare refe-
rensmaterial för en förnyad undersökning 
av denna sockens flora och de förändringar 
som skett (Johansson & Erikson 2008). Eric 
Kjellgren lämnade ett Bidrag till inventering 
av Värmlands flora (Kjellgren 1942). Hans 
gärning behandlas nedan under rubriken 
”Tre storsamlare”. Nämnas bör också de 
myr inventeringar som Svenska Mosskultur-
föreningens konsulenter Robert Tolf 
(1849–1903) och Emil Haglund (1877–1938) 
utförde (Tolf 1894, Haglund 1910).

Opublicerade bidrag till Hårds flora
Viktiga bidrag till Hårds flora gav lektorn 
i Eskilstuna, Erik Almquist (1892–1974) 
(figur 14), lektor och titulärprofessor. Han 
var en av landets främsta och flitigaste 
floraförfattare. Till hans verk hör floror över 
Uppland, Dalarna, Uppsalaområdet och 
(med E. Asplund som medförfattare) Stock-
holmstrakten. Därtill kommer ett stort 
antal uppsatser från olika delar av Sverige. 
Hans Upplandsflora, Upplands vegetation och 
flora (Almquist 1929) var också hans dok-
torsavhandling. Boken är ett monumentalt 
arbete på 622 välmatade, delvis finstilta 
sidor, och därtill en bilaga med 430 kartor 
över enskilda arters förekomst. Den skiljer 
sig från andra landskapsfloror genom att den 

figur 13. Gunnar Lohammar (1902–1975), docent 
i Uppsala, undersökte floran på Värmlandsnäs och 
i sydvästra Värmland. Här är han på exkursion med 
Svenska Växtgeografiska Sällskapet till sydöstra 
Dalarna 1972.
fo to: Ingvar Backéus.
Gunnar Lohammar, reader in Uppsala, made botanical 
investigations in Värmlandsnäs and south-western 
Värmland.
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också rymmer en vegetations beskrivning 
som inte är en kort översikt utan jämställd 
med artredovisningarna i omfattning och 
betydelse. Artdelen har blivit ett viktigt 
referensmaterial för undersökningar av 
floraförändringar (Jonsell 2010). Almquist 
gjorde resor i Värmland under elva av åren 
mellan 1915 och 1938 (Hård 1952a s. 375). 
Dessutom gjorde han som reservofficer 
militärtjänst i gränssocknar mot Norge 1941 
och 1943 och noterade då givetvis växter. 
Han lämnade ett stort antal uppgifter till 
Hård, särskilt om synantroper. Bland hans 
intressantare fynd kan nämnas två lokaler 
i Eda för frösöstarr Carex pediformis. Han 
skrev en uppsats med kompletteringar till 
Hårds flora (Almquist 1963). Se nedan under 
”Kompletteringar”.

Sven Borgman blev student i Uppsala 
1924 (Runestam 1958). Han utförde bota-
niska undersökningar på Lurö 1927–1929 
(Hård 1949, 1952a s. 376). Han hade otur, för 
till Lurö kom 1927 även Skårman som sedan 
publicerade åtskilliga fynd därifrån (Skår-
man 1929). Borgman fortsatte sina under-
sökningar även de två följande somrarna. 
Hans anteckningar och insamlade material 
tog Hård del av (Hård 1949, 1952a s. 376). 
Borgman botaniserade också i Vitsand 1928 
(Hård 1952a s. 376). Borgman blev anställd 
av förlaget Almqvist & Wiksell i Uppsala 
1938 som faktor i tryckeriet. Där var han 
ett omvittnat stöd för flera av Uppsalas 
botanikdoktorander vid redigering och även 
korrekturläsning av avhandlingarna.

Alrik Hülphers (1882–1948) var träd-
gårdskonsulent på Hushållningssällskapets 
gård Rånna i Skövde. Han efterlämnade en 
stor samling växter från Karlstadstrakten (se 
också nedan under H. Fröding). Läroverks-
adjunkten i Karlstad Olof Modén lämnade 
material från Grums socken. Jägmästaren 
Paul Börjesson lämnade en lista med växter 
från Karlskoga bergslag. Den inkluderar 
fynd av folkskollärarinnan Lovisa (Lova) 
Peterson-Karlsson (1868–1946, se Milberg 

2008a). Edward Broddeson (1880–1957), 
läroverksadjunkt i Örebro, botaniserade 
också i Karlskoga. Några av hans uppgifter 
är från Värmlandsdelen av Karlskoga men 
nådde inte Hård. Broddesons kvarlämnade 
fältdagböcker förvaras på Örebro läns 
museum (Milberg 2008a).

Några unga studenter
Till Hårds bidragsgivare hör flera skolpojkar 
eller unga studenter som före eller i början 
av sin akademiska karriär inom botaniken 
samlade växter i Värmland. Uppgifterna 
finns i Hårds förteckning över bidragsgivare.

Den tidigaste av dem är Frans Reinhold 
Kjellman (1846–1907), professor i Uppsala 
och framstående expert på marina alger, sär-
skilt arktiska. Han var född i Torsö och tog 
studenten i Karlstad. Kjellmans ungdoms-

figur 14. Erik Almquist (1892–1974), lektor i 
Eskilstuna och titulärprofessor, lämnade många 
bidrag till Hårds flora och kompletterade denna 
med en egen skrift 1963. På bilden som är tagen 
1963 i Hårsbäck-Vilstena i Uppland ses Almquist 
examinera frösöstarr Carex pediformis, då just fun-
nen som ny för Uppland.
fo to: Evert Plahn, ur Bergianska stiftelsens ikonotek.
Erik Almquist, titular professor, gave contributions to 
the flora by Hård and wrote a supplement.
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herbarium brann upp vid den stora branden i 
Karlstad 1865. Växter som han och hans bror 
A. E. Kjellman samlade i Glava och Arvika 
på 1860-talet finns dock i behåll (Hård 1952a 
s. 378–379). Henrik Viktor Rosendahl 
(1855–1918) var född i Filipstad, tog apotekar-
examen och studerade sedan medicin. Han 
blev med. dr och docent 1894 samt professor 
vid Farmaceutiska Institutet i Stockholm 
1914. Han var kännare av ormbunkar och 
förekommer i internationell litteratur som 
den förste som påvisade hybriden mellan 
fjällhällebräken Woodsia alpina och hällebrä-
ken W. ilvensis (i Uppland; Rosendahl 1915). 
Han har samlat växter från bland annat Berg-
slagen (Hård 1952a s. 380). Professor i bota-
nik i Uppsala blev Oscar Juel (1863–1931), 
som samlade växter i Köla och Järnskog 
under sin skolpojkstid. Börje Åberg (1911–
1994) lämnade uppgifter från Gräsmark 
och Sunne. Han blev med tiden professor i 
fysiologisk botanik vid lantbrukshögskolan 
i Uppsala. Han var son till provinsialläkaren 
i Sunne, Gerhard Åberg (1868–1940), som 
också bidrog med uppgifter till Hård. Fadern 
var dock framförallt en framstående kännare 
av vitmossor Sphagnum. Båda följde Hård i 
fält under några dagar 1933 (Hård 1934). Även 
Axel Nygren (1912–1987) var från Sunne och 
blev professor vid lantbrukshögskolan. Han 
var genetiker och expert på släktet rör Cala-
magrostis. Han överlämnade uppgifter från 
sin hemsocken. Professor vid lantbrukshög-
skolan, i ekologisk miljövård, blev även Eliel 
Steen (1925–2005) från Edane, som med-
delade en del uppgifter till floran från sin 
hemsocken, Brunskog. I Birger Lindskogs 
Långserudsbok publicerade Steen (1992) en 
uppsats om det ängsbruk och den betesdrift 
som bedrevs på Glaskogen 1957–58.

Tre storsamlare
Tre stora samlare framträder mer än övriga. 
Hård hedrade dem med biografier.

Carl Olof Reuterman (1818–1904) (figur 
15) var provinsialläkare i Karlskoga 1864–

1885 (Hård 1944b, Mascher 1990, Milberg 
2008b). Han föddes som ”föräldralös” men 
upptogs som fosterbarn hos en prästfamilj i 
Själevad nära Örnsköldsvik. Efter student-
examen i Härnösand 1837 studerade han 
medicin i Uppsala och innehade därefter en 
mängd olika läkarförordnanden innan han 
blev provinsialläkare i Karlskoga. Där blev 
han kvar till sin pensionering 1885. Sedan 
bodde han i Uppsala till 1894, där han knöt 
kontakter med botanisterna. Han försum-
made sällan något sammanträde i Botaniska 
sektionen. Han återvände till Karlskoga 
1894. I Värmland samlade han mest i Karl-
skoga. Hans växtetiketter är prydligt skrivna 
och i många fall försedda med uppgifter om 
förekomstsätt med mera. Hans herbarium 
blev till sist mycket stort, till stor del dock 
bestående av växter som han bytt in. Det 
såldes till Göteborgs botaniska museum 
1922 för 6000 kronor.

figur 15. Carl Olof Reuterman (1818–1904), 
provinsialläkare i Karlskoga, tillhörde de stora sam-
larna. I Värmland botaniserade han huvudsakligen 
i Karlskogatrakten. – Tillhör Ikonoteket, Bergianska 
stiftelsen.
C. O. Reuterman was a great collector.
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Herman Fröding (1858–1919) (figur 16) 
var nog den störste samlaren av värmländ-
ska växter genom tiderna. Han var född i 
Skövde som son till en lantmätare (biografi 
hos Hård 1944b, 1948). Han tog studenten 
i födelse staden och bedrev sedan under ett 
par år studier i Uppsala i litteraturhistoria 
och statskunskap. Om han också studerade 
botanik är oklart, men han umgicks bland 
botanister redan då och samlade växter (se 
också Almquist 1965 s. 289). Han hade sedan 
under ett par år anställning på Aftonbladet 
i Stockholm. Han umgicks i ”litterära och 
publicistiska kretsar” och skall ha bota-
niserat flitigt även i Stockholm. Men han 
trivdes inte i huvudstaden, och tilltagande 
ohälsa gjorde att han fick lämna Stockholm. 
Fröding flyttade då till sin äldre bror som var 
präst i Värmland. Första tiden tjänstgjorde 
brodern i Norra Råda, därefter i Tveta och 
slutligen i Sunne, där Herman Fröding avled. 

Dessa socknar och deras omgivningar var 
också väl representerade i Frödings herba-
rium.

Den kände botanisten P. A. Larsson, 
Öjersbyn i Dalsland, var mångårig vän till 
Fröding. I brev till Hård beskriver han Frö-
ding som en mycket allmänbildad person, 
lika kunnig i historia som i botanik. Deras 
relation stördes aldrig av några slitningar, 
”och jag har aldrig saknat någon bortgången 
vän så mycket som just honom”. Enligt Lars-
son led Fröding av svåra reumatiska besvär.

Hård nämner i sin biografi några fynd av 
Fröding, i Norra Råda till exempel bågsäv 
Scirpus radicans, ävjepilört Persicaria foliosa 
(figur 17) (för båda arterna första fyndet i 
Sverige) och honungsblomster Herminium 
monorchis, i Tveta mandelpil Salix triandra, i 

figur 16. Herman Fröding (1858–1919) är antag-
ligen den som samlat mest växter i Värmland. Han 
intresserade sig även för mossor och lavar. – Från 
Hård 1944b.
H. Fröding collected the probably most comprehen-
sive herbarium from Värmland.

figur 17. Endast några få svenska växter har sina 
förstaupptäckter i Värmland. Två av dem, bågsäv 
Scirpus radicans och ävejepilört Persicaria foliosa 
(bilden), svarade Herman Fröding för. – Rådasjön, 
Norra Råda, 1 september 1897. 
Från Naturhistoriska riksmuseets herbarium.
Only a few Swedish plants have been first discov-
ered in Värmland. One of them is Persicaria foliosa, 
collected by Fröding in 1897.
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Sunne grönskära Bidens radiata, och återigen 
bågsäv. Ett länge okänt fynd, som Fröding 
gjorde i Sunne tillsammans med den ovan 
nämnde Alrik Hülphers, var hybriden grön-
skära × brunskära Bidens radiata × tripartita. 
Hybriden upptäcktes i Riks museets sam-
lingar (Karlsson 2002 s. 246) och är det enda 
kända fyndet i Sverige. Fröding samlade 
också mossor och lavar och var den förste 
som fann levermossan värmlandsfrullania 
Frullania oakesiana i Sverige. Fyndet gjor-
des i Norra Råda 1897, och det dröjde ända 
till 1986 innan ytterligare en svensk lokal 
(Värmland, Brattfors) upptäcktes (Halling-
bäck 1998).

Frödings herbarium omfattade till slut 
100 000 ark. Liksom Reutermans herba-
rium inköptes det av Göteborgs botaniska 
museum (för 7400 kronor).

Eric Kjellgren (1887–1956) (figur 18), 
stads- och lasarettsläkare i Arvika, är den 
tredje storsamlaren som Hård ägnade en 
särskild biografi (Hård 1958; se även Hård 
1948 s. 55–59 och Fransson 1992). Han var 
född i Dalby socken i norra Värmland. Efter 
studentexamen i Skara 1906 blev han med. 
lic. vid Karolinska institutet 1915. Till Arvika 
kom han två år senare och blev sedan staden 
trogen.

Redan som femtonåring fann han blågröe 
Poa glauca i Dalby tillsammans med sin 
kamrat, ovan nämnde Olof Modén (Kjell-
gren 1942). Ännu i Hårds flora var fyndet det 
enda kända i landskapet. Vid sjukbesök i och 
utanför staden frågade han ofta om det fanns 
några ”fina växter” i närheten. Om tiden 
tillät kunde han sedan ta en vandring runt 
gården eller tomten. Men han gjorde givetvis 
även exkursioner som var mera vidsträckta 
i tid och rum. Exempelvis botaniserade han 
mycket i Dalarna (se Almquist 1949).

När Hård hade funnit frösöstarr i Gun-
narskog 1938 ansåg han sig ha anledning 
nog att söka upp Kjellgren för att meddela 
fyndet. Det blev upptakten till en gemen-
sam exkursion till berget Gartosofta i Södra 

Finnskoga (Hård 1948 s. 55–59) och en var-
aktig vänskap dem emellan. När Kjellgren 
berättade om samvaron med Hård förstod 
man att de trivdes tillsammans.

Kjellgren sysslade med hela registret 
av kärlväxter, men lockades gärna till lite 
svårare grupper såsom daggkåpor, mask-
rosor, violer, viden och inte minst hybrider 
inom flera släkten. Han var den förste som 
fann källdaggkåpa Alchemilla glomerulans och 
amerikansk dunört Epilobium adenocaulon i 
Värmland. Hybriden mellan daggpil Salix 
daphnoides och korgvide S. viminalis, som han 
fann i Norra Råda, var ny för Sverige. Han 
tyckte nog ändå att hans finaste hybridfynd 
var hybriden mellan berggröe Poa compressa 
och sengröe P. palustris, som Kjellgren fann 
i Glava (Hård 1952a s. 162, Hylander 1953 s. 
264). Den var inte tidigare känd som spon-
tan förekomst (Kiellander 1944).

figur 18. Eric Kjellgren (1887–1956) var lasaretts-
läkare i Arvika och samlade ett stort herbarium. 
Han botaniserade huvudsakligen i västra Värmland.
fo to: Lars-Eric Lenken omkring 1950.
Eric Kjellgren, doctor at Arvika hospital, was a diligent 
plant collector.
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Hur mycket Kjellgren än älskade sina 
växter kom yrket och ansvaret för patien-
terna alltid i första rummet. Han var oerhört 
uppskattad som läkare i Arvika. Han hade 
en lite rå men kärleksfull humor som gick 
hem. Hård säger om Kjellgren att han var 
en god människa. Däri ligger naturligtvis 
den djupaste förklaringen till patienternas 
tillgivenhet.

Hans herbarium donerades till Uppsala 
universitet.

Några medarbetare
Några personer gjorde inventeringar, som 
åtminstone delvis var planlagda av Hård. 
Han nämner särskilt fil. kand. Gösta 
Bergman, som under många år särskilt och 
mycket noga inventerade Vänerskärgården 
öster om Hammarö (Hård 1952a s. 7–8). 
Nils Grimvall var folkskollärare i Göteborg 
och aktiv i utforskandet av Bohusläns flora 
(Botaniska Föreningen i Göteborg 1945 s. 
143). Han följde Hård på en botanisk resa 
1946 i västra Värmland och fortsatte sedan 
inventeringar där på egen hand. En liknande 
insats gjorde apotekaren Stellan Holm-
dahl, Göteborg (Hård 1952a s. 8). Under de 
flesta somrar följde Hårds son, med. lic. och 
senare överläkaren Göran Hård av Seger-
stad (1917–1992), sin far vid inventeringarna. 
Ibland föll det på hans lott att uppsöka mera 
avlägsna berg eller myrar, och han gjorde då 
observationer på egen hand.

Hård fick växtuppgifter från fler perso-
ner, men alla kan inte nämnas här. Uppgifter 
finns i hans flora. Han var noga med att 
nämna dem vid namn.

Värmlands Naturhistoriska Förening
Till Värmlands botanikhistoria hör också 
Värmlands Naturhistoriska Förening 
som (i detta sammanhang) lämpligen inord-
nas under tiden närmast innan Hårds flora 
utgavs, även om den bildades redan 1857 
(Danielson 1988). I enlighet med namnet var 
föreningens verksamhet inriktad på natur-

studier i vid mening. Hård blev ordförande 
1927. År 1928 utgavs det första häftet av 
skriftserien Meddelanden från Värmlands 
Naturhistoriska Förening. Förutom förenings-
information innehöll dessa meddelanden 
vetenskapliga originalarbeten. Här publice-
rades till exempel viktiga arbeten i botanik 
av Hård, Gerhard Åberg och Harry Svens-
son. Man anordnade föredrag och exkursio-
ner (bland annat i L. M. Larssons anda till 
Kinnekulle, figur 19). Föreningen upphörde 
1988. Dess botaniska sektion ombildades till 
dagens Värmlands Botaniska Förening.

Hård
Den så många gånger tidigare omtalade 
Fredrik Hård av Segerstad (1887–1957) 
(figur 20) var född i Källeryd i nordvästra 
Småland men växte upp i Södra Sandsjö där 
fadern var kyrkoherde, senare kontrakts-
prost. Han tillhörde den gamla adelssläkten 
Hård af Segerstad, känd sedan 1490 och 
introducerad på Riddarhuset 1625, med för-
greningar även i Värmland. Han blev student 
i Karlskrona 1906 och skrevs in vid Uppsala 
universitet samma år. Han blev fil. kand. 

figur 19. Från Värmlands Naturhistoriska Förenings 
utflykt till Kinnekulle 1939. Eric Kjellgren demon-
strerar en växt för åhörare som verkar intresserade 
trots hällande regn.
fo to: A. F. Nilsson. Tillhör Eric Kjellgrens brevsamling, 
Uppsala universitetsbibliotek.
From an excursion to the mountain of Kinnekulle with 
the Värmland Society of Natural History.
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1909, fil. lic. 1923 och fil. dr 1924. Han gjorde 
provåret för läroverkslärartjänst 1913, och 
tjänstgjorde som lärare på sex olika orter 
1910–1925. År 1925 tillträdde han ett ordi-
narie lektorat i Karlstad som han lämnade 
1931 för en motsvarande tjänst i Göteborg. 
År 1934 blev han docent i växtgeografi vid 
Göteborgs högskola. (Biografiska uppgifter 
från Bromander 1931, Johansson & Lindell 
1996, Milberg 2008c.)

Hård skolades i kretsen kring den legen-
dariske professorn i växtbiologi i Uppsala, 
Rutger Sernander. Sernander hade tillträtt 
professuren 1908, och hans forskning och 
undervisning var i hög grad inriktade mot 
botaniska fältstudier. Han anordnade 

botaniska exkursioner och till dessa och 
hans ”Växtbiologiska seminarium” flocka-
des Hård och andra studenter med intresse 
för naturstudier. Även unga studenter och 
intresserade amatörer var välkomna. Många 
av seminariets medlemmar gjorde fram-
stående akademiska karriärer. Till gruppen 
hörde, förutom Hård, bland andra Erik Alm-
quist, G. Einar Du Rietz, Elias Melin, Hugo 
Osvald, Sten Selander och Rikard Sterner 
(Söderqvist 1986 s. 54–55).

Hårds doktorsavhandling hade titeln Syd-
svenska florans växtgeografiska huvud grupper 
(Hård 1924). Avhandlingen är ett viktigt 
arbete inom svensk växtgeografi. Efter 
doktorsavhandlingen ägnade han sig åt Dals-
land, vars nordöstra hörn han inventerade 
under åren 1925–1933. Arbetet resulterade 
i två omfattande redogörelser (Hård 1928a, 
1935). Därefter var det dags för Värmland. 
Han började med en studie över trakten 
kring sjön Kymmen (Hård 1934). Alla som-
rar mellan åren 1936 och 1948, med vissa 
kompletteringar 1949, bedrev han sedan 
fältstudier i Värmland (Hård 1952a s. 7) som, 
tillsammans med andras bidrag, resulterade 
i den imponerande flora som kommer att 
behandlas i de följande avsnitten.

Under sina sista år drabbades Hård av en 
lungsjukdom som framskred obönhörligt 
och satte slutpunkt för fältarbetena 1949. 
Med stor viljeansträngning lyckades han 
mobilisera krafter nog att sammanställa 
befintligt material. Men de planerade inven-
teringarna i nordligaste Värmland kunde han 
inte genomföra.

Hård intresserade sig inte bara för 
växtgeografi. Han skrev även om en fjärils 
relation till knapptåg Juncus conglomeratus 
och veketåg J. effusus (Hård 1940b, 1948), om 
klarälvselm Elymus caninus var. muticus (Hård 
1943), Sparganium-nomenklatur (Hård 1954) 
och myntor Mentha (Hård 1955). Den senare 
artikeln kämpade han med under de sista 
åren av sin levnad. Han orkade då inte längre 
besöka museerna för genomgång av material 

figur 20. Ingen har tillnärmelsevis bidragit till 
kännedomen om Värmlands flora så mycket som 
Fredrik Hård av Segerstad (1887–1957). Han var 
under en tid lektor i Karlstad och blev senare lektor 
och docent i Göteborg.
Från Smålands flora (Edqvist & Karlsson, 2007).
Fredrik Hård av Segerstad worked at the secondary 
grammar school of Karlstad and later in Göteborg. 
For many years he made botanical investigations in 
Värmland and summarized his results in a comprehen-
sive flora of Värmland. No one else has contributed as 
much to our knowledge of the flora of Värmland.
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men fick låna hem det han behövde. Han var 
också intresserad av äldre botanisters verk-
samhet och skrev de redan nämnda biogra-
fierna över bland andra Wahlenberg, Lars-
son, Myrin (alla i Hård 1948), Fröding (Hård 
1944b, 1948), och Kjellgren (Hård 1958). Med 
Botaniska strövtåg i Värmland (Hård 1948) 
försökte han intressera en större läsekrets 
för landskapets flora. Under tiden i Karlstad 
gick han igenom Agardhs och andras herba-
rier i läroverket där (Hård 1928b).

Hårds egna förarbeten
Före florans utgivning skrev Hård en rad 
artiklar som kan ses som förarbeten till hans 
flora. Den första rapporten gällde de redan 
nämnda undersökningarna kring sjön Kym-
men (Hård 1934). Sedan kom rapporterna 
om floran i Norra Finnskoga (Hård 1938) 
och Rämmen (Hård 1940a). Flera rapporter 
publicerade han i Meddelanden från Göteborgs 
Botaniska Trädgård. Det är i alla dessa rappor-
ter, långt mer än i floran, som Hård publice-
rade fynd av arter som var nya för Värmland, 
till exempel hornsärv Ceratophyllum demer-
sum, ängsstarr Carex hostiana, fjälldunört Epi-
lobium hornemannii, mjölkdunört E. lactiflo-
rum, fjälligelknopp Sparganium hyperboreum, 
frösöstarr Carex pediformis, dysäv Eleocharis 
multicaulis, krusbräken Cryptogramma crispa, 
topplåsbräken Botrychium lanceolatum, krans-
slinga Myriophyllum verticillatum, kärrbräken 
Thelypteris palustris och tagelstarr Carex 
appropinquata.

Hårds flora – en avhandling
Hårds Värmlandsflora är primärt en sista 
del av en hel serie växtgeografiska under-
sökningar som han gjorde i södra Sverige. 
I Hård (1935) ger han i inledningsraderna 
en klar definition av mål och metod: ”Den 
viktigaste synpunkten för den här offent-
liggjorda undersökningen har i första 
hand varit att nå en större kunskap om 
de enskilda arternas livsbetingelser” (min 
översättning). För att nå detta mål använde 

han sig av främst prickkartor. Det insamlade 
floristiska materialet var alltså inte ett mål i 
sig utan ett underlag för autekologiska och 
växtgeografiska slutsatser. Detta framgår 
också av titlarna på hans huvudarbeten: i 
doktorsavhandlingens (Hård 1924) titel ingår 
orden ”växtgeografiska huvudgrupper”, 
hans Värmlandsarbete (Hård 1952a) heter 
Den värmländska kärlväxtflorans geografi (inte 
”Värmlands flora”), och detta arbete såg han 
som nummer fyra i en serie där arbetena 
Autökologische Studien im nordwestlichen Teile 
der Eichenregion Schwedens (Hård 1928a) är 
nummer ett och den ovan nämnda Pflanzen-
geographische Studien im nordwestlichen Teil der 
Eichenregion Schwedens I och II (Hård 1935) 
är nummer två och tre (se Hård 1952a s. 7). 
Hans nämnda doktorsavhandling kan nog 
ses som en förelöpare till denna serie.

Sammanhållande för undersökningarna 
i Dalsland och Värmland är att de omfattar 
västra delen av den svenska ”ekregionen”. 
När han efter arbetena i Dalsland utsträckte 
sina undersökningar norrut till Värmland 
tillkom nya problem att behandla (Hård 
1952a s. 7). Metoder och mål var ändå de 
samma, det vill säga att genom en detalje-
rad kartläggning av arternas utbredningar 
nå kunskap om deras livsbetingelser (Hård 
1952a s. 7). Däremot stod inte på program-
met att konsekvent beskriva arternas val 
av ståndorter och växtsamhällen. Sådana 
uppgifter finns bara här och var i artförteck-
ningarna.

Syftet med Hårds undersökningar i Värm-
land framgår nog klarast av inledningen till 
en artikel i Statens Naturvetenskapliga Forsk-
ningsråds Årsbok 1950/51 (Hård 1952b):

Genom Värmland framgår brytningszonen 
mellan det väldiga boreala floraområdet 
och det mer sydliga, mellaneuropeiska, den 
s.k. ekregionen. För Sveriges del omfattar 
denna senare en östlig floradel (sarmatia) 
och en västlig (subatlantikum); gränsen 
mellan dessa förlöper genom Dalsland för 
att litet längre norrut, i Värmland, ansluta 
sig till ekregionens nordgräns. Detta 
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senare landskap blir härigenom ett slags 
knutpunkt för hela nordvästra Europas 
regionala växtgeografi. Här bryta sig nord-
liga och sydliga, östliga och västliga arter; 
härigenom, och genom de problem, som 
därmed framträda i samband med detta, 
blir Värmland ett mer än vanligt intressant 
område för botanisten.

Vad han ville undersöka var alltså västra 
delen av ekregionen upp till dess nordgräns. 
”Området norr om denna gräns ligger däre-
mot utanför den egentliga intressesfären” 
(Hård 1952b). Sina växtgeografiska mål nådde 
han alltså utan att inventera norra Värmland.

Det blev också en landskapsflora
Under arbetets gång tycks målsättningen ha 
vidgats till att låta avhandlingen även bli en 
landskapsflora. Eller så fanns tanken redan 

figur 22. I kartans splittrade grå fält sker i Värm-
land enligt Hård den ”skarpaste brytningen” mellan 
nordliga och sydliga arter. I söder begränsas 
området av den linje där stranden låg när Vänern 
avsnördes från havet (”Storvänergränsen”). I norr 
begränsas det av höjdkurvan för 200 m ö.h. – Från 
Hård (1952a).
According to Hård, the sharpest transition between 
northern and southern species in Värmland takes 
place in the grey areas of the map. To the south they 
are bounded by the level where Lake Vänern was once 
separated from the sea, to the north by the level at 
200 metres above the sea.

figur 21. När Hård efter många års inventeringar i 
Värmland skulle slutföra sina undersökningar längst 
i norr, drabbades han av en kronisk sjukdom som 
förhindrade vidare fältarbeten. Han slutförde dock 
utgivningen av floran men kunde för den norra 
delen endast redovisa befintliga äldre undersök-
ningar. Gränsen för hans inventeringar, som går ett 
stycke norr om den sextionde breddgraden, fram-
går mycket tydligt på florans prickkartor, till exempel 
denna över klotstarr Carex globularis. – Från Hård 
(1952a).
During Hård’s investigations in the northern part of the 
province, he was stricken with a chronical illness and 
could not carry out his excursions there. He com-
pleted, however, the writing and publishing of the flora 
but for northern Värmland he had to use older pub-
lished data. The limit for his systematic investigations 
is very obvious on his maps, e.g., for Carex globularis.
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från början – redan 1938 publicerade han ju 
sin undersökning av floran i Norra Finn-
skoga socken som är belägen i nordligaste 
Värmland och därmed utanför ”det egentliga 
intresseområdet”. Hans avhandling blev en 
förträfflig landskapsflora. Tillsammans med 
Almquists Upplandsflora är Hårds den bästa 
i sin generation. Man kan möjligen invända 
att Hårds flora inte är särskilt läsarvänlig för 
en större allmänhet. Svenska namn på växter 
och förklaringar av termer förekommer till 
exempel inte. Men det gäller även andra 
floror från den tiden.

I några tidiga arbeten redogör Hård 
(1934, 1938 och 1940a) för sitt tillväga-
gångssätt i fält. Beskrivningen i det första 
arbetet skiljer sig något från de två andra. 
Gemensamt tycks emellertid vara att han 
delar in ett större område i delområden 
och att han inom dessa analyserar olika 
ståndortstyper. På detta sätt blir undersök-
ningarna jämnt fördelade och riskerna för 
förbiseenden små. Så arbetade han troligen 
hela tiden. Att det mesta är gjort av en och 
samma person med stor floristisk erfaren-
het ger naturligtvis förutsättningar för en 
enhetlig behandling av arter och områden. 
Ser man på prick kartorna inser man att han 
lyckades. Prickarna ligger tätt och är för de 
vanliga arterna jämnt utspridda (se t.ex. hans 

karta över knägräs Danthonia decumbens). 
Luckorna återspeglar verkligheten och inte 
brister i undersökningen (med undantag av 
nordligaste Värmland). Originalkartorna 
var i skalan 1 : 1 000 000 och prickarna var 
inlagda på millimetern (Hård (1952b).

Det stopp som sjukdomen satte för 
slutförandet av fältarbetena märks som en 
abrupt gräns på utbredningskartorna cirka 
två mil norr om sextionde breddgraden 
(linjen Lekvattnet–Ekshärad–Gustaf Adolf) 
(figur 21). I någon mån har luckan fyllts ut av 
andra botanisters undersökningar (särskilt 
Skårmans) och Hårds egen, tidigare nämnda, 
undersökning i Norra Finnskoga.

Av så kallade ”kritiska släkten” behandlas 
rosor Rosa och hökfibblor Hieracium inte 
alls. Björkar Betula behandlas ofullstän-
digt. Uppgifter om daggkåpor Alchemilla 
och viden Salix är till stor del grundade 
på material från offentliga herbarier som 
granskats av specialister. Gustaf Haglund 
(1900–1955) skrev avsnittet om maskrosor 
Taraxacum. Uppgifterna om daggkåpor sam-
manställdes till stor del av Eric Kjellgren.

De vetenskapliga resultaten
Hård (1952a, b) fann att det starkaste skiftet 
mellan sydliga och nordliga arter i Värmland 
sker mellan ”limes norrlandicus” (se ovan 

figur 23. Utsikt från Halvardsnäs 
över sjön Stora Gla, Glaskogens 
största sjö. Glaskogen, av Hård 
kallad Glahöjden, är ett område i 
sydvästra Värmland som till stor 
del ligger omkring 200 meter 
högre än omgivningarna i öster, 
söder och sydväst. Hård utredde 
hur främst nordliga och sydliga 
arter fördelade sig på och runt om 
denna höjd.
fo to: Sven Fransson 21 juli 2018.
Glaskogen is an elevated area in 
south-western Värmland. An inter-
esting question for Hård was how 
northern and southern species were 
distributed in the area.
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under ”Wahlenberg”), som han i likhet med 
M. Fries (1948) placerade vid nivåkurvan 
för 200 meter över havet, och Storvänerns 
högsta nivå, det vill säga där strandlinjen 
låg när havsviken avsnördes från havet och 
blev insjö (figur 22). Området nedanför 
denna Storväner gräns är växtgeografiskt så 
särpräglat att han såg det som en särskild 
växtgeografisk ”sektor”, Vänersektorn. 
Arter som är karaktäristiska för denna är 
särskilt sumpväxter och strandängsväxter. 
På grund av Vänerns inverkan på klimatet 
kombineras där maritima (små temperatur-
amplituder) och kontinentala (låg nederbörd 
och humiditet) klimategenskaper, och där 
samsas också följdriktigt subatlantiska och 
(sub)kontinentala arter. Östra Värmland är 
växtgeografiskt mera nordligt präglat än 
västra, främst beroende på, menade Hård, 
låga minimumtemperatur där under vår- och 
höstmånader, då risken för frost är en bety-
delsefull faktor (Hård 1952a s. 19–21, 1952 b). 
Vad brytningen mellan subatlantiska och 
(sub)kontinentala arter beträffar fann han 
inte samma klara gränser som mellan sydliga 
och nordliga arter.

Hård ägnade Glahöjden (Glaskogen) 
särskilt intresse (se även Hård 1948) med 
anledning av en förväntad kontrast mot 
omgivande lägre belägna områden (figur 23, 

26). Han fann också i enlighet med dessa 
förväntningar att ett antal nordliga arter, till 
exempel dvärgbjörk Betula nana, är mer frek-
venta uppe på höjd området, medan vissa 
sydliga arter har lägre frekvens där (Hård 
1952a s. 53, 56, 1952b s. 5–6). 

Klarälven, Rottnaälven och Svartälven 
har sommartid kallare vatten än övriga 
värmländska älvar. Hård ansåg att detta 
sanno likt kunde förklara förekomsten av 
alpina och subalpina arter vid stränderna 
(Hård 1952a s. 27–28, 94–100, 1952b s. 2) 
(figur 24).

Hård uppmärksammade naturligtvis 
också sambanden mellan växtutbred-
ningar och geologiskt underlag. Trakterna 
med urbergskalk och grönstenar (särskilt 
hyperiter) skiljer sig i detta avseende mot 
omgivningen genom närvaro av kalkgyn-
nade eller kalkberoende arter. Florans 
förändringar ägnas ett särskilt kapitel. Han 
fördelar kulturspridda arter på fyra grupper 
efter spridningskällor (trädgårdar, vall- och 
mossodlingar, järnvägar, ”kulturinflytande i 
allmänhet”).

Eftersom Hård rapporterat nyfynd för 
Värmland i tidigare rapporter är nyheterna 
i själva floran relativt få. Röd skogslilja 
Cephalanthera rubra är väl det intressantaste 
tillskottet.

figur 24. Vid Klarälvens stränder 
finns några nordliga arter på syd-
liga lokaler. Hård såg detta som en 
effekt av älvens relativt kalla vatten. 
– Klarälven vid Sysslebäck, Dalby 
socken, norr om Vingälvsdeltat.
fo to: Rolf Tidemalm, 11 juli 2014.
Along the Klarälven river there are 
some northern species on southern 
localities. Hård considered this as a 
probable effect of the relatively cold 
water in the river.
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Recensioner
Hårds flora recenserades av Sjörs (1953), som 
betecknar arbetet som ett ”monumentalt 
tillskott” till raden av landskapsfloror. Han 
är imponerad av att en enda man utfört 
större delen av arbetet och kunnat slutföra 
det trots sjukdom. Han refererar utförligt 
huvudlinjerna i florans vetenskapliga resul-
tat. Sjörs menar, liksom Lohammar (nedan), 
att det är svårt att bevisa att den splittrade 
utbredning som mjölon Arctostaphylos uva-
ursi har i landskapet (figur 25) skulle vara en 
följd av sen invandring. Däremot är recen-
senten överens med Hård om att lundstarr 
Carex montana kan vara en sen invandrare. 
Sjörs framhåller florans undersökningstät-
het. Han avslutar med en jämförelse mellan 
Värmland och Dalarna (Almquist 1949) i 
växtgeografiskt hänseende.

Lohammar (1953) framhåller i sin recen-
sion att 84 år nu hade gått sedan Larssons 
flora gavs ut i sin andra upplaga 1868. En ny 
flora fyllde alltså ett starkt behov. Liksom 
Sjörs refererar han innehållet och framför 
några synpunkter. Till Hårds exempel på 
arter som på senare tid fått ökad spridning 
på kulturmark lägger Lohammar ytterligare 
några. Hårds slutsats att mjölons utbredning 
kan ha spridningshistoriska orsaker hade 
Lohammar som nämnts kritiserat tidigare. 
Han vidhåller sina tvivel. Recensenten påpe-
kar att en älvdals (Klarälvens) växtgeogra-
fiska betydelse nog aldrig tidigare framträtt 
så klart som i denna flora. Lohammar påpe-
kar att den nordligaste delen av landskapet, 
som inte genomsökts lika systematiskt, 
borde ha avskilts på kartorna, exempelvis 
med en streckad linje. Liksom Sjörs jämför 
Lohammar Värmlands flora med Dalarnas. 
Lohammar avslutar: ”En väldig möda och en 
imponerande uthållighet, även när hälsan 
så småningom blev vacklande, ligga bakom 
arbetet. Vi ha anledning att vara Hård av 
Segerstad synnerligen tacksamma för den 
översikt av den värmländska floran, som han 
har skänkt oss.”

Kompletteringar
Efter florans utgivning tillkom några kom-
pletterande uppsatser av Hård och Almquist. 

Hård (1953) fortsätter den ovan refere-
rade diskussionen om sena invandrare. Han 
vidhåller sin ståndpunkt beträffande mjölon 
som sen invandrare. I ett senare tillägg, som 
utkom postumt, presenterar Hård (1957) 
några handskrifter. Det gäller ett utkast till 
en värmländsk flora av rektorn och senare 
kyrkoherden i Kristinehamn, P. Björkman, 
samt några brev till denne från den ovan 
nämnde L. Borgström. Vidare presenterar 
han kommentarer från Richard Broberg 

figur 25. Mjölon Arctostaphylos uva-ursi uppvi-
sar på Hårds karta en splittrad utbredningsbild i 
Värmland. Hård ansåg att detta kunde bero på sen 
invandring, något som hans recensenter, Gunnar 
Lohammar och Hugo Sjörs, fann mindre sannolikt. 
– Från Hård (1952a).
Arctostaphylos uva-ursi shows a fragmented occur-
rence in Värmland. Hård suggested that the reason 
partly could be a recent colonization.
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(se ovan) till dennes uppsats om floran på 
Ränne berget i Östmark (R. Broberg 1945), 
särskilt dess förändringar i sen tid, och 
slutligen meddelar han några floristiska 
tillägg. Han nämner Knabens upptäckt att 
klippbräcka Saxifraga adscendens består av två 
arter, klippbräcka och hällebräcka S. osloën-
sis, varav den senare tycks vara den vanligare 
i Värmland. Vidare meddelar han nya fynd av 
röd skogslilja Cephalanthera rubra och horn-
särv Ceratophyllum demersum, tidigare funna 
på en respektive två lokaler i landskapet. 
Slutligen gör han några rättelser.

Ett sista postumt arbete av Hård kom 
överraskande 1992, nämligen en översikt 
av floran i Långseruds socken (Hård 1992). 
Intressant är att han här, i motsats till vad 
som är fallet i floran, meddelar arternas 
ståndorter.

Almquist (1963) skrev en innehållsrik 
komplettering till Hårds flora. Till större 
delen innehåller hans uppsats växtfynd som 
gjorts så sent att Hård inte hunnit ta med 
dem, de flesta av Torsten Sundin, Arvika, 
Evert Nyqvist, Kristinehamn (mest från 
östra Vänertrakten), Sven Fransson, Arvika 
(särskilt från halvön Berg i Älgå) och Nils 
Söderström, Karlstad (senare i Lund). Men 

Almquist presenterar också en del historiskt 
material som Hård inte behandlat. Det 
gäller den i inledningen nämnde Euréns 
dagboksanteckningar (Nygren 1927) och 
S. Samuelssons utgåva av Samuel Liljeblads 
redan nämnda dagboksanteckningar från 
resan genom Värmland 1797. Almquist pre-
senterar också några prima loca och nämner 
några uppsatser som tillkommit efter utgiv-
ningen av Hårds flora.

Om utforskningens förlopp 
I Hårds flora finns uppgifter om äldsta 
kända litteraturuppgifter (prima loca) i Värm-
land för de behandlade arterna (Hård 1952a 
s. 129–130). Särskilt för arter som invandrat 
i sen tid kan sådana vara värdefulla som 
utgångspunkter för deras invandringshisto-
ria. Men de kan också illustrera det på detta 
sätt dokumenterade forskningsförloppet. 
I den följande framställningen av utforsk-
ningsförloppet används som underlag 
”inhemska arter och bofasta inkomlingar”, 
som Hård markerar med fetstil i artrubri-
kerna. Med undantag av daggkåpor har jag 
uteslutit apomikter och även hybrider. Jag 
har följt Hårds uppgifter utan att ändra för 
senare tillkommen kunskap, till exempel 

figur 26. Vy från Sulviken 
i Glafsfjorden (45 m ö.h.) 
från halvön Berg i Älgå 
mot Gla skogens nord-
östra delar.
fo to: Sven Fransson 7 
oktober 2007.
The north-western parts 
of Lake Glafsfjorden. 
In the background, the 
north-eastern parts of the 
Glaskogen area.
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”Samlarens” uppgifter (Fransson & Teodors-
son 2017). Betydligt fler omarbetningar 
kommer säkerligen i den kommande Värm-
landsfloran (J. Teodorsson, pers. komm.), 
men för en grov uppfattning av förloppet är 
Hårds framställning god nog. 

Under 1700-talet är tillflödet av arter 
mycket begränsat; Linné och den anonyme 
”Samlaren” gjorde inga egentliga invente-
ringar och bidrog därför bara med några 
tiotal arter var. Sedan kommer det stora 
tillflödet under 1800-talets första hälft 
genom främst Wahlenberg och Myrin, men 
C. Andersson och Borgström bör också 
nämnas. Denna boom i utvecklingen mattas 
sedan av, men Larssons många bidrag gör 
att nedgången blir mjuk. Under perioden 
1875–1925 är tillskotten få, tills Hårds verk-
samhet ger upphov till en ny uppgång.

Det är givetvis lättare att hitta nya arter 
där inga eller få botanister har arbetat; 
redan en timmes inventerande av en kunnig 
botanist ger mycket. För dem som kommer 
senare blir det efterhand allt svårare, och 
tillskotten blir färre. Därför går en kurva 
över det totala artantalet i princip, och rätt 
väl även i verkligheten, brant upp i början 
men sedan allt långsammare. Tar man hän-
syn även till apomikter och ”± obeständiga 
adventivväxter och förvildade växter” (Hård 
1952a s. 129–130) kan nog detta förlopp inte 
vara lika tydligt.

Att väga de enskilda forskarnas insat-
ser i Värmland mot varandra utifrån detta 
kriterium blir naturligtvis ytligt och kan 
bli orättvist, dessutom kanske ointressant. 
Wahlenbergs bidrag är många, men hans 
överlägsenhet beror till stor del på att han 
med få undantag var först på plats. Och även 
Reimans bidrag tillskrivs ju Wahlenberg. 
Dessutom är Hård välvillig mot Wahlenberg 
genom att godta allmänna utbredningsupp-
gifter i Flora Svecica av typen ”allmän i hela 
Sverige utom i fjällen” som första tryckta 
uppgift, även om landskapet inte nämns. 
Uppgifter finns i Wahlenbergs Florula (se 

ovan), men prima loca gäller tryckta uppgif-
ter. Myrins bidrag är också stora. Mot bak-
grund av Larssons sena inträde på scenen är 
hans många bidrag imponerande. Försöker 
man sig på en totalbedömning av forsknings-
insatserna i Värmland, och inte bara går efter 
prima loca, är Hård i särklass främst.

Alla botanister som inte publicerat sig 
blir helt ignorerade i en sådan här samman-
ställning. I åtskilliga fall är det de som står 
för själva upptäckten. Deras prestationer 
finns ofta dokumenterade som herbarieark 
i de offentliga herbarierna, eller i florornas 
artförteckningar.

Värmland i forskningens periferi
I den flod av framsteg som botanisk forsk-
ning gjorde i Sverige under den tid som här 
behandlas låg Värmland i vissa avseenden 
vid sidan av huvudfåran. Landskapet har 
legat långt från de universitet som fanns och 
har inte varit exotiskt eller kalkrikt nog att 
så ofta locka till forskningsfärder. Fjällen, 
Västergötland och Östersjöns kalköar har 
förväntats ge mer. De få stora botanister 
som kom till Värmland gjorde det av tillfäl-
liga skäl: Linné var på hemväg, Wahlenberg 
hälsade på hemma under några sommarlov 
i ungdomen och Agardh kom för att bli 
biskop och lämnade botaniken nästan helt. 
De enda proffsbotanister som hade Värm-
land i fokus var Myrin, Larsson och Hård.

Ointresset avspeglar sig i prima loca för 
Sverige. Av vilda eller klart bofasta arter, 
apomikter undantagna, är det bara ävjepil-
ört Persicaria foliosa och bågsäv Scirpus 
radicans som har sina första fynd, prima 
loca sueci carum förlagda till Värmland enligt 
Nordstedt (1920). Han har dock missat 
grön bräken, som tillkommer. Vad gäller 
”förvildade eller i sen tid inkomna växter 
(Hylander 1971) är situationen ungefär den-
samma. Och inte någon för vetenskapen ny 
kärlväxt av arts rang, apomikter undantagna 
även nu, har beskrivits på material från 
Värmland, vad jag kunnat finna.
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Ändå blev Värmland förhållandevis väl 
utforskat floristiskt och växtgeografiskt, i 
första hand tack vare Wahlenberg, Myrin, 
Larsson och Hård.

Mest universitetsutbildade
I Hårds litteraturförteckning, som sträcker 
sig fram till cirka 1950, är åtminstone de allra 
flesta botaniska författare akademiskt sko-
lade. Även bland de icke-skrivande bidrags-
givarna är det så, fast kanske inte fullt så 
tydligt. Med de sociala förhållanden som 
rådde, är detta naturligtvis en självklarhet.

Botanik studerades vid universiteten av 
en betydligt större andel av studenterna förr 
än vad som är fallet idag. En orsak var säkert 
att grundexamen var bredare. Ända fram till 
1907 omfattade filosofie kandidat examen 
minst fem ämnen. Dessa förhållanden gav 
andra studenter än de specialinriktade 
möjlighet att studera botanik. För blivande 

läkare och apotekare var botanik länge ett 
huvudämne. För många ledde detta till ett 
intresse för botaniserande även senare i livet.

Gränserna mellan utbildningarna var inte 
så skarpa. Botanikprofessor Agardh i Lund 
hade vid sidan av professuren ett prebende-
pastorat och kunde behändigt bli biskop 
när det föll sig så. Professorn i praktisk 
ekonomi i Uppsala, den nämnde Nils Jacob 
Sillén, blev kyrkoherde i Filipstad. Dessa 
båda kan nog Selma Lagerlöf ha känt till och 
inspirerats av när hon 1925 skrev Charlotte 
Löwensköld. I romanen hade prosten Forsius 
i ”Forskyrka” varit botanikprofessor i Lund 
men med vemod lämnat sin professur av 
plikt mot familjetraditionen. Hon kanske 
också kände till att Myrin (1835 s. 22–23) som 
ung student predikade i Lagerlöfs hemför-
samling Östra Ämtervik midsommardagen 
1823. Han blev ju botanist, men avsikten var 
kanske från början att bli präst?

figur 27 . Det är nog ingen tilfällighet att ”Gamla gymnasiet” i Karlstad har domkyrkan som närmaste 
granne. Läroverken styrdes nämligen av domkapitlet, och biskopen var gymnasiernas högste tillsynings-
man, ”eforus”. Vid lektorstillsättningar fick den sökande inför domkapitlet både genomgå undervisnings-
prov och försvara en ”lektorsavhandling”. Byggnaden invigdes 1759, och det måste ha varit här som Lars 
Magnus Larsson bedrev sin undervisning, åtminstone till 1869 då även ”Gamla läroverket” stod på plats. 

Växtkännedom intog ända till mitten av 1900-talet en framskjuten plats i läroverkens naturvetenskapliga 
undervisning. Artkännedom blev därför spridd till det fåtal som hade förmånen att få gå i läroverk.
fo to: Sven Fransson 16 november 2018.
“The old gymnasium”, a school building in Karlstad from 1759. Here, Lars Magnus Larsson taught science to his 
disciples from Värmland and Dalsland.
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Fruntimmer göre sig ej besvär
Larsson (1868 s. 294) nämner en kvinna i 
sin flora, Olivia Cron, för en uppgift om 
rankstarr Carex elongata. Hon nämns dock 
endast i texten, inte bland ”herrarna” i för-
ordet. Wahlenberg och Myrin nämner inga 
kvinnor alls, vare sig som författare eller 
som bidragsgivare. I Hårds långa lista över 
bidragsgivare finns endast två kvinnor och 
i litteraturlistan en. Och det är bara fråga 
om smärre bidrag. (Några fler kan dölja sig 
bakom förnamns initialerna, men så många 
kan de inte vara.)

Även Hård nämner den nyss nämnda 
Olivia Cron (1823–1860) bland sina bidrags-
givare. Hon var född i Karlstad och avled 
i lungtuberkulos i Östmark (Hård 1928b s. 
26). Hennes far var häradshövding. Hen-
nes herbarium omfattade ungefär 430 ark 
kärlväxter och därtill ett antal mossor och 
lavar. Några kärlväxter är från Östmark, 
men huvuddelen är trädgårdsväxter, date-
rade Uppsala botaniska trädgård 1856 (Hård 
1928b s. 26). En annan kvinnlig bidragsgivare 
är Eva Paulsson som via lektor Wiman i 
Kristinehamn lämnat uppgifter från Sjö-
ändan i Varnum. 

Utanför Hårds förteckning över bidrags-
givare finner man i hans artförteckning 
Edith Pettersson, som fann röd skogslilja 
Cephalanthera rubra i Långse rud, Barbro 
Skog som fann klockljung i Rämmen samt 
Gunvor Lundquist som fann lingon med 
vita bär i Gunnarskog. Man kan nog finna 
fler exempel vid en noggrann genomgång. 
Den enda kvinnliga författaren är Carin 
Eklundh Ehrenberg, genetiker, som 
studerade den omtvistade hybriden mellan 
klibbal och gråal på material från Brunsberg 
i Brunskog (Eklundh Ehrenberg 1946, se 
även Hård 1952a s. 211).

En kvinnlig författare, inte omnämnd 
av Hård, är den tidigare som bidragsgivare 
via Paul Börjesson nämnda Lovisa (”Lova”) 
Peterson(-Karlsson) som skrev avsnittet 
Något om växtlivet i Karlskoga i boken I 

Karlskoga bergslag (Peterson 1926; se även 
Milberg 2008a). Artikeln saknar emellertid 
lokaluppgifter.

Kvinnornas frånvaro i denna berättelse är 
naturligtvis en självklarhet. Kvinnor var ju 
länge formellt, och ännu längre i praktiken, 
utestängda från läroverk och universitet 
och därmed den stimulans till botanisk 
verksamhet som studier där hade kunnat ge. 
I det ovan citerade uppropet för en första 
Värmlandsflora (1774) vädjar den okände 
författaren till det ”Wördige prästerskapet 
och andra wittre Män i landet” att biträda 
sig. Växtkunniga kvinnor behövde inte göra 
sig besvär.

Men de fanns. Vid sin tidigare omnämnda 
resa genom Värmland 1797 var Samuel 
Liljeblad gäst hos en patron Sjöstedt vid 
Persberg (Samuelsson 1924 s. 51, 68). Patro-
nens syster Maria Carolina, född 1782, var 
intresserad av botanik och samlade växter, 
som hon till Liljeblads belåtenhet bestämde 
med hjälp av dennes flora (Liljeblad 1792). 
”Jag fick sedermera underrättelse, at flere 
fruntimmer här på orten roade sig med 
botanik.”

Under resan genom Dalsland 1746 för-
hörde sig Linné efter gudstjänsten i Åmål 
hos ”gamla pigor och gummor, vilka ägde 
mera kunskap om växter och husmedel, än 
man på något annat ställe funnit” (G. Bro-
berg 1991 s. 185). Så kunde det kanske gå till 
ibland: kvinnorna fick ge tips om var de rara 
och nyttiga växterna fanns.

Därhemma lät Linné, troligen till allmän 
förvåning, sin äldsta dotter att som nitton-
åring under författarnamnet ”Linnaea, 
Elisabeth Christina” skriva en artikel i 
Vetenskaps akademins handlingar 1762 
Om den indianska krassens blickande (dvs. 
blixtrande). Men det var sonen som själv-
klart fick bli hans efterträdare. Christina 
skrev inget mer och ingick ett olyckligt 
äktenskap som hon snart lämnade (Th.M. 
Fries 1903, del 2:374; G. Broberg 1991 s. 
201–202).
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Mödor i fält och hemma
Det är lätt att glömma att forna tiders bota-
nister arbetade under andra och oftast svå-
rare förhållanden än vad som är fallet idag.

Wahlenberg nämner i sina dagböcker 
vilka gästgivargårdar han anlitade mellan 
Uppsala och Gammalkroppa. Väl i Gammal-
kroppa fotvandrade han för det mesta, men 
familjen kunde antagligen ställa hästskjuts 
till hans förfogande för de längre resorna. 
Reiman tog sig nog mest fram till fots, 
men han skaffade sig också en ölandshäst 
som drog en pinnvagn (Sacklén 1835 s. 564, 
Lilljebjörn 1867 s. 36). Stigarna betecknades 
i många fall som vandrings- och klövjestigar, 
och man kan tänka sig att Reiman ibland tog 
med sin ”ölänning” som klövjehäst där det 
inte fanns väg för kärror.

Myrin hade under sina undersökningar 
i Dalsland och Värmland resebidrag från 
Vetenskapsakademin (Svartengren 1836). 
Kanske kunde han därmed för de längre 
resorna anlita gästgiverisystemet. Men 
givetvis gick han till fots vid själva invente-
ringarna. När Myrin reste till Norge 1834, 
även nu med bidrag från Vetenskapsaka-
demin, hade han med sig en kärra som 
drogs av hästar som han hyrde, troligen i 
gästgivargårdar. Denna kärra ”samt mina 
bättre kläder” lämnades i prästgården i Vang 
vid Hamar ”för att vid återresan genom 
Gudbrandsdalen der återfå desamma”. För 
att sedan ”slippa att på de eländiga norrska 
ruckelverken [?], på dessa eländiga vägar 
skaka mina i Kongsvinger afbrutna refben” 
(han hade fallit ned i en källargång på gäst-
givargården där) tog han sig med båt över 
Mjösa från Vang till Hund i Vardalen, vilket 
skedde under åska, störtregn och storm 
(Myrin 1835 s. 21–22), besvär som fortfa-
rande existerar. En stor del av sitt insamlade 
material lät han före hemresan gå sjövägen 
till Stockholm. Fartyget förliste utanför 
Karlskrona och allt gick förlorat.

En fördel under 1800-talet och en bit in 
på 1900-talet var kanske att de stora skogs-

områdena till stor del var bebyggda med små 
gårdar och sätrar. Mellan dem fanns åtmins-
tone stigar att vandra på, och en måltid och 
övernattning kunde nog erbjudas. Vid sina 
gemensamma exkursionsdagar i Udde-
holmstrakten 1804 åt sålunda Reiman och 
Wahlenberg frukost i Rissäter och middag i 
torpet Ängskärren (Fransson 2010b, s. 331).

Hård hamnade i ett mellanläge: skogsbyg-
den hade börjat avfolkas, men det var länge 
än tills nätet av skogsbilvägar var utbyggt. 
Åtminstone under hela krigstiden med dess 
ransoneringar hade få tillgång till egen bil. 
I Botaniska strövtåg i Värmland (Hård 1948) 
framskymtar hur Hård fick bära sig åt. Det 
var ett trestegsförlopp: först buss- eller 
tågresa med cykel som resgods, därefter med 
cykel så nära undersökningsområdet som 
möjligt och slutligen till fots mellan cykel 
och de avsides växtplatserna (Hård 1948 s. 
89–96, se även Milberg 2008c). På många 
av hans utbredningskartor finns här och var 
band av prickar som avslöjar hans transport-
leder. För att ta sig till Brånberget blev han 
transporterad över Klarälven och övernat-
tade i en timmerkoja på återvägen. Skogs-
bruket hade nämligen en och annan koja för 
skogsarbetare som hölls olåsta om somma-
ren för den som ville rasta eller övernatta.

Ett stort problem var länge kartorna. 
Ända till slutet av 1800-talet fanns kartor 
i lämplig skala bara i begränsad omfatt-
ning. På Hermelins karta över Värmland 
1846 var till exempel Glaskogen en vit fläck 
(Ernvik 1951 s. 389). Därför var det svårare 
att planera besöken i terrängen och att 
exakt ange lokalernas lägen. När Reiman 
skulle bestämma platsen för sitt fynd av 
grön bräken i Älgå fick han höfta till posi-
tionen längs stigen han gått mellan Fröbol 
och Gränsjön (Fransson 2010a s. 57). När 
generalstabskartorna kom i Värmland under 
senare delen av 1800-talet och början av 
1900-talet blev situationen radikalt bättre. 
Topografisk karta över Sverige utgavs med bör-
jan 1954 och var aldrig tillgänglig för Hård.
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Beträffande lokalangivelser hade äldre 
botanister olika krav på exakthet. Swartz 
var systematiker och noterade sällan några 
lokaluppgifter överhuvud (Nordenstam 
1991 s. 39). Därför vet vi inte var det var han 
fann grönbräken. Wahlenberg var växt-
geograf, och för honom var just läget en 
väsentlig uppgift, vilket han tillgodosåg i 
sina dagböcker. I Värmlands bergslag hade 
han förstås nytta av sin lokalkännedom vid 
lokalangivelser. För sällsyntare arter medde-
lade han lokalnamn även i sina floror. Myrins 
skrift är i det avseendet ännu bättre.

Om hemfört material behövde undersö-
kas i de mindre detaljerna borde det helst 
ske under sommaren. Före ellampornas tid 
var det problem vintertid med ljuset. Behöv-
des mikroskop blev detta särskilt uppenbart: 
”Som vid slutet af andra delen mina favoriter 
mossorna vidtaga, har jag vid mikroskopet 
måst kämpa en svår strid med den mörka 
årstiden” (Myrin till C. A. Agardh 29.12.1833, 
Fransson 1989 s. 65).

Att artbestämma
Vid universiteten (och i viss mån domkapit-
len) hade botanisterna tillgång till litteratur, 
kunde läsa tidens vetenskapliga skrifter, som 
länge var skrivna på latin, och hade åtmins-
tone i de flesta fall tillgång till jämförelse-
material i herbarier. Men för de mindre 
etablerade botanisterna var situationen en 
annan.

Linnés Flora Svecica kom i två upplagor, 
1745 och 1755. Den var skriven på latin. Det 
var även Wahlenbergs Flora Svecica (figur 6). 
Liljeblads Utkast till en svensk flora (figur 28), 
som utkom i tre upplagor, 1792, 1798 och 
1816, var skriven på svenska. Den var avsedd 
för ”Nybegynnare och kanske Lanthus-
hållare i allmänhet, som väl hafva lust att 
inhämta en nyttig kännedom om Sv. Väx-
terna men ej kunna använda så mycken tid på 
Latinska språket”. Den var allmänt använd 
tills Hartmans Handbok i Skandinaviens flora 
kom med sin första upplaga 1820 och sedan 

i olika upplagor blev den mest använda. 
Den ersattes under 1880-talet i denna roll 
av Krok-Almquists Svensk Flora, ofta kallad 
”Kroken”. Fler floror fanns, och även pro-
vinsflororna kunde användas för artbestäm-
ning. En brist hade de alla: de var inte alls 
eller mycket ofullständigt illustrerade.

Svensk Botanik, som utgavs mellan 1802 
och 1843, hade överdådiga bilder men var 
för de flesta oåtkomlig av ekonomiska skäl 
redan innan volymerna blev antikvariska 
dyrgripar. Lindmans utsökta Bilder ur 
Nordens flora (utgiven 1901–05, 1917, 1921, 
reviderad upplaga 1964) var visserligen 
lättare åtkomlig än Svensk Botanik men var 
även den för dyr för att bli allmänt spridd. 
Behovet var alltså stort av en illustrerad flora 
i hanterligt format och pris. Lindmans flora, 
som kom 1918 och i ny upplaga 1926, var den 

figur 28. Samuel Liljeblads flora utkom i tre upp-
lagor: 1792, 1798 och (postumt) 1816. Liljeblad 
var professor i praktisk ekonomi. Hans flora var 
skriven på svenska och riktade sig till en bredare 
publik av ”Nybegynnare och kanske Lanthushållare 
i allmänhet”. 
The Swedish flora by Samuel Liljeblad was written in 
Swedish and reached a broader audience than those 
in Latin by Linnaeus and Wahlenberg.
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första som uppfyllde dessa krav. Den kom ut 
i en förminskad skol- och exkursionsversion 
1928. Teckningarna var i svartvitt och åter-
gav detaljer som var viktiga för artbestäm-
ningen. Dessa illustrationer införlivades i de 
senare upplagorna av Krok-Almquists skol-
flora. ”Kroken” blev därmed en mycket bra 
flora för artbestämningar. Den var allmänt 
anbefalld lärobok i realskolor och läroverk 
och hade ett rimligt pris. Ursings flora kom 
1945. Den innehöll färgbilder av utvalda 
växter, i helbild eller åtminstone i tillräckligt 
stora delar för identifikation, och även den 
hade ett rimligt pris. Bestämningstabeller 
fanns också. Boken lockade även den större 
allmänheten och blev en försäljningssuccé. 
Men lite mer avancerade botanister använde 
alltjämt ”Kroken” eller Lindmans flora som 
fältflora.

Frånvaron av illustrationer i flororna 
förklarar delvis varför det var så viktigt för 
botanisterna i äldre tider att ha herbarier, 
inte bara med egna kollekter utan även 
med inbytta eller inköpta växter. Herbarier 
kunde ofta säljas med god betalning. Fören-
ingar för växtbyte bildades. Den i Lund var 
verksam ännu efter den tid som här skild-
ras. Föreningen utgav en förteckning över 
Nordens växter, vars fjärde upplaga gavs 
ut 1955 med Nils Hylander som författare. 
Dessa förteckningar fick i stor utsträck-
ning vara rikslikare för den vetenskapliga 
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Fransson, S. 2019: Utforskan-
det av Värmlands kärlväxt-
flora. [The history of botanical 
discoveries in Värmland.] Svensk 
Bot. Tidskr. 113: 156–193.
This is a historical account of 
research into vascular plant 
floristics and geography in the 
province of Värmland, west 
middle Sweden. Prominent 
names are Göran Wahlenberg 
(1780–1851], Claës Gustaf 
Myrin (1803–1835), Lars Magnus 
Larsson (1822–1884), and Fredrik 
Hård av Segerstad (1887–1957). 

Wahlenberg left information 
in manuscripts and his Flora 
Svecica. Myrin wrote the first sur-
vey of the province’s plant geog-
raphy. Larsson presented the first 
proper flora. Hård av Segerstad 
investigated Värmland for many 

years and summarized his results 
in an extensive flora, which is a 
combination of an academic trea-
tise and a traditional provincial 
flora. His work is in a class of its 
own and forms the end point of 
the period treated here.

Many other botanists have 
contributed, nearly all men. 
Being relatively far from the uni-
versities, Värmland was compar-
atively little noticed by academic 
botanists. 

In the old days, botanists 
of course worked under much 
less favourable conditions than 
today: the road net was thinner, 
communications slower and 
more uncomfortable, maps less 
detailed, if at all existent, the 
floristic literature more difficult 
to interpret, etc.
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M
itt under brinnande världskrig 
försvarade den legendariska 
Uppsala botanisten Nils Hylander 
sin doktorsavhandling om floran 

i svenska parkanläggningar (Hylander 1943). 
Det är rimligt att tänka sig att ämnesvalet 
påverkats av svårigheterna att resa och 
bedriva fältarbete under kriget, men det 
ligger också nära till hands att misstänka 
att Hylanders förkärlek för societetsliv och 
smått beryktade ovilja att bära fältmässig 
klädsel eller smutsa densamma kan ha spelat 
roll. Avhandlingen författades på tyska, men 
merparten av det 430 sidor digra arbetet 
utgörs av artbeskrivningar formulerade helt 
på latin. 

Vad Hylander upptäckt var att många 
parkanläggningar och villaträdgårdar som 
redan då uppfattades som lite äldre och som 
följde det så kallade engelska stilidealet för 
trädgårdsanläggningar hade en egenartad 
men sinsemellan snarlik flora, dominerad 
av några för Sverige främmande arter och 
med inslag av ett stort antal andra växter 
som inte fanns i den omgivande naturen. 
Det blev uppenbart att dessa växter hade 
hamnat i parkerna genom användning av 
någon importerad gräsfröblandning med 
ursprung någonstans i kontinentala Europa, 
men någon egentlig skriftlig dokumentation 

kring fröblandningens ursprung och använd-
ning hittade Hylander aldrig. 

Hylanders arbete kom istället främst att 
handla om att i detalj beskriva artsamman-
sättningen i parkerna samt att som nya för 
vetenskapen beskriva och namnge det stora 
antal arter av skogsfibblor Hieracium sect. 
Hieracium som visade sig ingå i parkernas 
flora (s.k. parkfibblor). Man får dock anta att 
syftet också var att med ledning av parker-
nas artsammansättning, och då framför allt 
skogsfibblearterna som är kända för att ofta 
ha mycket begränsade geografiska utbred-
ningsområden, dra slutsatser om varifrån 
parkernas växter kommit, men eftersom 
kriget torde ha omöjliggjort såväl fältarbete 
som herbariestudier i Centraleuropa fick 
detta syfte stå tillbaka för det rent beskri-
vande arbetet.

Vad som hänt sedan Hylanders tid är att 
många fler lokaler med den speciella floran 
upptäckts, både i Sverige och utomlands 
och att kunskapen om parkfibblorna något 
fördjupats och utökats, men flera av de 
grundläggande frågorna kring ”parkfloran” är 
fortfarande obesvarade. I mitt tycke har den 
speciella parkfloran fått alldeles för lite upp-
märksamhet från såväl botanister som kultur-
historiker och parkförvaltare, något som jag 
med denna artikel vill försöka råda bot på. 

I sin avhandling från 1943 visade Nils Hylander att många gamla parkanlägg-

ningar hyste ett stort antal främmande växter, som till exempel parkgröe och 

olika skogsfibblor. Torbjörn Tyler har undersökt floran i dessa parker idag, och 

han har dessutom upptäckt många nya. Nitisk trädgårdsskötsel är ett stort hot!

Sjuttiofem år efter Nils Hylander  
– nytt ljus över engelska landskaps parker  
och deras flora i Sverige

Text och foto: TORBJÖRN TYLER
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I sin avhandling listar Hylander (1943) 
225 platser i Sverige och cirka tjugo utanför 
landet som han fått kännedom om som 
lokaler för den speciella parkfloran. Många 
av dem hade han själv besökt och studerat 
på plats. I ett senare arbete (Hylander 1949) 
adderas ytterligare något tiotal lokaler samt 
många nya artfynd, men enligt den samman-
ställning jag här skall presentera känner vi i 
dag till inte mindre än 624 lokaler i Sverige. 

Utanför Sverige har parkanläggningar 
med liknande flora uppmärksammats i 
många länder, bland annat i våra nordiska 
grannländer, Storbritannien, Nederlän-
derna, Tyskland, de baltiska staterna, Ryss-
land och USA (Hylander 1943, Nordhagen 
1954, Ignatieva & Konechaya 2004 samt 
personlig kommunikation med interna-
tionella Hieracium-experter), och mer eller 
mindre pålitlig information som jag hittat 
på internet antyder att det skulle finnas 
liknande parker på så avlägsna platser som i 
Armenien, Australien och Nya Zeeland. 

Det stora antalet parker i många länder, 
kombinerat med det faktum att vissa lokaler 
är mycket vidsträckta gamla parkanlägg-
ningar som täcker många hektar och där den 
importerade fröblandningen uppenbarligen 
såtts ut över stora ytor, visar att handeln 
med denna fröblandning måste ha varit 
närmast institutionaliserad och mycket 
omfattande.

Engelska landskapsparker
Under upplysningstid och sen medeltid anla-
des i Europa parker vid kungliga slott och 
större gods. Renässansens och barockens stil-
ideal för trädgårdar och parker gick i mångt 
och mycket ut på att så långt som möjligt 
avlägsna sig från det naturliga – väl utvalda 
och gärna monstruösa eller avvikande växter 
skulle odlas i raka rader eller geometriska 
former och kringgärdas av formklippta 
häckar och välkrattade grusgångar. 

Senare, under 1700-talet och med början 
i England, började man istället anlägga 

parker och trädgårdar som var renässans-
trädgårdens raka motsats. Målet med den 
”engelska landskapsparken” var snarast att 
skapa en ”natur” som var ännu bättre är den 
”riktiga naturen” och den riktiga natur som 
stod som förebild var en typ av betespräglat 
skogslandskap som vi i dag nog skulle kalla 
för hagmark. Öppna gräsytor skulle omväxla 
med träddungar och andra landskaps-
element på ett till synes naturligt sätt och 
överallt skulle det växa blommor som lik-
nade de inhemska men gärna var lite ”finare” 
än den vanliga spontana floran. Anlägg-
ningarna skulle gärna förskönas ytterligare 
med införlivade eller nyskapade/förfalskade 
ruiner och fornlämningar samt ålderstigna 
eller i förtid åldrade träd. 

Åtminstone i större parkanläggningar 
eftersträvade man dessutom en avsaknad av 
skarpa gränser mot det omgivande landska-
pet. Ur en modern botanists synvinkel är 

figur 1. På många lokaler finns i dag mindre 
ytor med en artrik och ursprunglig parkflora som 
fragment i ytterkanterna av en annars modernt och 
övernitiskt skött park, som här vid Gullringsbo i 
Lerum i Västergötland. 
Small but species-rich fragments with wood lawn neo-
phytes often still remain on the outskirts of otherwise 
modern and zealously managed parks.
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det därför ofta svårt att avgöra vad som är 
infört/odlat respektive vilt/spontant i dessa 
anläggningar. 

De första engelska landskapsparkerna 
var mycket stora anläggningar anlagda vid 
kungliga slott och adelssäten, men under 
1800-talets senare del spreds den engelska 
trädgårdsstilen även till mindre, privata 
trädgårdar och många mindre anläggningar 
av denna typ anlades kring lite förmögnare 
privatpersoners villor och sommarnöjen. 
Även en del offentliga parker kom att anläg-
gas efter detta mönster. Gemensamt för 
dem alla var att mer eller mindre stora ytor 
behövde besås med en blandning av gräs 
och örter som både skulle passa bra in och 
se ”naturlig” ut i sitt sammanhang och trivas 
under de förutsättningar (ofta relativt djup 
skugga) och den extensiva skötsel som gavs.

Parkflorans sammansättning
Totalt nämner Hylander (1943) 185 taxa 
såsom förmodat införda med gräsfrö till 
svenska parker. Då ingår dock 132 arter 
skogsfibblor samt åtskilliga taxa som bara 
är funna på någon enstaka lokal. En del 
arter är ursprungliga i delar av Sverige men 
förefaller ha kommit till just parkerna med 
utländskt gräsfrö. De 132 skogsfibblearterna 
reviderades av mig (Tyler 2004) varvid jag 
konstaterade att många var svåra att skilja åt 
varför endast 95 av dem kunde accepteras, 
men det finns samtidigt en hel del material 
av parkfibblor i herbarierna som inte går 
att identifiera med någon av de beskrivna 
arterna. Även arter av sektionen hagfibb-
lor Hieracium sect. Vulgata förkommer i 
vissa parker, men av någon anledning valde 
Hylander att bortse från dem och över-
lämna det material han och andra samlat in 
till Ragnar Ohlsén. Ohlsén beskrev senare 
33 nya arter (Ohlsén 1947) varav de flesta 
endast var kända från någon enstaka park i 
Blekinge eller Västergötland. Även av hag-
fibblor har det senare samlats mer material 
i parker och nyligen utökade jag antalet 

namngivna och beskrivna ”parkhagfibblor” 
till 37 (Tyler 2017). 

En överväldigande majoritet av alla dessa 
införda hökfibblearter har under de århund-
raden som förlupit sedan de först såddes in 
inte spridit sig alls, men många finns fortfa-
rande kvar på sina ursprungliga lokaler. En 
art, praktfibbla H. grandidens sticker dock ut 
genom sin jämförelsevis extrema spridnings-
förmåga. Praktfibbla hittas i dag ofta långt 
från de ursprungliga parkerna och har i vissa 
trakter blivit vanligare än någon inhemsk 
skogsfibbla. Dessutom bildar praktfibbla 
ofta stora enartsbestånd med många tusen 
individer som tränger ut andra arter och 
arten bör således klassificeras som en 
invasiv främmande art i vår flora. Vridfibbla 
H. torticeps har också ibland lyckats sprida 
sig långt från de ursprungliga parkerna, 
men har åtminstone än så länge inte fått alls 
samma spridning som praktfibbla. Vårfibbla 
H. scotostictum har setts bilda täta och stora 
enartsbestånd på enstaka lokaler, men anta-

figur 2. Parkgröe Poa chaixii är den kanske 
vanligaste och mest karakteristiska av parkflorans 
icke-inhemska arter. 
Poa chaixii may be the most common and characteris-
tic of the non-indigenous representatives of Swedish 
wood lawn neophytes.
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let kända lokaler är ännu få och några gamla 
bestånd tycks plötsligt ha försvunnit helt 
oförklarligt. Arten H. obtusius verkar vara på 
spridning lokalt på Gotland och kan eventu-
ellt bli ett framtida naturvårdsproblem där.

Utöver parkfibblorna är det främst sex 
taxa (parkgröe, vitfryle, gullhavre, raklosta, 
parkmåra och rapunkler) som är funna på så 
pass många lokaler och vars svenska för-
komster till så stor del ligger i gamla parker 
att man kan använda dem som ”indikator-
arter” för engelska landskapsparker.

Parkgröe Poa chaixii (figur 2) är den kan-
ske mest karakteristiska arten i de miljöer 
jag här försökt dokumentera. Parkgröe var 
uppenbart en av huvudingredienserna i den 
gräsfröblandning som användes i parkerna 
och det förefaller som om detta utsäde är 
den enda källan till parkgröets förekomst i 
Sverige. I Skottland skall arten ha används 
i parkanläggningar sedan åtminstone 1802 
(Ronse & Braithwaite 2012). På många loka-
ler har parkgröe visat sig konkurrera fram-
gångsrikt och expandera lokalt, men dess 
förmåga att sprida sig över större avstånd 
i Sverige är uppenbart mycket begränsad 
och med undantag för lokaler i grustag, 
ruderatmarker och längs skogsbilvägar dit 
arten kan förmodas ha följt med som vuxna 
plantor i schaktmassor, ligger i stort sett alla 
svenska lokaler för arten i direkt anslutning 
till gamla parkanläggningar. Om man hittar 
parkgröe kan man alltså vara nästan helt 
säker på att det funnits en parkanläggning i 
engelsk stil i närheten.

Vitfryle Luzula luzuloides (figur 3) var 
uppenbart också en av huvudingredienserna 
i den aktuella gräsfröblandningen. Lik-
som parkgröe har vitfryle visat sig mycket 
långlivad, för att inte säga svårutrotad på 
ursprungslokalerna, men åtminstone i 
sydvästra Sverige har vitfryle även lyckats 
sprida sig en del för egen maskin och är 
lokalt att betrakta som naturaliserad. Dess-
utom har vitfryle kommit till Sverige även 
på annat sätt än genom insådd i engelska 

landskapsparker. Statens Järnvägar tycks 
under första halvan av 1900-talet på sina håll 
ha sått ut vitfryle (utan inblandning av andra 
arter) på banvallar och i anslutning till järn-
vägsstationer, speciellt i Norrland, och rena 
sentida insåningar av vitfryle har nog före-
kommit även på andra håll. Eftersom dessa 
lokaler, till exempel den stora lokalen för 
vitfryle vid järnvägsstationen i Vilhelmina i 
Åsele lappmark, tycks sakna spår av andra 
arter har jag inte tagit med dem i härvarande 
sammanställning. Dessutom finns vissa 
indikationer på att vitfryle på vissa lokaler 
kan ha kommit in med hö för foder eller som 
packmaterial.

Gullhavre Trisetum flavescens (figur 4) 
har odlats som vallväxt och har på många 
lokaler uppenbart ett sådant ursprung, men 
arten har även påträffats i många park-
anläggningar. I vissa fall är det antagligen 

figur 3. Vitfryle Luzula luzuloides finns i Sverige 
huvudsakligen i parkanläggningar som besåtts med 
importerat utsäde. 
Luzula luzuloides is a neophyte in Sweden and is 
mostly found in remnants of former English landscape 
gardens.
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utsäde (mer eller mindre utan inblandning 
av andra arter) avsett för vallodling som 
använts även i parkerna, men på många loka-
ler har gullhavre påträffats tillsammans med 
till exempel parkgröe och vitfryle och har 
med största sannolikhet såtts ut tillsammans 
med dessa. Gullhavre har dock visat sig 
betydligt mindre beständig och konkurrens-
stark än parkgröe och vitfryle och har på 

de flesta lokaler åter försvunnit, men i vissa 
mer välskötta parker förekommer den ännu i 
stora bestånd. Gullhavre är dock en art som 
lätt förbises när den är sparsam och som den 
otränade kanske inte alls lägger märke till 
bland andra gräs varför mörkertalet kan vara 
stort.

Raklosta Bromopsis erecta tycks ha kom-
mit till Sverige som inblandning i många 
olika utsäden och har kanske även odlats 
som vallväxt för sig egen skull, men påfal-
lande ofta har raklosta påträffats tillsam-
mans med andra gräsfröinkomlingar i just 
engelska landskapsparker. Raklosta är kon-
kurrenskraftig främst på kalkrik mark; arten 
har fått en vidare spridning och till och med 
visat invasiva tendenser i våra kalktrakter, 
men har i större delen av Sverige i allmän-
het visat sig obeständig eller levt kvar blott 
i park- och trädgårdsmiljöer där den indike-
rar tidigare användning av det här aktuella 
utsädet.

Parkmåra Galium pumilum har i Sverige 
påträffats i parker av varierande ålder, i 
betesmarker och på banvallar, så uppenbart 
har arten kommit hit på flera olika sätt och 
under olika tidsperioder. I parkanläggningar 
har parkmåra dock oftast påträffats tillsam-
mans med parkgröe, vitfryle och/eller gull-
havre och arten torde således ha ingått som 
förorening i det här aktuella utsädet. Medan 
parkmåra tycks ha bitit sig fast i betesmar-
ker i framför allt Småland (Edqvist & Karls-
son 2007) har arten visat sig mer obeständig 
i parkmiljöer och finns i dag endast kvar i ett 
fåtal parker.

Vit-, blek- och blårapunkel (Phyteuma 
spicatum subsp. spicatum, P. spicatum subsp. 
caeruleum och P. nigrum; figur 5), samt hybri-
der mellan dessa (och eventuellt även andra 
oidentifierade taxa av släktet) förekommer 
i Sverige huvudsakligen i gamla parkanlägg-
ningar och har uppenbart åtminstone delvis 
kommit hit med det här aktuella utsädet. 
Dessa relativt spektakulära arter har dock 
ibland även odlats som prydnadsväxter och 

figur 4. Gullhavre Trisetum flavescens har impor-
terats till Sverige i olika syften, men har varit en 
vanlig komponent i framför allt de äldre engelska 
landskapsparkernas gräsytor. 
Trisetum flavescens is a neophyte that has been intro-
duced with different aims, but it has been a common 
component of the wood lawns of, in particular the 
oldest, English landscape gardens in Sweden.
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kan då ha förvildats från sådana källor. På 
några lokaler tycks ursprunget istället ha 
varit importerat hö (som foder eller pack-
material) eller andra utsäden än det här aktu-
ella. Systematiken inom släktet Phyteuma är 
något oklar och det är inte alltid helt lätt att 
skilja arterna åt varför bestämningar som 
inte kontrollerats av experter måste tas med 
en nya salt; ofta har både vit- och blårapun-
kel (och ibland ytterligare taxa) uppgivits 
från samma parker och därför har jag valt att 
behandla dem kollektivt i lokallistan.

Av övriga arter som uppenbart ingått 
i den aktuella gräsfröblandningen märks 
främst lundgröe Poa nemoralis och olika 
svingelarter och det är möjligt att dessa 
arter ibland snarare utgjort en huvudingre-
diens i gräsfröblandningen än en oavsiktlig 
inblandning. Även om man i parkerna ofta 
hittar former av lundgröe, rödsvingel 
Festuca rubra s. lat., hårdsvingel F. brevipila 

och fårsvingel F. ovina s. lat. som avviker 
från de i Sverige ursprungliga och Hylander 
(1943) gjorde ansatser att urskilja ett flertal 
sådana, är taxonomin kring dessa former 
och deras geografiska utbredning dåligt 
utredd varför det är svårt att kvantifiera och 
precisera deras förekomst i parkerna. Andra 
gräsartade arter som uppenbart regelmässigt 
ingått i den aktuella gräsfröblandningen är 
knylhavre Arrhenaterum elatius, lundäxing 
Dactylis polygama, långsvingel Schedonorus 
giganteus och skogsstarr Carex sylvatica, 
men då dessa arter är ursprungliga i delar av 
landet kan de där inte användas som indika-
torarter för gamla parkanläggningar.

Listan över arter som påträffats i enstaka 
parker och som med större eller mindre 
säkerhet kan sägas ha följt med som förore-
ning i det använda utsädet kan göras mycket 
lång. Några ytterligare arter som man bör 
hålla ögonen särskilt öppna för när man 

figur 5. Från vänster, äkta vitrapunkel Phyteuma spicatum subsp. spicatum, blekrapunkel P. spicatum 
subsp. coeruleum och blårapunkel P. nigrum.
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inventerar lokaler med parkgröe och/eller 
vitfryle är esparsett Onobrychis viciifolia, 
vingpimpinell Poterium sanguisorba subsp. 
balearicum, vallfibbla Crepis nicaeensis, 
skånefibbla C. biennis, parksmörblomma 
Ranunculus acris subsp. friesianus, tofs äxingar 
Koeleria spp., stormåra Galium mollugo, 
stortimjan Thymus pulegioides, rödkämpar 
Plantago media, rosenlök Allium carinatum, 
jordkastanj Bunium bulbocastanum, ängs-
salvia Salvia pratensis, blåmåra Asperula 
orientalis, sommarfibbla Leontodon hispi-
dus, strimfibbla L. saxatilis, bitterfibbla 
Picris hieracioides, habomaskros Taraxacum 
excellens, backskafting Brachypodium pin-
natum, lundskafting B. sylvaticum, skogs-
svingel Drymochloa sylvatica, skuggsvingel 
Festuca heterophylla, luddtåtel Holcus lanatus, 
hässlebrodd Milium effusum, strävlosta 
Bromopsis benekenii, långstarr Carex divulsa, 
buskstjärnblomma Stellaria holostea, lundviol 
Viola reichenbachiana, stor bockrot Pimpinella 
major, revsuga Ajuga reptans, lundgamander 
Teucrium scorodonia, stenmåra Galium saxatile 
och avvikande former av rödklint Centaurea 
jacea agg. 

Parkflorans ursprung
Mot bakgrund av antalet och den geogra-
fiska spridningen av de parkanläggningar 
som uppenbart besåtts med en till sin art-
sammansättning likartad gräsfröblandning, 
är det märkligt att i stort sett ingen skriftlig 
dokumentation kring denna handel med 
”parkgräsfrö” hittats. Instruktioner på tyska 
riktade till privatpersoner som önskade 
samla in frö i naturen för försäljning till 
fröhandlare som sedan skulle sälja utsädet 
vidare, samt en enda liten notis i en engelsk 
handelskatalog från 1837 om att en firma 
saluförde ”gräsfrö lämpligt för anläggande 
av gräsmattor under parkträd” (båda käl-
lorna diskuterade av Ronse & Braithwaite 
2012), är nästan den enda dokumentation 
som är känd. Nordhagen (1954) refererar 
också till viss dokumentation från fröfirmor 

i Hamburg. Det är dock oklart hur mycket 
det egentligen letats i arkiven. Mer borde 
definitivt finnas bevarat och gå att hitta i 
samlingar av gamla fröfirmors kataloger, i 
slottens och godsens arkiv och i tull- och 
importdokument, men för att söka i sådana 
källor krävs annan kompetens än vad bota-
nister vanligtvis besitter och jag har själv 
bara gjort ganska tafatta och hittills helt 
resultatlösa försök.

Hylander (1943) driver tesen att den spe-
ciella parkfloran har sitt ursprung i utsäde 
från två olika områden i Europa. I avhand-
lingen benämns dessa som ”Frankrike” och 
”Tyskland”, men det är möjligt att han i 
Tyskland då räknade in de stora delar av 
Central- och Östeuropa som Nazityskland 
vid denna tidpunkt behärskade. Han presen-
terar dock inget som kan kallas för en for-
mell vetenskaplig analys till stöd för denna 
slutsats och hans argumentation framstår 
som ganska svag och vagt formulerad. Detta 
till trots har Hylanders slutsatser sällan eller 
aldrig ifrågasatts – ett ”tyskt” respektive 
”franskt” ursprung för specifika arter anges 
i många källor på grundval av Hylanders 
slutsatser. Framför allt är det gullhavre och 
raklosta som brukar tillskrivas ett franskt 
ursprung medan vitfryle och parkgröe enligt 
Hylander importerats från ”Tyskland”.

De dominerande och mest karakte-
ristiska gräsartade växterna i parkfloran 
har alla en vid utbredning i Europa och 
utan molekylärgenetiska studier av deras 
inomartsvariation lämnar de inte mycket 
information om var utsädet hämtats. Park-
gröe förekommer i bergsområden från östra 
Frankrike till Ukraina; parkmåra, vit- och 
blårapunkel har liknande utbredningar och 
vitfryle, gullhavre och raklosta förekommer 
i nästan hela södra och mellersta Europa. 
Tanken att använda parkfibblorna för att 
lokalisera ursprunget till fröblandningen var 
däremot i grunden god, men det rådande 
världsläget minimerade Hylanders möjlig-
heter att genomföra denna plan. 
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I Central europa lades grunden till kun-
skapen om hökfibblorna på 1920-talet av 
tysken K. H. Zahn (t.ex. Zahn 1921–23), men 
sedan Hylanders tid har tyvärr mycket lite 
kunskap tillkommit och ännu i dag är det 
bara en handfull av de av Hylander beskrivna 
parkfibblorna som är kända från någon enda 
förmodat naturlig lokal. Jag har dock själv 
sett skogsfibblor som förefaller nära besläk-
tade med parkfibblorna växa tillsammans 
med vitfryle och parkgröe i bland annat 
Tjeckien och Österrike.

Vad som däremot är möjligt att göra är 
att analysera parkernas artsammansättning 
statistiskt för att se om vissa arter tenderar 
att förekomma tillsammans och om det 
går att urskilja två eller flera grupper. Ett 
första enkelt test är att undersöka vilka 
arter som oftare påträffats tillsammans än 

vad som vore rimligt om arterna vore helt 
slumpmässigt fördelade över parkerna. 
En sådan analys baserad på den lista över 
arter och 624 lokaler som jag sammanställt 
(se nedan) för 16 av de vanligaste och för 
parkfloran mest karakteristiska arterna visar 
att ett ganska stort antal artpar förekommer 
oftare tillsammans än vad som kan förkla-
ras av slumpen (tabell 1). Det går dock inte 
att urskilja några tydliga grupper av arter 
i denna analys utan resultatet verkar mest 
bero på att vissa lokaler är artrikare än andra 
och att de ovanligare arterna därför tenderar 
att förekomma tillsammans. 

Värt att särskilt notera är att gullhavre, 
som Hylander räknade till den franska grup-
pen, och vitfryle som han ansåg hade ett 
”tyskt” ursprung hör till de artpar som före-
kommer tillsammans oftare än vad som kan 

tabell 1. Par av arter som förekommer signifikant oftare tillsammans i parkerna än vad som kan 
förklaras av slumpen är markerade med ett rött plustecken (p < 0,05 efter Bonferroni-korrektion 
för upprepade test). Inga artpar förekommer mindre ofta tillsammans än vad som kan förklaras 
av slumpen. 
Pairs of species that occur significantly more often together in the Swedish parks than expected by 
chance (p < 0.05 after Bonferroni correction for multiple tests; ns: not significant). No species pair 
occur less often together than expected.
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förklaras av slumpen. Noterbart är också att 
inget artpar förekommer mer sällan tillsam-
mans än vad som kan förklaras av slumpen, 
något som också talar emot att det skulle ha 
funnits två olika fröblandningar som använts 
var för sig.

Ett annat sätt att analysera samma data 
är att göra en multivariat statistisk analys 
där parkerna används som ”karaktärer” för 
arterna och sedan försöka gruppera arterna 
i ett tvådimensionellt diagram baserat på 
i vilka parker de förekommer. Resultatet 
av en sådan Principal Coordinate Analysis 
(PCoA) baserad på Simpsons likhets index, 
som är särskilt anpassat för närvaro/från-
varo och fragmentariska data (Simpson 
1943), visas i figur 6 och här har jag även lagt 
på ett ”Minimum Spanning Tree” för att 
tydligare visa vilka arter som oftast före-
kommer tillsammans. Inte heller här går det 
att se några tydliga grupperingar som kan 

motsvara Hylanders ”tyska” och ”franska” 
grupp. Däremot kan man se en tendens till 
att parkfibblearterna grupperas ihop, skilda 
från de övriga arterna i analysen. Att vissa 
lokaler är rika på parkfibblor och då ofta 
innehåller många arter medan man på många 
andra lokaler endast hittar de dominerande 
gräsen och vitfryle är något som jag även 
noterat i fält. Detta mönster är knappast 
något som leder oss närmare ett svar på 
frågan om var utsädet samlats in, men skulle 
kunna tyda på att olika partier av utsädet 
varit olika rena och kanske samlats in vid 
olika tidpunkter på året. Parkfibblorna har 
mogna frön under en relativt kort period 
och mognar dessutom lite tidigare än de 
dominerande gräsen i fröblandningen. (Alla 
statistiska analyser är utförda i programmet 
PAST v. 3.04 (Hammer m.fl. 2001).)

Med nu tillgänglig kunskap kommer vi 
nog tyvärr inte mycket längre vad gäller 
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figur 6. Ordinationsdiagram (PCoA) över de 16 vanligaste i Sverige icke-inhemska arterna i parkfloran 
(vitfryle, parkgröe, gullhavre, parkmåra, vitrapunkel, blå rapunkel, raklosta och nio hökfibblearter betecknade 
med sina vetenskapliga artepitet) baserat på Simpsons likhetsindex (Simpson 1943) beräknat utifrån 
arternas förekomst i 624 parker i Sverige. De arter som oftast förekommer tillsammans är förbundna av ett 
Minimum Spanning Tree.
Scatterplot resulting from Principal Coordinates Analyses of the 16 species that are most common as wood 
lawn neophytes in Sweden (Luzula luzuloides, Poa chaixii, Trisetum flavescens, Galium pumilum, Phyteuma 
spicatum, P. nigrum, Bromopsis erecta and nine species of Hieracium referred to by their scientific specific 
epithets) based on the similarity index of Simpson (1943) calculated based on their occurrence in 624 Swedish 
parks. Species most commonly occurring together are indicated by a Minimum Spanning Tree.
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att klargöra det geografiska ursprunget för 
parkfloran, men jag vill poängtera att det 
tycks finnas få bevis för Hylanders tes om 
två separata ursprung i Tyskland respektive 
Frankrike. Om utsädet över huvudtaget 
samlats in på olika platser i Europa så tyder 
allt på att de insamlade fröna blandats ihop 
före försäljning och leverans, alternativt 
att man vinnlagt sig om att samla in samma 
arter oavsett var insamlingen skett. 

Parkflorans ålder
Hylander tycks ha utgått ifrån att parkerna 
besåtts under en relativt kort period under 
de sista årtiondena av 1800-talet och han 
redovisar även dateringar av en del av loka-
lerna. Dateringarna tycks han huvudsakligen 
ha fått fram genom samtal med markägarna. 
På grundval av Hylanders slutsatser har de 
aktuella arterna uteslutits från den svenska 
rödlistan såsom varande införda till landet 
efter år 1800 och parklokalerna har allmänt 
tillmätts mycket lågt naturvårdsintresse. 
Men engelska landskapsparker började 
anläggas redan under tidigt 1700-tal, 
åtminstone ute i Europa, varför det finns 
anledning att ifrågasätta Hylanders slutsats. 
Man kan också fråga sig om det var samma 
fröblandning som användes under hela den 
tid som engelska landskapsparker anlades 
eller om utsädets ursprung och parkflorans 
artsammansättning varierar beroende på när 
parkerna anlagts.

Att exakt och med säkerhet datera 
alla parker är ett gigantiskt arbete och i 
åtskilliga fall antagligen inte ens möjligt, 
men förvånansvärt mycket information 
går numera att hitta bara genom enkla 
sökningar på internet. Jag har ”googlat” 
på samtliga kända lokaler och därigenom 
hittat användbar information för mer än 
hälften av dem. Informationen kan komma 
från vitt skilda typer av källor: historiska 
arkivdokument och kartor, beskrivningar 
publicerade av hembygdsföreningar och 
liknande, järnvägshistoriska utredningar, 

släktforsknings dokument och personal-
historiska utredningar av markägarnas 
levnadsöden, kommunala planhandlingar, 
byggnadsvårdsinventeringar, turistbroschy-
rer och mäklarannonser. 

Varje enskild uppgift och datering i denna 
typ av källor kan naturligtvis ifrågasät-
tas och det är hart när omöjligt att gå till 
grunden med dem alla, men min bedömning 
är att de är tillräckligt tillförlitliga för att 
kunna användas för mer generella analyser 
baserade på ett stort antal parker. Ofta avser 
dateringarna snarare huskropparna eller 
byggherrarna än parkanläggningarna, men 
påfallande ofta uppger källorna specifikt att 
en parkanläggning anlades samtidigt (eller 
ibland till och med innan) husen på platsen 
uppfördes eller ägaren flyttade dit. Inte så 
sällan framgår det att anläggandet avsluta-
des abrupt när ägaren avled eller försattes 
på ekonomiskt obestånd, något som ger en 
relativt säker datering. Många äldre parker 
har dock anlagts, utökats och förnyats i 
omgångar varför det är svårt att med rimlig 
säkerhet säga något om när insåningen av 
den typiska parkflorans arter kan ha skett.

Det första man kan konstatera utifrån 
mina dateringar är att engelska land-
skapsparker som senare konstaterats hysa 
den speciella parkfloran anlagts under en 
betydligt längre tidsperiod än vad som tidi-
gare antagits. Visserligen kulminerar anläg-
gandet under perioden 1860–1900 vilket 
stämmer överens med Hylanders dateringar 
och slutsatser, men en inte försumbar del 
av parkerna är betydligt äldre och använd-
ningen av den aktuella gräsfröblandningen 
tycks ha pågått fram till mellankrigstiden, 
det vill säga i princip ända fram till den tid 
då Hylander påbörjade sitt avhandlings-
arbete (figur 7). Ett trettiotal anläggningar 
kan dateras till 1700-talet och ytterligare 
cirka fyrtio tillkom under första halvan av 
1800-talet. 

Några av dessa dateringar kan förvisso 
ifrågasättas och framför allt kan man fråga 
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sig om inte parkfloran kan ha etablerats 
på lokalen senare vid någon omläggning 
av parken, men historien bakom några av 
dessa parker tycker jag ändå ger stöd för 
tesen att de verkligen har denna ålder och 
att parkfloran funnits med ända från början. 
Påfallande många av de parker som daterats 
till före 1810-talet har nämligen uttryckligen 
uppförts av eller för invandrade engelsmän 
eller personer med kända kontakter i Eng-
land, något som förefaller rimligt med tanke 
på hur den engelska parkstilen spreds över 
Europa, och i några fall skall anläggningarna 
kort senare ha tillåtits förfalla. 

Parken mellan Listonhill och Alnäs på 
Djurgården i Stockholm skall exempelvis 
ha anlagts 1791 åt den engelske ambassa-
dören och därtill av samma arkitekt som 
Haga parken i Solna som anlades 1781 och 
som också innehåller parkflorans arter. 
Parken vid Lilla Torp i Örgryte kan knytas 
till C. W. Carlberg som var stadsarkitekt i 
Göteborg under slutet av 1700-talet och då 
bland annat var ansvarig för uppförandet av 
slotten och parkerna i Ellesbo (1795–96) och 
Gunnebo (ca 1790) och i alla dessa tre parker 
finns en väl utvecklad parkflora. En annan 
park i Göteborgsområdet med välkänd 
parkflora finns vid Råda säteri och den skall 

ha anlagts redan på 1770-talet av W. Cham-
bers som hade ett förflutet som engelsk 
hovarkitekt med just trädgårdsanläggningar 
som sin specialitet. 

En handfull parker skall enligt vad jag har 
kunnat finna ha anlagts redan 1750–1770 
även om jag inte hittat någon mer detaljerad 
information om anläggandet varför jag inte 
har några bevis för att parkfloran funnits 
med från början: Skärholmens gård i Stock-
holm, Hörningsholm på Mörkö i Söder-
manland, Sturefors i Vist i Östergötland, 
Helgerum i Västervik i Småland, Forsmarks 
slott i Forsmark i Uppland och Skabersjö 
slott i Skabersjö i Skåne.

Om vi bortser från de parker som anlagts 
av personer med tydlig engelsk anknytning 
så är nästan alla de äldsta parkerna belägna 
vid kungliga slott eller högadliga herresäten. 
Detta står i stark kontrast till förhållandet 
senare under 1800-talet då de flesta par-
kerna anlades vid mer ordinära villor eller 
”sommarnöjen” och de ursprungliga ägarna 
till övervägande del tycks ha varit ”nyrika” 
näringsidkare av olika slag. I de historiska 
handlingarna ofta titulerade som grosshand-
lare eller fabrikörer, men ibland även förfat-
tare eller andra kulturpersonligheter. Dessa 
anläggningar är då ofta till ytan mycket 
mindre och mer välavgränsade än de stora 
slottsparker där gräsfröblandningen först 
tycks ha används. Under slutet av 1800-talet 
dyker det även upp en del offentliga parker, 
stadsparker och anläggningar med koppling 
till järnvägsutbyggnaden med den karakte-
ristiska parkfloran och de allra mest sentida 
lokalerna är nästan alla av denna typ. 

Användningen av det aktuella utsädet 
tycks inte heller ha varit helt begränsad 
till landskapsparker i strikt bemärkelse 
även om en överväldigande majoritet av 
lokalerna utgörs av parker och trädgårdar. 
Kyrkogårdar, fristående gravmonument och 
historiska minnesmärken av olika slag, samt 
utsiktspunkter och andra dåtida turist-
attraktioner förekommer också, liksom 
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figur 7 . Åldersfördelningen hos de 323 svenska 
parker med parkflora som kunnat dateras med 
någorlunda säkerhet. 
The age of the 323 Swedish parks with wood lawn 
neophytes that have been dated with reasonable 
certainty.
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några lokaler längs järnvägar. De senare 
kan man dock tänka sig har tillkommit av 
misstag till exempel genom spill från läck-
ande säckar när utsädet transporterats eller 
lastats om.

Finns det då något samband mellan art-
sammansättningen i parkerna och parkernas 
ålder? Om vi börjar med antalet arter som 
rapporterats från parkerna och nöjer oss 
med de åtta taxa som jag använt som ”indi-
katorarter” för parkfloran och som knappast 
kan ha något annat ursprung än den aktuella 
fröblandningen (se ovan) så framgår detta 
av figur 8. De parker som anlades under 
de årtionden som de engelska landskaps-
parkerna var allra mest populära i Sverige 
(1850–1890) förefaller ha fler indikatorarter 
än dem som anlagts tidigare eller senare. Att 
färre arter rapporterats från de äldsta par-
kerna kan bero på att många arter hunnit dö 
ut i dem redan innan de uppmärksammades 
av botanister, men att parkerna från 1900-
talet är artfattigare är de äldre kan nästan 
bara tolkas som att utsädet som användes 
då var renare. Det senare kan bero på att 
man utnyttjade tekniska landvinningar för 

rensning av utsädet, men man kan också 
tänka sig att renheten ökade när efterfrå-
gan på produkten gick ned och behovet att 
tillhanda hålla stora volymer minskade.

Om vi sedan ser till enskilda arter så är 
den generella bilden att de flesta arternas 
förekomst i parkerna är relativt oberoende 
av parkernas ålder (figur 9 ). Enda undan-
taget utgörs av gullhavre som är markant 
vanligare i de äldsta parkerna och är den 
generellt allra vanligaste arten i de allra 
äldsta anläggningarna, för att sedan gradvis 
avta i frekvens över tid och nästan helt sak-
nas i de parker som daterats till 1900-talet. 
Det verkar således som om utsädets artsam-
mansättning varit i stort sett konstant under 
hela den långa tidsperiod som det verkar ha 
använts. Detta kan i sin tur bero antingen på 
att man faktiskt varit angelägen om att alla 
dessa arter skulle finnas med i blandningen, 
eller på att insamlingen hela tiden skedde 
i samma geografiska område/områden. Att 
gullhavre avviker från det generella mönst-
ret är intressant, men inget som jag kunnat 
komma på någon bra förklaring till. Möjli-
gen kan man tänka sig att frön av denna art 
blandats in i utsädet i efterhand snarare än 
ingått i den huvudmassa som samlats in i fält 
och att inblandningen då skulle hänga sam-
man med artens användning som vall- och 
foderväxt under främst 1700-talet.

Vad finns kvar i dag?
De 624 parklokaler med ”parkflora” som 
är kända i dag är utspridda över nästan alla 
Sveriges landskap. Endast i Härjedalen, Väs-
terbotten och Lappland finns det inga kända 
förekomster. Den sydligaste lokalen finns 
vid Jaktpaviljongen i Sandskogen vid Ystad 
på Skånes sydkust och den nordligaste vid 
Altappen på Likskäret i Nederluleå i Norr-
botten. En majoritet av lokalerna finns dock 
i de slottstäta landskapen Skåne, Östergöt-
land, Södermanland och Uppland, samt i 
Göteborgsområdet som var centrum för 
mycket av svensk handel och ekonomisk till-
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figur 8. Medelantalet av parkflorans karakteristiska 
taxa (av åtta möjliga) i relation till 323 daterade 
parkers förmodade anläggningsår. 
Mean number of wood lawn neophyte taxa (out of 
eight in total) in parks presumed to have been estab-
lished during different time periods.
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växt under slutet av 1800-talet. I den land-
skapsvisa genomgången nedan omnämns de 
viktigaste lokalerna i varje landskap.

Hylanders monumentala avhandling 
fanns i min bokhylla redan när jag var barn 
och under skol- och gymnasieåren använde 
jag ibland dess ställvis mycket långa och 
invecklade meningar som läs- och över-
sättningsövningar, först i tyska och senare 
i latin. Namnen på en del parklokaler har 
sedan den tiden etsat sig fast i mitt minne 
och när jag under resor i landet med andra 
syften råkat passera någon av dem har min 
nyfikenhet ofta krävt ett besök. När jag så 
för tjugo år sedan började intressera mig för 
hökfibblor hade förstås lokaler som skulle 
kunna tänkas hysa parkfibblor en särskild 
dragningskraft. Åtskilliga av de av Hylander 
kända lokalerna har jag således själv besökt 
och jag har även upptäckt en hel del nya 
lokaler under olika resor och inventeringar. 
Efter ett allmänt upprop har jag de senaste 

åren dessutom fått rapporter från många 
andra botanister som blivit inspirerade att 
uppsöka de av mig listade lokalerna för att 
se vad som kan finnas kvar och dokumentera 
floran. Totalt har jag fått rapporter för eller 
gjort egna besök på 166 lokaler, men för en 
stor majoritet av de kända lokalerna saknas 
alltså fortfarande moderna uppgifter. 

Resultaten av återbesöken har förstås 
varit varierande, men med tanke på anlägg-
ningarnas ålder tycker jag ändå att det är 
relativt sällan som det inte gått att återfinna 
några rester alls av parkfloran. Uppenbart 
är flera av de mest karakteristiska arterna 
mycket seglivade trots att de här växer långt 
utanför sitt naturliga utbredningsområde. 
Endast på 19 procent av de lokaler som 
återbesökts har inga spår alls av parkfloran 
kunnat återfinnas. Å andra sidan är det bara 
ungefär tjugo procent av parkerna som 
bedömts som välbevarade i den betydelse att 
där fortfarande funnits större ytor domine-
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figur 9. Frekvensen av de åtta för parkfloran mest karakteristiska taxa i 323 parker daterade till olika 
tidsperioder (vitfryle Luzula luzuloides, parkgröe Poa chaixii, gullhavre Trisetum flavescens, raklosta 
Bromopsis erecta, parkmåra Galium pumilum, rapunkler Phyteuma spp. samt icke inhemska skogs- och 
hagfibblearter Hieracium sect. Hieracium, H. sect. Vulgata). 
The frequency of the eight most characteristic wood lawn neophyte taxa (Luzula luzuloides, Poa chaixii, Trisetum 
flavescens, Bromopsis erecta, Galium pumilum, Phyteuma spp. and non-native species of Hieracium sectt. 
Hieracium & Vulgata) in parks presumed to have been established during different time periods.
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rade av de ursprungligen insådda arterna och 
att dessa ytor haft en för arternas långsiktiga 
överlevnad lämplig skötsel. En majoritet 
av lokalerna är antingen helt övergivna och 
igenväxande eller så återstår endast mindre 
fragment av de ursprungligen insådda ytorna 
mellan modernare anläggningar eller klippta 
gräsmattor. 

Det är uppenbart att det främsta hotet 
mot parkflorans arter har varit motorgräs-
klipparen och på många lokaler hittar man 
endast små bestånd av de karakteristiska 
arterna i buskage eller längs murar som varit 
omöjliga att komma åt med gräsklippare. De 
karakteristiska arterna kan uppenbart över-
leva årtionden av ohävd, medan blott ett par 
års intensiv gräsklippning kan utplåna allt. 
Ett exempel på hur fort en lokal kan spolie-
ras är Alnarpsparken i Lomma i Skåne. Vid 
besök 1997 kunde jag där samla fem arter 
parkfibblor, gullhavre, vitfryle och rapunk-
ler och stora delar av parkens gräs ytor hade 
en artsammansättning som kunde antas ha 
etablerats när parken först anlades omkring 
1870. Då sköttes gräsytorna genom slåtter 
någon gång efter mitten på sommaren, men 
sedan var det någon parkskötare som under 
ett par år kom på att man hellre skulle klippa 
regelbundet med gräsklippare. Trots att 
man senare återgått till att endast klippa på 
eftersommaren så har det vid återbesök på 
2010-talet varit mycket svårt att hitta ens 
enstaka exemplar av parkflorans arter och 
fyra av de fem parkfibblorna tycks ha blivit 
utrotade.

På många lokaler sköts större delen av 
parken med moderna metoder eller så har 
gräsytorna lagts om eller bebyggts, men 
ändå finns de karakteristiska parkarterna 
kvar på någon mindre yta i utkanten av 
parken. Ibland får man leta länge innan man 
hittar något alls, men kan till sist ändå kon-
statera att allt inte blivit utrotat (figur 10). 
Vid Finspångs slott i Östergötland där en 
engelsk park anlades troligen redan i slutet 
av 1700-talet var vid besök 2007 en handfull 

exemplar av parkfibblan Hieracium aethalodes 
inklämda mellan klippta gräsytor och träd-
stammar de enda resterna av parkflora som 
jag kunde återfinna. 

De många parkerna i fashionabla Djurs-
holm i Danderyd beskrivs ingående av 
Hylander (1943) och utgör typlokal för flera 
av de av honom nybeskrivna parkfibble-
arterna. Dessa parker besöktes av mig 2015. 
Några gick över huvud taget inte att åter-
finna, men vid Talludden fanns några plantor 
parkgröe kvar vid ett trädgårdsstaket och i 
trädgårdarna längs Banérvägen fanns små 
populationer av flera parkfibblearter och 
en del andra ursprungliga insåningsrester 
kvar längs häckar och staket, liksom vid 
brevlådor och soptunnor där gräsklippare 
och moderna trädgårdsanläggare haft svårt 
att komma åt. Endast i parken vid Aura-
vägen 19 (”Villa Mittag-Leffler”) fann jag 

figur 10. De allra sista resterna av den på 1850-
talet ursprungligen insådda floran vid Bergsjöholm/
Bjärsjöholm i södra Skåne utgörs av några exem-
plar av praktfibbla Hieracium grandidens inklämda i 
den mur som omger parken. 
At Bergsjöholm/Bjärsjöholm in southern-most Sweden 
a few individuals of Hieracium grandidens in the wall 
surrounding the park constitute the very last surviving 
remnants of the wood lawn flora sown in the 1850s.



208 Svensk Botanisk Tidskrift 113: 3–4 (2019)

en större sammanhängande yta med bland 
annat gullhavre, raklosta och parkgröe i en 
sydvänd lövbacke upp mot huset, men vid 
mitt besök föreföll denna vara potentiellt 
hotad av pågående om- och nybyggnationer 
på tomten.

Flera parker har omvandlats till betes-
mark, ofta för hästar och ofta i samband 
med att herrgårdar och andra representativa 
byggnader i modern tid omvandlats till 
fashionabla hästgårdar (figur 11). I betade 
parker finns ofta en del av de ursprungliga 
arterna kvar, men det är uppenbart att vit-
fryle och parkgröe, och ännu mindre de för 
betesdjur begärliga hökfibblorna i längden 
inte kommer att uthärda sådan markanvänd-
ning. Särskilt fibblorna tycks drabbas hårt 
av bete och finns på sådana lokaler ofta bara 
kvar som starkt nedbetade sterila bladroset-
ter (figur 12). Att hökfibblor generellt gynnas 
av slåtter men inte uthärdar bete är väl 
dokumenterat (t.ex. Karlsson m.fl. 2005).

Vad som blir kvar, och hur länge, när 
parker helt överges varierar med mark-
förhållandena. På vissa lokaler med torrare 
skogsmark och måttligt näringsrik jordmån 
kan parkflorans arter hålla sig kvar mycket 
länge, kanske till och med för alltid. Väster 
om landsvägen och utanför den egentliga 
parken vid Snogeholms slott i Sövde i Skåne 
ligger en torr bokskogsbacke som troligen 
besåddes 1870 och som studerades av Hylan-
der 1939. Under en sen gemensam inven-
teringskväll 1992 för projekt Skånes Flora 
hittade Magnus Magnusson överraskande 
vitrapunkel som ny för denna lokal. Vid mitt 
återbesök 2017 framstod lokalen som i stort 
sett oförändrad även om trädskiktet tunnats 
ut något genom vindfällen, med flera arter 
parkfibblor och stor dominans av vitfryle 
och parkgröe, trots att ingen skötsel mer än 
bortforslande av omkullblåsta träd tycks ha 
förekommit (figur 13). 

På frodigare lokaler med fuktigare och 
näringsrikare jordmån kan resultatet av 
ohävd däremot bli att den karakteristiska 
parkfloran gradvis konkurreras ut. Parken 
vid Charlottenlund i Snårestad i södra Skåne 
är anlagd på bördig lerjord och utgör ett 
typexempel på vad såväl ohävd som modern 
parkskötsel kan få för konsekvenser för 
parkfloran. Ungefär halva den gamla parken 
är här omlagd och moderniserad med enbart 
jämna, hårdklippta gräsmattor och välan-
sade rododendronbuskar (figur 14) medan 
den andra halvan helt lämnats åt sitt öde 
och med tiden förvandlats till en mycket 
tät och mörk skog av framför allt tysklönn 
Acer pseudo platanus med en markflora helt 
dominerad av ramslök Allium ursinum och 
där endast spridda buxbomsbuskar Buxus 
sempervirens i dag vittnar om den forna träd-
gårdsanläggningen (figur 15). 

En av de mest välkända och artrikaste av 
de av Hylander studerade parkerna, tillika 
typlokal för flera av de av honom beskrivna 
parkfibble-arterna, är Kappsta på Lidingön 
i Stockholm. Denna lokal har skyddats 

figur 11. Vissa parker har omvandlats till hästhagar 
varvid den ursprungliga parkfloran relativt snabbt 
reduceras, som här vid Gullringsbo i Lerum i Väs-
tergötland. 
Some parks are nowadays used as grazing ground 
for horses, resulting in a gradual disappearance of the 
wood lawn neophytes.
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som naturreservat, men utan skötsel tätnar 
skogen och högörter tar över på den bördiga 
marken, så vid besök 2015 kunde jag endast 
återfinna några av arterna i ganska trängda 
bestånd och främst på bergknallar, längs sti-
gar och på andra ställen med glesare vegeta-
tion.

Av naturliga skäl har jag särskilt uppmärk-
sammat parkerna i och omkring min hem-
stad Lund. Som barn hade jag parken vid den 
då obebodda Arendala herrgård på lerslätten 
öster om Lund som ett återkommande mål 
för lek och botaniserande. Från 1800-talet 
finns uppgifter om att parkmåra skall ha 
hittats i parken, men redan på 1970-talet 
framstod den som en närmast urskogsartad 
alm-ask-hästkastanjskog där mycket skugg-
tåliga arter som vildtulpan Tulipa sylvestris, 
skogsbingel Mercurialis perennis, tvåblad 
Neottia ovata och skogsveronika Veronica 
montana helt dominerade markfloran och 
jag har aldrig sett några rester av egentlig 
parkflora på denna lokal. 

Tunaparken inne i staden omgestaltades 
på 1950-talet efter rivningen av den slotts-
liknande villan och de små bestånd av park-
fibblor som jag sett i parken ger intryck av 
att ha spridits dit i efterhand från andra par-
ker i staden. Bakom dåvarande zoologiska 
museet fanns små rester av en parkflora så 
sent som 2000, men dessa omintetgjordes 
genom nybyggnation 2014. På Helgona-
backen bakom universitetsbiblioteket, 
liksom i Monumentsparken, Stadsparken 
och S:t Larsparken dröjer sig däremot ännu 
smärre bestånd av parkflorans arter kvar, 
men ingen hänsyn tycks tas till dessa vid 
parkernas skötsel och flera ytor har nyligen 
spolierats vid nybyggnationer, omdragningar 
av cykelvägar och andra grävarbeten. 

I Botaniska trädgården finns i främst i de 
norra delarna däremot ännu relativt stora 
välskötta ytor dominerade av gullhavre och 
med stort inslag av parkfibble-arter, för 
flera av vilka denna lokal är typlokal (figur 
16), men även här har sedan 1980-talet ytor 

fördärvats och arter försvunnit genom gräv-
arbeten och omdispositioner i trädgården.

Av de parker jag själv besökt är det 
framför allt två som framstått som särskilt 
välbevarade. Vid Baldersnäs i Steneby i 
Dalsland finns ett vidsträckt parkområde 
med gamla ekar och vindlande grusgångar på 
en nästan två km lång halvö i Laxsjön vilken 
avsatts som naturreservat. Vid mitt besök 
2003 var stora delar av halvön bevuxna med 
vitfryle och parkgröe och jag samlade in fem 
arter hökfibblor varav minst en tycks vara 
en för vetenskapen ännu obeskriven och 
namnlös art. 

På ”Stora Holmen” gränsande till Stads-
parken i Örebro finns en engelsk land-
skapspark som skall ha anlagts redan 1817 
och som i dag hyser imponerande stora 
lövträd och vindlande parkgångar mellan 
olika stationer med djur och lekredskap för 
mindre barn. Vid ett relativt hastigt och helt 
oplanerat besök med familjen 2014 impo-
nerades jag av gräsytornas artrikedom och 
jag kunde samla in inte mindre än nio olika 

figur 12. Sterila bladrosetter av skogsfibblor i en 
betad före detta park. 
Non-flowering rosettes of Hieracium sect. Hieracium 
sp. in a grazed former park.
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hökfibblor varav endast en tidigare rappor-
terats från lokalen trots att de bör ha vuxit 
på platsen i nästan tvåhundra år. Gemen-
samt för bägge dessa välbevarade parker är 
att skötseln främst syftat till att hålla träd-
beståndet glest och gynna de gamla ädellöv-
träden. Det är mig obekant om gräsytorna 
här slås på eftersommaren, men vid mina 
besök kring midsommartid har de i vart fall 
varit oklippta. Slåtter på eftersommaren är 
annars sannolikt optimalt för parkflorans 
arter och det var säkert så som parkerna 
ursprungligen var tänkta att skötas när de 
anlades under 1800-talet, men åtminstone 
på lite magrare jordmån tycks slåtter inte 
vara nödvändig för florans bestånd utan det 
räcker med att trädtäckningen hålls någor-
lunda gles och luckig för att den ursprungli-
gen insådda floran skall kunna överleva.

Förtjänar parkresterna att skyddas?
Även om sentida besök bara gjorts på en 
mindre del av alla kända lokaler, och man 
mot bakgrund av insåningarnas ålder kan 
förvånas över att något alls återstår i dag, så 
är det uppenbart att floran på en stor andel 
av lokalerna är utarmad och att endast få 
välbevarade lokaler återstår. Det stora antal 
lokaler som i dag är känt bär dock entydigt 
vittnesbörd åt den stora betydelse som den 
engelska trädgårdsstilen en gång hade för 
svenska trädgårdar och parkanläggningar. 
Ur ett kulturhistoriskt perspektiv måste 
det därför anses mycket beklagligt att så 
lite återstår. De kvarvarande resterna bör 
tillmätas ett högt bevarandevärde och deras 
ursprungligen insådda flora bör räknas 
in i vårt gröna kulturarv. Detta till trots 
har många lokaler utplånats även under 
senare år och jag upplever att kunskapen 
om de engelska landskaps parkerna och 
deras insådda flora är mycket bristfällig hos 
svenska park- och landskapsvårdare, något 
som det är min förhoppning att denna arti-
kel i någon mån skall kunna råda bot på. 

På några lokaler pågår i dag försök att 
restaurera de gamla parkanläggningarna 
till ursprungligt skick och bland trädgårds-
historiker och -arkeologer diskuteras de 
planterade vedväxterna och rabatternas 
bevarande ibland livligt, men väldigt sällan 
hörs någon säga något om gräsytornas flora. 
Jag befarar att den senare vid sådana väl-
menta restaureringsprojekt kan komma att 
spolieras av ren okunskap.

Ur naturvårdsperspektiv har parkflo-
rans arter inte heller fått någon större 
uppmärksamhet. I den första rödlistan 
över nationellt utrotningshotade arter 
fanns några av parkflorans arter med, men 
senare bestämdes att arter som kommit till 
landet först efter år 1800 inte skulle vara 
aktuella för rödlistning varför parkflorans 
arter ströks. Någonstans måste naturligt-
vis gränsen dras, men man bör samtidigt 
komma ihåg att varje sådan tidsgräns är och 

figur 13. En torr bokskogsbacke vid Snogeholm 
i Skåne som troligen besåddes 1870 men som 
trots brist på skötsel ännu 2017 hade en rik och till 
synes oförändrad parkflora dominerad av vitfryle. 
A dry hill with sparse Fagus sylvatica that was sown 
with imported seed, presumably in 1870, and since 
then barely managed, but still in 2017 with a species 
rich and typical ’park flora’ dominated by Luzula 
luzuloides.
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förblir helt godtycklig och att det kan finnas 
starka argument för bevarande av arter även 
om de kommit till landet senare. Som jag 
visat här är det dessutom mycket tveksamt 
om det tidigare antagandet att de typiska 
parkarterna blivit införda först efter år 1800 
verkligen håller. Mycket tyder tvärtom på 
att åtminstone något tiotal insåningar gjorts 
redan under 1700-talet. Exakt vilka arter 
som ingick i dessa de första insåningarna 
kan vara svårt att fastställa, men eftersom 
mina analyser tyder på att det använda 
utsädets artsammansättning var tämligen 
konstant under hela den långa period när 
det användes skulle man kunna välja att 
hantera alla parkflorans arter som en enhet 
och anse att de alla åtminstone potentiellt 
kommit till landet före år 1800. Gör man 
den bedömningen bör inte mindre än 132 
hökfibblearter och åtminstone något tiotal 
andra arter bedömas för rödlistan. Utan att 
ha analyserat situationen för varje art i detalj 
vågar jag påstå att en stor andel av dessa 
arter uppfyller kriterierna för att rödlistas. 

Med det fokus som naturvården i dag har 
på rödlistade arter skulle en sådan åtgärd 
utan tvivel i ett slag kraftigt höja park-
lokalernas status inom svensk naturvård och 
chanserna att fler lokaler och arter skulle 
kunna bevaras för framtiden skulle väsent-
ligen öka, till fromma för såväl arterna som 
kulturhistoriker och botanister. Nästan alla 
parkfibble arterna är dessutom beskrivna på 
material från Sverige och att bevara dem på 
deras typlokaler är av stort vetenskapligt 
intresse.

Lokallista och källor
Den fullständiga listan med lokaler, date-
ringar, arter och resultat av sentida återbe-
sök är för lång att trycka här, men kan laddas 
ned som en pdf-fil från SBT:s arkiv. I lokal-
listan har jag strävat efter att förteckna alla 
lokaler där parkgröe påträffats, undantaget 
sådana lokaler dit den uppenbart kommit i 
senare tid på annat sätt än genom insådd, till 

exempel i grustag och ruderatmarker, samt 
alla lokaler där minst två av de andra indi-
katorarterna (vitfryle, gullhavre, raklosta, 
parkmåra, rapunkler samt införda skogs- 
och hagfibble arter) påträffats tillsammans, 
eller där en av arterna påträffats och fynd-
platsen av uppgiftslämnaren beskrivits som 
en park. Att i efterhand avgöra vilka uppgif-
ter som kommer från samma lokal är dock 
ibland mycket svårt, särskilt i områden där 
parkerna ligger tätt (Stockholm och Göte-
borg), och säkert har jag av denna anledning 
missat någon park och kanske även hänfört 
någon fynduppgift i listan till fel lokal. 

Jag har även försökt lokalisera lokalerna 
så noga som möjligt och i lokallistan anges 
koordinater enligt SWEREF 99 . Många av 
lokalerna har under åren bytt namn med 
innehavarna och ibland har de refererats 
till med ägarnas namn vilket kan göra det 
svårt att långt i efterhand fastställa vilken 
egendom som avsetts. Ett annat aber är att 
vissa namn på villor och sommarnöjen (t.ex. 
”Fridhem” och namn med ändelser på ”-ro” 
och ”-udden”) var så populära på 1800-talet 
att det kan finnas flera mycket närbelägna 
egendomar med samma namn. I förekom-
mande fall anges i lokallistan även de lokal-
nummer som användes av Hylander (1943).

För varje art och lokal har jag i listan 
angivit mellan vilka årtal arten uppgivits 
förekomma på lokalen och för sektionerna 
skogsfibblor och hagfibblor anges inom 
parentes det totala antalet arter som identi-
fierats från lokalen. Sist i tabellen anges om 
det kommit till min kännedom att lokalen 
besökts under senare år (inklusive mina 
egna besök) och hur statusen på lokalen 
då bedömts. Lokalerna har bedömts som 
välbevarade om stora mattor av de aktuella 
arterna ännu finns i något som sköts som en 
park, som öde om arterna finns kvar men 
parken är övergiven och stadd i igenväxning, 
som fragment om små fläckar av arterna 
finns kvar i en i övrigt omskapad eller helt 
igenvuxen park och som omintetgjord om 
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ingen av de aktuella arterna kunnat återfin-
nas.

Uppgifterna är hämtade från Hylanders 
publikationer (1943, 1949), Artportalen 
(december 2015), Virtuella Herbariet 
(december 2015), projekt Skånes Floras 
databas, mina egna anteckningar om fynd av 
hökfibble-arter, samt alla moderna land-
skapsfloror. Vårvintern 2016 skickade jag 
även ut ett upprop till ett stort antal aktiva 
botanister och trädgårdshistoriker där jag 
bad om kompletterande uppgifter. Jag fick 
många svar (se Tack nedan) och de erhållna 
uppgifterna har jag fört in i lokallistan. Allt 
sedan 1990-talet har jag själv besökt åtskil-
liga parker, under senare år mer systema-
tiskt, och resultaten härav redovisas natur-
ligtvis också i listan.

Så som ovan förklarats har jag samlat ihop 
uppgifter från ett stort antal källor av olika 
slag och det under en ganska lång tidsperiod 
varför det tyvärr inte är möjligt att precisera 
exakt från vilken källa varje enskild uppgift 

hämtats. De enskilda uppgifterna bör såle-
des inte accepteras helt okritiskt, men syftet 
att ge en överblick över den aktuella och 
historiska situationen samt tillhandahålla 
ett underlag för fördjupade framtida studier 
bör vara uppfyllt.

Parker per landskap
I Skåne är 79 lokaler med parkflora kända. 
Från många, men långt ifrån alla, finns 
relativt moderna fynduppgifter från land-
skapsflorainventeringen eller mina egna 
besök. Situationen för parkerna kring Lund 
diskuteras som exempel ovan, liksom Snoge-
holm. Utöver dessa så hör Öresunds parken 
och Sofiero slottspark till de mest kända 
lokalerna, bägge anlagda omkring 1870 och 
på båda dessa lokaler finns en del arter kvar i 
dag även om stora ytor moderniserats. 

Parkerna vid de gamla slotten i södra 
Skåne är oftast anlagda på bördiga lerjordar 
och där finns i dag få spår av de ursprung-
ligen insådda arterna. Detta gäller exem-
pelvis för Havgård, Charlottenlund och 
Näsbyholm. På andra lokaler, till exempel 
Viderup, Bergsjöholm, Örenäs, Roslätt, Ska-
bersjö, Vittskövle och Trolleholm har dock 
enstaka arter uthärdat i små bestånd även 
i sen tid. Vid Lönnstorp fanns 1997 ännu 
ett flertal parkfibblor, trots att parken var 
helt igenvuxen. Botan i Lund, anlagd cirka 
1865, är troligen den lokal i Skåne som i dag 
har den mest välbevarade parkfloran, men 
bland annat på nya kyrkogården i Höör (f.d. 
Zieglerska villan, uppförd 1896) finns ännu 
relativt stora om än ganska artfattiga ytor 
med insådda arter.

I Blekinge är 20 parker kända och flera av 
dem har vid sentida besök befunnits ha en 
relativt välbevarad parkflora, men några 
parker återstår att besöka. Från parken 
vid Johannishus, anlagd före 1860, fanns 
inga uppgifter efter 1940-talet, men vid en 
föreningsexkursion 2018 befanns stora delar 
av parken fortfarande vara dominerade av 

figur 14. I den modernt skötta delen av parken vid 
Charlottenlund i Skåne finns inga spår av den park-
flora som såddes in på platsen 1849–1850. 
In the modernized and zealously managed park at 
Charlottenlund, any remnants of the flora sown there 
in 1849–1850 have to be sought for in vein.



213Tyler: Gräsfröinkomlingar

parkgröe och även vitfryle och några park-
fibblor kunde hittas. Vid samma exkursion 
hittades en slänt med vitfryle och park-
fibblor precis vid parkeringen till Ronneby 
brunnspark, trots att inga spännande arter 
rapporterades härifrån under landskaps-
florainventeringen. 

Av de sedan länge kända parkerna i 
Karlskrona fanns på Kungsholmen (från 
1870) åtminstone fragment kvar 2011 medan 
Villa Vik (uppförd 1890) 2015 var helt öde 
men fortfarande omgavs av en mycket artrik 
trädgård med bland annat sunnafibbla Hiera-
cium concinnatum som här har sin enda kända 
lokal i världen. Vid den närbelägna militära 
kursgården Skönstavik, troligen anlagd 
1852, hittades också flera arter 2015 trots att 
säkerhetsföreskrifterna på lokalen gjorde 
den svår att inventera, medan den av Hylan-
der beskrivna parken vid Marieberg i Sunna 
troligtvis blivit helt utplånad genom nybe-
byggelse på 1950-talet. Parkerna vid Linde-
kullen i Ronneby och Skärva i Nättraby går 
troligen tillbaks till sent 1700-tal, men har 
inte inventerats under senare år även om jag 
fått indikationer på att åtminstone fragment 
skall finnas kvar på båda lokalerna.

På Öland finns bara en enda känd lokal, 
Lundegård i Köping som anlades i slutet av 
1800-talet, och därifrån finns inga uppgifter 
om parkflora efter 1939. 

På Gotland finns sju kända parker, men 
moderna uppgifter om parkarter finns 
endast från Nygårds i Västerhejde, Roma 
sockerbrukspark och Jakobsberg i Follingbo. 
Kring den senare fanns 2006 mycket stora 
bestånd av den på Gotland invasiva park-
fibblan H. obtusius. Just denna lokal har en 
spännande historia som går tillbaks ända 
till 1806. I dag är parken öde och domineras 
av ett imponerande gravmonument över 
anläggarens familj (som lär ha varit något av 
en sjörövare), men senare under 1800-talet 
skall där ha funnits ett kafé och en turist-

anläggning varför H. obtusius kan ha kommit 
till platsen senare.

I Halland kände Hylander inte till en enda 
park, men inte mindre än 22 stycken har hit-
tats under senare år eller går att spåra i äldre 
herbariesamlingar. Mest välbevarade förefal-
ler parkerna vid Fröllinge slott (från 1890) 
och Frillesås kyrka (1865) vara. Den äldsta 
engelska parken i landskapet är troligen den 
vid (Nya) Skottorp med en historia tillbaka 
till 1816, och där fanns åtminstone fragment 
av parkfloran kvar tvåhundra år senare.

I Småland ligger parkerna glest, men totalt 
har jag ändå identifierat 39 lokaler och från 
minst trettio av dem finns sentida fynd av 
parkflorans arter även om jag inte känner till 
någon park som kan kallas välbevarad. De 
flesta lokalerna ligger i norra Kalmar län.

I Göteborgsområdet ligger däremot park-
erna tätt och det finns åtminstone 41 kända 
lokaler, men trots att många har återbesökts 
finns moderna fynd av parkflorans arter 
endast från 15, och de enda som kan sägas 
vara välbevarade är de vid Pixbo herrgård och 
Gunnebo slott. De flesta av parkerna i Göte-
borg anlades kring sekelskiftet 1900 kring 
nyrika industriidkares och handelsmäns 
villor och sommarnöjen, men här finns även 
flera av landets allra äldsta engelska parker. 

Parken vid Gunnebo slott anlades av 
C.W. Carlberg vid slutet av 1700-talet, efter 
en resa till England 1778, och 2015–2017 
fanns här ännu minst åtta av parkflorans 
mest typiska arter. Ellesbo kan kopplas till 
samma anläggare och skall ha färdigställts 
1796 även om det finns uppgifter om senare 
kompletteringar, men åtminstone 2009 
fanns både parkgröe och vitfryle i parken 
och tre arter parkfibblor har funnits här 
tidigare. Carlberg bodde vid denna tid 
själv på Lilla Torp i Örgryte och även där 
tycks det ha funnits en park, men härifrån 
finns inga uppgifter om parkväxter efter 
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1946. Parken vid Råda säteri anlades av den 
engelske hovarkitekten W. Chambers cirka 
1770 men det var först 1994 som parkgröe 
och vitfryle hittades i parken. Vid återbesök 
2016 föreföll däremot alla spår av ursprung-
lig parkflora ha blivit utplånade.

I Bohuslän har jag identifierat 29 lokaler. 
Många av dem blev kända genom fynd av 
parkväxter under landskapsflorainvente-
ringen i början av 2000-talet, men jag har 
inga detaljerade uppgifter om parkernas sta-
tus. Mest välkända är de närbelägna gamla 
villaparkerna i Marstrand vilka troligen anla-
des på 1850-talet och varifrån märkvärdiga 
växter började rapporteras kring år 1900. 
Dessa parker är i dag skyddade som natur-
reservat och 2016 skall åtminstone mindre 
ytor med typiska parkarter ha funnits kvar.

I Dalsland finns bara fyra kända lokaler. 
Baldersnäs diskuteras ovan som en av 

landets allra mest välbevarade parklokaler, 
men även från Frändefors stationspark har 
stora bestånd av parkgröe rapporterats 
under 2000-talet. Från Kleven i Holm och 
Kyrkskolan i Ödeborg finns däremot endast 
uppgifter från början av 1900-talet.

Utöver Göteborgsområdets parker finns 
det 75 kända parklokaler i Västergötland. 
Åtskilliga av dem ligger dock samlade kring 
Alingsås, Lerum och Skallsjö i Göteborgs 
närområde. De viktigaste lokalerna här är 
Nolhaga i Alingsås som anlades 1880 och 
varifrån en lång rad parkfibblearter beskri-
vits, samt Skogshyddan, Williamshöjd, 
Stålebo, Götebo och Gullringsbo (figur 1) i 
Lerum (alla troligen anlagda i slutet av 1800-
talet). 

Nolhaga besökte jag 2002 och återfann 
stora bestånd av en lång rad arter i en i övrigt 
mestadels välbevarad park (även om en 
del ytor spolierats genom gräsklippning). 
Lokalerna i Lerum besökte jag 2017 och 
även om ingen av lokalerna kunde sägas vara 
välbevarad som park betraktad så återfanns 
många av parkflorans arter i omgivningarna. 
Längs gamla vägen mellan Jonsered och 
Lerum ligger parklokalerna så tätt och de 
typiska arterna är så spridda i terrängen att 
det i dag bitvis är svårt att avgöra varifrån de 
ursprungligen kommer. 

Den mycket vidsträckta parken kring 
Velanda säteri i Gärdhem anlades omkring 
1875 och dokumenterades mycket noga både 
på 1930-talet och på 2000-talet varvid bland 
annat nio arter parkfibblor påträffades. Även 
i centrala Trollhättan har en lång rad park-
fibblor hittats, även om det är lite oklart var 
de ursprungliga insåningarna gjorts. I Väster-
götland i övrigt finns bevarade parkrester 
på flera lokaler i Borås, samt åtskilliga glest 
utspridda på andra håll i landskapet.

Östergötland är rikt på gamla herresäten 
med parker som mer eller mindre säkert 
kan dateras tillbaks till sent 1700-tal: 

figur 15. På bördig lerjord uthärdar den ursprung-
ligen insådda parkfloran inte konkurrensen i den 
tätnande skogen om skötseln upphör, Charlotten-
lund i Skåne. 
When all management has ceased, at sites on fertile 
soil the originally sown park flora does not stand the 
competition and closure of the forest.
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Ulvåsa, Sonstorp, Hults bruk, Finspångs 
slott, Skedevid i Tjärstad, Mem, Bjärka-
Säby, Sturefors, Medevi brunn och Östra 
Husby prästgård. Däremot är antalet mer 
moderna anläggningar relativt litet. Totalt 
är 51 lokaler kända och från 36 av dessa finns 
positiva fynduppgifter från de senaste 30 
åren. Vad jag vet är dock ingen av lokalerna 
att betrakta som välbevarad utan det är 
mest fragment av insåningarna eller arter 
spridda utanför de egentliga parkerna som 
återstår. Kring den kungliga villan Fridhem 
i Kvillinge, uppförd så sent som 1909, fanns 
vid besök 2004 åtskilliga arter, dels på en 
mindre gräsyta nära villan, men framför allt 
utspridda i den omgivande skogsmarken. 

I Värmland är 13 lokaler kända; de flesta 
hittade under senare år. Mariebergs sjukhus-
park i Varnum från 1887 skall enligt uppgift 
ännu vara relativt välbevarad med vitfryle, 
parkgröe och flera parkfibblor och i Karl-
skoga (Björkborn, Kortfors, Stockforstorp) 
finns flera lokaler som visserligen står öde 
men där det ännu finns stora bestånd av 
parkflorans arter.

I Närke har jag identifierat 20 lokaler. 
Utöver den ovan omnämnda fina parken på 
Stora Holmen i Örebro så skall parken vid 
Svartå från mitten av 1800-talet vara relativt 
välbevarad och jag har själv sett fragment av 
äldre insåningar vid Geråsen och Trystorp. 
Parken vid Stjärnsund kan ha en historia 
från 1700-talet och 1998 fanns åtminstone 
vitfryle kvar där.

I Södermanland finns inte mindre än 
72 lokaler, men från många av dem finns 
inga moderna uppgifter. Parken vid Julita, 
anlagd cirka 1880, skall enligt uppgift vara 
välbevarad, men det finns inga rapporter 
om parkflorans arter därifrån efter 1937. De 
artrikaste kända lokalerna är Tynnelsö och 
Mälsåker varifrån mer än tio parkfibblor 
rapporterats och flera arter först beskrivits, 

och på bägge dessa lokaler fanns åtminstone 
en del arter kvar under 2000-talet. 

Flera parker i landskapet har en historia 
som kan spåras bakåt till sent 1700-tal: 
Norsborg och Sturehov i Botkyrka anlades 
båda omkring 1778 och på bägge lokalerna 
noterades vitfryle under 1990-talet. Vid 
Hånö säteri, Mälby, Södertuna, Trångsund, 
Sparreholm, Tullgarn, Hörningsholm, Skär-
holmen i Stockholm, Ulvhäll i Strängnäs, 
Bäsby, Tyresö och Sävstaholm finns inså-
ningar som förefaller kunna dateras till sent 
1700-tal eller mycket tidigt 1800-tal, men 
som vanligt är det i enskilda fall svårt att 
utesluta att gräsytorna förbättrats med nytt 
utsäde senare.

I Västmanland finns 16 kända lokaler 
och från nio av dem har parkflorans arter 
uppgivits även under senare år. Så vitt 
jag vet är dock ingen av parkerna särskilt 
välbevarad. Vid Gillbo i Gunillbo sprang 
jag själv 2004 på enorma enartsbestånd av 
vårfibbla H. scotostictum men inga andra spår 
av någon park. Åtminstone vid Hörkens 
kapell, Virsbo herrgård, Ängelsberg och flera 
lokaler i Västerås fanns däremot uppenbara 
rester av park insåningar så sent som under 
2010-talet.

Uppland är det landskap som har flest iden-
tifierade lokaler: 114 stycken. Från många 
av dem finns uppgifter om artfynd under 
landskapsflorainventeringen på 1990-talet, 
men det är bara få parker som blivit inven-
terade särskilt med tanke på parkfloran och 
moderna uppgifter om parkfibblor saknas 
från de flesta parkerna så här finns säkert 
mycket mer spännande att hitta. Till de 
mer välbevarade som jag fått kännedom om 
hör Auravägen 19 i Djursholm, Björnbo/
Nilstorp på Lidingö och Haga parken (delen 
närmast slottet). Åtskilliga av de uppländska 
insåningarna kan härhöra från 1700-talet: 
Forsmark, Drottningholm, Penningby, 
Rosersberg, Hagaparken, Karlberg, Ste-
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ninge, Listonhill på Djurgården, Svartsjö, 
Botaniska i Uppsala och Rydboholm. 

Kappsta på Lidingö är skyddad som 
naturreservat och är typlokal för flera av de 
av Hylander nybeskrivna parkfibble-arterna, 
men vid mitt besök 2015 lyckades jag bara 
återfinna några av dem och större delen av 
området var igenvuxet av konkurrenskraf-
tigare arter. Även parkerna vid villorna i 
Djursholm är typlokaler för åtskilliga arter. 
Från de tidigare artrika parkerna i Uppsala 
(Botaniska, Akademiska sjukhuset, Caro-
linaparken, Geijersgården, Sernagården, 
Observatorieparken) saknas i stort sett 
moderna uppgifter.

Hästbergs nya kyrkogård i Falun är den enda 
kända parklokalen i Dalarna. Parken skall 
ha anlagts 1886 och parkflorans arter sam-

lades upprepade gånger fram till 1936, men 
lokalens vidare öden är för mig okända. 

I Gästrikland är nio lokaler kända och 
samtliga har återbesökts i sen tid. Parken vid 
Mackmyra beskrevs som välbevarad 2002 
och Engeltofta på Norrlandet i Gävle var 
åtminstone delvis välbevarad med bestånd 
av vitfryle 2007. På den lilla Granön vid 
Gysinge fortlevde flera arter 2006 även om 
all skötsel av parken tycktes ha upphört och 
statusen sägs vara liknande för Villa Rettig i 
Brynäs och Sjötorp på Norrlandet i Gävle.

Elfviks/Älvviks herrgårdspark är den klas-
siska lokalen för parkinkomlingar i Hälsing-
land med vitfryle, parkgröe och minst sju 
olika parkfibblor. Åtminstone graminiderna 
skall ha funnits kvar så sent som 2006, men 
ingen tycks ha letat fibblor på lokalen sedan 
1941. I sen tid har ytterligare en lokal med en 
välbevarad parkflora upptäckts: Johannes-
berg i Delsbo (uppförd ca 1875). Dessutom 
finns gamla uppgifter om parkfibblor från 
Västra Stadsberget i Söderhamn.

Den enda definierade lokalen i Medelpad 
är Stadsbacken i Sundsvall där flera arter 
samlades fram till 1960, men varifrån senare 
uppgifter saknas.

Från Ångermanland finns uppgifter från 
1955 om parkgröe vid Hampnäs folkhögskola 
i Själevad och 2010 sprang jag helt oväntat 
på en gårdspark med praktfibbla H. gran-
didens vid Åbacken sydost Trehörningsjö i 
Hemling.

I Härjedalen finns inga kända lokaler, men i 
Jämtland skall en välutvecklad parkflora ha 
funnits vid Hammarstrand hotell i Ragunda 
fram till 1940-talet och det är okänt för 
mig om denna över huvud taget eftersökts 
senare. Kring järnvägsstationen i Öster-
sund har jag i sen tid sett stora bestånd av 
parkfibblorna praktfibbla och vridfibbla 

figur 16. Välbevarad, ursprungligen troligen på 
1860-talet insådd gräsyta dominerad av gullhavre 
Trisetum flavescens och olika parkfibblor Hieracium 
sect. Hieracium i Botaniska trädgården i Lund. 
Well preserved and managed wood lawn in the 
Botanical Garden in Lund; presumably sown in the 
1860s and still dominated by Trisetum flavescens and 
non-indigenous Hieracium sect. Hieracium species.
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H. torticeps och strax intill ligger flera stora 
villor som ser ut att vara från sent 1800-tal, 
men jag har inte lyckats knyta parkfibblorna 
till någon specifik park i området.

I Västerbotten och Lappland finns inga 
kända parklokaler. Vitfryle är visser ligen väl-
etablerad på flera lokaler längs järn vägarna, 
men förefaller ha kommit hit på annat 
sätt än genom den gräsfröblandning som 
användes i de engelska parkerna. I Norr-
botten är däremot tre lokaler kända. Kolers 
minnessten vid järnvägen i Markbygden 
restes 1893 och här hittades praktfibbla 2014 
vilket troligen gör detta till den nordligaste 
lokalen i världen med parkflora. Praktfibbla 
hittades 2015 även i en park vid Furunäsets 
sjukhus i Piteå, uppfört 1886–1893, och 
från en gammal, numera öde villapark från 
1870-talet vid Altappen på Likskäret utanför 
Luleå har vitfryle rapporterats upprepade 
gånger sedan 1948.

Slutsatser
Min sammanställning och analys visar att 
antalet parkanläggningar i ”engelsk stil” där 
det aktuella importerade utsädet använts 
vid anläggandet är mycket större än vad som 
tidigare varit känt. Mycket tyder också på 
att användningen av just detta utsäde pågått 
under en längre tid än vad som tidigare 
antagits, och således bör åtminstone vissa 
av de ingående arterna ha en längre histo-
ria i Sverige än vad som hittills förmodats. 
Utsädets artsammansättning förefaller 
dock ha varit relativt konstant under hela 
tidsperioden, möjligen med undantag för 
att gullhavre gradvis tycks ha fasats ut som 
komponent i fröblandningen, och statis-
tiska analyser ger inget stöd för tidigare 
författares slutsatser om att utsädet skulle 
ha haft två separata geografiska ursprung. 
Det exakta geografiska ursprunget för det 
importerade utsädet förblir dock fortsatt 
höljt i dunkel. Det skall dock påpekas att de 
statistiska analyserna förstås försvåras av att 

vi inte har full kännedom om alla arter som 
kan ha funnits i parkerna. Många av loka-
lerna har upptäckts av botanister först långt 
efter det att parkerna besåddes varför det 
är högst sannolikt att en del arter hunnit dö 
ut innan de blev upptäckta och för åtskilliga 
parker finns endast sporadiska rapporter om 
fynd och egentligen inga artlistor som gör 
anspråk på att vara kompletta.

Den speciella parkflorans kultur historiska 
värde som en del av ett grönt och levande 
kulturarv är svår att bestrida, och förtjänar 
betydligt större uppmärksamhet än vad den 
hittills fått. Och om dess historia i landet är 
betydligt längre än vad som tidigare antagits 
bör även dess värde ur naturvårdssynpunkt 
omvärderas. På förvånandsvärt många loka-
ler fortlever de aktuella arterna ännu efter 
hundra till tvåhundra år, men mycket har 
också försvunnit och lokalerna är ständigt 
hotade av såväl ohävd och igenväxning som 
övernitisk skötsel och exploatering. En 
stor andel av lokalerna har dessutom inte 
besökts av botanister på mycket länge och 
helt säkert finns det både fler arter och helt 
nya lokaler att upptäcka.  

•  Värdefulla kompletterande upplysningar 
har erhållits från Ulla-Britt Andersson, Lena 
Ansebo, Anders Bertilsson, Anders Delin, 
Kelvin Ekeland, Bertil Eriksson, Maria 
Flinck, Lars Fröberg, Kenneth Hansson, 
Klara Holmqvist, Arnold Larsson, Per Lars-
son, Erik Ljungstrand, Anders Magnusson, 
Göran Mattiasson, Henrik Morin, Owe 
Nilsson, Torbjörn Peterson, Sara Roland, 
Elin Sahlin, Peter Ståhl, Anders Svenson, 
Åke Svensson, Björn Wannberg, Börje Wer-
nersson, Åke Widgren, Richard Åkesson, 
Staffan Åström.

Börje Wernersson och Anders Svenson 
har dessutom gjort riktade återbesök och 
inventeringar vars resultat de rapporterat till 
mig. Torbjörn Peterson och Anders Bertils-
son förtjänar särskilt tack för hjälp med 
transporter vid mina egna parkinventeringar.



218 Svensk Botanisk Tidskrift 113: 3–4 (2019)

Citerad litteratur
Edqvist, M. & Karlsson, T. (red.) 2007: 

Smålands flora. SBF-förlaget, Uppsala.
Hammer, Ø. m.fl. 2001: PAST: Paleonto-

logical statistics software package for 
education and data analysis. Palaeontol. 
Electron. 4: 1–9.

Hylander, N. 1943: Die Grassamenein-
kömmlinge schwedischer Parke. Symb. 
Bot. Ups. 7 n. 1.

Hylander, N. 1949: Nya fynd av adventiva 
Hieracia Silvaticiformia samt några 
nyupptäckta samförekomster av gam-
maldags gräsfröinkomlingar. Svensk Bot. 
Tidskr. 43: 407–419.

Ignatieva, M. & Konechnaya, G. 2004: 
Floristic investigations of historical 

parks in St. Petersburg, Russia. Urban 
Habitats 2: 1–219.

Karlsson, T., Stenberg, L. & Tyler, T. 2005: 
Skogs- och hagfibblor i nässjötrakten i 
åttio års perspektiv. Svensk Bot. Tidskr. 
99: 187-208

Nordhagen, R. 1954: Om gjennombruddet 
av den engelske landskapsstil i nordisk 
havekunst og dens betydning for Nor-
dens flora. Blyttia 12: 37–101.

Ohlsén, R. 1947: Sveriges adventiva Hiera-
cia Vulgatiformia och Tridentata. – Ark. 
Bot. 33A n. 13.

Ronse, A. & Braithwaite, M. E. 2012: Seed 
‘for growing under trees’: the source of 
wood lawn neophytes in the parkland 

of Scottish mansion houses. New J. Bot. 
2: 149–154.

Simpson, G. G. 1943: Mammals and the 
nature of continents. Am. J. Sci. 241: 
1–31.

Tyler, T. 2004: Reevaluation of the species 
of Hieracium sect. Hieracium that were 
described by Hylander from introduced 
populations in Scandinavian parks. 
Ann. Bot. Fenn. 41: 103–132.

Tyler, T. 2017: The last step towards a full 
revision of Hieracium sect. Vulgata in 
Sweden. Nord. J. Bot. 35: 305–321.

Zahn, K. H. 1921–1923: Hieracium. Ur: 
Engler, A., Das Pflanzenreich IV: 280. 
Leipzig.

Tyler, T. 2019: Sjuttiofem år 
efter Nils Hylander – nytt ljus 
över engelska landskapsparker 
och deras flora i Sverige. [Sev-
enty-five years after Nils Hylander 
– new light on the wood lawn 
neo phytes of English landscape 
gardens in Sweden.] Svensk Bot. 
Tidskr. 113: 194–218.
During World War II, Nils 
Hylander worked on his mon-
umental thesis about the wood 
lawn neophytes [German: Gras-
sameneinkömmlinge] of Swedish 
parks. Most likely, his original 
aim was to date and locate the 
sources of the imported seed 
that had obviously been widely 
used in the 1800s for establish-
ing lawns in parks of the English 
style, but due to restrictions to 
work and travel during the war, 
Hylander’s work became mostly 
focussed on describing the con-
stituents of the ’park flora’ and in 
particular the many non-indig-
enous species of Hieracium sect. 
Hieracium. 

Since Hylander’s time, many 
new sites with the characteristic 
wood lawn neophytes (e.g., Poa 
chaixii, Luzula luzuloides, Tristum 
flavescens, Bromopsis erectus, 
Galium pumilum, Phyteuma spp. 
and many Hieracium spp.) have 
been found, both in Sweden 
and in other countries. Here, 
our present knowledge about 

these wood lawn neophytes is 
summarised and discussed, their 
conservation value from both 
biological and cultural history 
perspectives is discussed, and 
a complete list of known sites 
in Sweden, 624 altogether, is 
presented. In addition, statistical 
analyses of the flora is attempted 
to test some of Hylander’s major 
hypotheses and assumptions. 

It is concluded that the 
number of sites where imported 
seed has been used is far larger 
than previously understood and 
that it was probably used over 
a longer period of time (possi-
bly 1750–1935) than previously 
believed. With exception for 
Trisetum flavescens, which is 
mostly found in the older parks, 
the species composition of the 
seed mix used appears to have 
remained remarkably constant 
throughout this long period. 
Statistical analyses do not con-
firm Hylander’s widely accepted 
conclusion that the seed had two 
different (French and German) 
geographic origins but rather 
suggest that more or less the 
same seed mix has been sown at 
all parks concerned. 

Revisits to some of the Swed-
ish parks suggest that in c. 20% 
of them no wood lawn neophytes 
remain today and at c. 60% of 
the sites only impoverished 

fragments of the original lawns 
can be found, but there are also 
some well-preserved sites. It is 
argued that from the perspective 
of cultural and gardening history, 
conservation of extant remnants 
ought to receive much higher 
priority than presently. Since 
the history in Sweden of the 
species concerned appears to be 
considerably longer than previ-
ously believed, their value from a 
nature conservation perspective 
should be reconsidered and they 
may be considered for inclusion 
on the national Red List.

Torbjörn Tyler är docent i ekologi 
och intendent vid Lunds universi-
tets biologiska museum. Torbjörn 
är intresserad av lite av varje inom 
botanik, bryologi, växtgeografi och 
floraförändringar.

Adress: Botaniska museet, Lunds 
universitet, Box 117, 221 00 Lund 
E-post: torbjorn.tyler@biol.lu.se
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D
e parkartade naturslåttermarker 
med spridda grupper av lövträd 
som vi kallar lövängar har under 
hela 1900-talet varit omhuldade i 

svenskt naturskydd och naturvård (se t.ex. 
Ekstam m.fl. 1988), men de var också ett 
tvisteämne under första halvan av 1900-
talet. Det har blivit en grundmurad uppfatt-
ning att ”akademikerna”, enkannerligen 
professor Rutger Sernander (1866–1944) 
vid växtbiologiska institutionen i Uppsala 
och Henrik Hesselman (1874–1943) vid 
Statens Skogsförsöksanstalt i Stockholm, 
ansåg att lövängen är en ursprunglig vegeta-
tionstyp och måste skyddas mot liens skad-
liga inverkan. Mot detta invände framför allt 
den skånske kulturgeografen och botanisten 
Mårten Sjöbeck (1886–1976) att lövängen 
måste hävdas för att inte växa igen till skog 
(Sjöbeck 1927, 1933 m.fl.).

Enligt traditionen skall Sernander ha 
blivit ”omvänd” efter att ha läst Sjöbecks 
tidiga skrifter, även om bilden har modifie-
rats något av Lundgren (2011). Vi har hittills 
anslutit oss till dennes bild. Så har också 
Keith Wijkander (2017) gjort i sin bok om 
relationen mellan Stockholms- och Uppsala-
botanisterna. När vi diskuterade hans bok i 
en tidigare uppsats (Backéus m.fl. 2018), fick 
vi anledning att titta närmare på lövängs-
frågan och fick snart en annan bild än den 
traditionella.

När vi läste Erik Julins (1906–1990) 
gradualavhandling (1948) om Vessers udde, 
en igenväxande löväng vid Bjärka-Säby i 

Östergötland, fann vi till vår överraskning 
hänvisningar till en rad arbeten av Sernander 
från 1900 till 1925 om kulturens inflytande 
på lövängen. Hugo Sjörs (1915–2010) gör en 
liknande historieskrivning i sitt arbete om 
lövängarna i Skattlösberg i södra Dalarna 
(Sjörs 1954). 

Vår finländske kollega Carl-Adam 
Hæggström har ingående studerat de 
åländska lövskogarna, ängarna och hagarna 
i en rad arbeten, och hur våra äldre kolle-
gor uppfattat ängsbegreppet och ängarnas 
beroende av människan (Hæggström 1970, 
1983, 1987, 1991). Hans bedömning ansluter 
sig i huvudsak till den syn vi har erhållit 
efter studier av den äldre litteraturen. Den 
intressantaste diskussionen om Sernanders 
inställning förs dock av stockholmsbotanis-
ten Lars-Gunnar Romell (1891–1981), som 
vanligt kritiskt analyserande (Romell 1942, 
1966). Trots detta har föreställningen om 
Sernanders omvändelse överlevt.

Vår tes är att botanisterna, även Ser-
nander, inte behövde omvändas utan var 
väl medvetna om kulturens inflytande på 
lövängarna redan före Sjöbeck. Julin (1948) 
citerade ett opublicerat sent manuskript av 
Sernander från 1944, som även vi oberoende 
av Julin fått tillgång till, med titeln Odlingen 
och de sydsvenska lövängarnes uppkomst samt 
dessas framtida öde. Det innehåller en pole-
mik mot Romells skrift Gotlandsänget och dess 
framtid från 1942. Med tanke på den skarpa 
polemik mellan växtekologerna i Uppsala 
och Stockholm som tidigare hade ägt rum 

Var de gamla botanisterna egentligen så omedvetna om kulturens avgörande 

betydelse för lövängarnas upprätthållande? Ingvar Backéus och Håkan Hytte-

born belyser frågan med hjälp av delvis nytt material från ”Växtbios” arkiv.

”Det har vi vetat hela tiden!” – Akademikerna 
och lövängen för hundra år sedan
INGVAR BACKÉUS OCH HÅKAN HYTTEBORN 
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(Wijkander 2017, Backéus m.fl. 2018) är det 
värt att notera att Sernanders exemplar av 
Romells skrift har en dedikation från förfat-
taren, skriven vid ett besök på Sernagården, 
Sernanders bostad. Åtskilliga formuleringar 
i Romells arbeten visar på en stor uppskatt-
ning av Sernander, även om Romell i denna 
fråga var oense med honom. År 1920 skrev 
han apropå polemiken med Uppsalaskolan 
(Backéus m.fl. 2018): ”Sernander, den gamle 
mästaren, verkar vara den minst dogmatiska 
av dem alla” (Romell 1920, övers.). 

Romell (1942) framförde i sin uppsats 
den klassiska uppfattningen om Sernander 
och hans åsiktsbyte, men det är en originell 
diskussion på det sättet att Sernander i sitt 
manuskript med emfas hävdade att han 
alltid i allt väsentligt hade tyckt precis som 
Romell! Han menade att han sedan 1880-
talet hade använt begreppet ”löväng” syno-
nymt med ekblandskog. Han skrev vidare 
att han redan tidigt ansett att vissa hävdade 
lövängar borde lämnas till fri utveckling för 
att på sikt återskapa de ursprungliga, natur-
liga ekblandskogarna, medan andra borde 
hävdas på traditionellt vis. 

Ska man se detta som en partsinlaga med 
en tillrättalagd historieskrivning? Det kan 
också vara så att historien om Sernanders 
omvändelse är en myt, i så fall inte den enda 
i vetenskapen. Det har alltid förbryllat oss 
hur erfarna forskare och skogsmän som Rut-
ger Sernander och Henrik Hesselman kunde 
undgå att se att ohävdade lövängar växer 
igen. För att utreda detta har vi studerat den 
äldre litteraturen i frågan. 

Lövängsbegreppets utveckling
Vi gör här ett försök att i ungefärlig krono-
logisk ordning se hur olika författare uppfat-
tat lövängsbegreppet, men innan vi kommer 
in på detta behöver vi presentera begreppet 
vegetationsserie. 

VEGETATIONSSERIER
Ett i svensk vegetationsforskning centralt 
begrepp myntades av Albert Nilsson 
(1860–1906), nämligen begreppet ”serie” 
(Nilsson 1902). Nilsson var verksam i 
Stockholm på skogsförsöksanstalten, men 
hade disputerat i Uppsala (Liljelund 1989). 
Han skrev om växtsamhällen och samman-

figur 1. Lövängen i Garphyttans 
nationalpark. Detta är en av Sve-
riges ursprungliga nationalparker 
från 1909. Einar Lönnberg (1910) 
beskrev lyriskt hur man genom frid-
lysningen skulle bevara denna klenod 
för framtiden, men givetvis började 
lövängen växa igen. Kärlväxtfloran 
beskrevs av Asplund (1925) och 
mossfloran av Persson & Waldheim 
(1940). Inte ens de senare nämner 
dock igenväxningen med ett ord. 
Först 1943 började man äntligen 
röja.

Försommaraspekt från 24 maj 
2018, ett år med mycket tidig vår. 
I fonden ask, därunder hassel, till 
höger död alm. Trädet till vänster 
torde vara en lind. På marken mid-
sommarblomster, smörblommor och 
en myckenhet daggkåpa.
fo to: Ingvar Backéus, 24 maj 2018.
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förde dessa i fyra grupper beroende på det 
floristiska innehållet i fält- och bottenskik-
ten. Dessa fyra grupper av växtsamhällen 
benämnde han serier, nämligen hedserien, 
ängsserien, kärrserien och myrserien 
(Nilsson 1902). Här intresserar oss främst 
ängsserien som karakteriseras av rikedom 
på gräs och örter, medan hedseriens samhäl-
len domineras av ris. I varje serie finns både 
skogssamhällen och öppna samhällen utan 
träd.

Seriebegreppet användes tidigt i viktiga 
arbeten, bland annat i Thore C.E. Fries’ 
(1886–1930) (1913) och Tor Åke Tengwalls 
(1892–1946) (1920) avhandlingar men kom 
senare i skymundan, förmodligen utkonkur-
rerat av associationsbegreppet. Det återkom 
emellertid i läroboken Nordisk växtgeografi 
från 1956 av Hugo Sjörs, även om serierna är 
något omgjorda i Sjörs’ tappning. Hans fyra 
serier är hedserien, ängsserien, myrserien 
(som innehåller Nilssons kärr- och myr-
serier) och en ny serie kallad stäppserien. 

Termerna ”hedserien” och ”ängsserien” 
användes i protokollen från det Växtbiolo-

giska seminariet på 1910-talet, se nedan. Det 
visar att Nilssons seriebegrepp hade anam-
mats. Det är också möjligt att seriebegrep-
pet fanns i diskussioner forskare emellan 
vid denna tid, men först sattes på pränt i 
Nilssons artikel.

SERNANDER 1892–1900
Det finns en tydlig förskjutning i Sernan-
ders uppfattning från de tidiga skrifterna 
fram till hans arbeten från Bjärka-Säby 1925, 
vilket också har påpekats av Romell (1966). 
Julin (1948) menade att Sernander redan 
1892 ”dokumenterat sin uppfattning om löv-
ängens beroende av hävden för sin existens”. 
Detta håller vi inte helt med om. År 1892 
skrev Sernander (övers.):

Från dessa [lundbackarna] skiljer de [lövängarna] 
sig genom en större mängd ädla lövträd och den 
större yppigheten av undervegetationen, varför 
de nästan alltid används som gräsbevuxna ängar.

Här är den yppiga undervegetationen i 
lövängen primär och orsaken till att ängs-
skogarna användes som ängar (alltså till 
slåtter).

Vad är en löväng? 
Bondens urgamla definition av ’äng’ var helt enkelt 
slåttermark. Han gjorde en klar skillnad mellan äng 
och betesmark. Den förra stängslades för att hålla 
djuren borta. Under senare delen av 1800-talet 
övergick slåttern alltmer till odlade fodervallar. Man 
började då låta djuren beta i de gamla ängarna, 
som därigenom övergick till beteshagar. De bättre 
markerna odlades upp, men ännu talar man (åtm. 
i Närke) om ”ängarna”, när man menar åkermar-
kerna bortom de åkrar som ligger närmast husen.

Ordet ’löväng’ användes inte av bonden. Det 
skapades på 1800-talet av botanister, första 
gången använt av Hampus von Post (1844). Urban 
Ekstam m.fl. (1988) menar att föreställningen att 
ängar alltid innehåller grupper av träd är en vand-
ringssägen relaterad till botanisternas föreställning 
att ängen är en ”degenererad” lövskog.

Folklivsforskren Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 
(1868) använde bondens beteckning ’äng’. Han 
skrev (§143) om ’naturliga ängs-vallar’. Det fram-
går dock att han med detta menade ’sidvallar’, 

vilka han skilde från de människoskapade ’hård-
vallarna’. Det är enbart de senare som går under 
botanisternas begrepp löväng. En sidvalls äng har 
däremot sitt ursprung i en våtmark, som kan vara 
mer eller mindre trädfri i naturtillståndet.

Så här tolkar vi Sernanders och Sjöbecks defi-
nitioner av ’löväng’:

Sernander: En löväng är en skogstyp i ängsserien. 
I naturtillståndet är det en ekblandskog. De i dag 
kvarvarande lövängarna är dock starkt modifierade 
av bondens slåtter och lövtäkt. Om de lämnas till fri 
utveckling återgår de till ekblandskog, men tillhör 
då ändå skogstypen ’löväng’.

Sjöbeck: En löväng är kulturmark skapad ur löv-
skog och använd till slåtter och lövtäkt. Den har 
öppna ytor med en sammanhängande gräs- och 
örtmatta och grupper av lövträd. Om lövängen inte 
hävdas växer den igen till skog och upphör att vara 
löväng.

Det är Sjöbecks definition som har överlevt till idag.
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I sin doktorsavhandling från 1894 skrev 
han:

I de boreala tallskogarne med hassel bröt eken 
in, som den ännu gör i de nutida pineta herbida 
[ung. ängstallskog]. Långsamt inkom den ena 
ängsväxten efter den andra, tallen föryngrades 
dåligt, och småningom hade den ersatts af park-
likt grupperade träd af allehanda slag. Med ett 
ord, löfängen stod färdig.

År 1900 skrev Sernander i en populär-
vetenskaplig uppsats:

Med boskapsskötselns utvidgning följde 
behofvet af att skaffa sig ängar. Till en början 
skänkte naturen själf i rikt mått mark, från 
hvilken vinterfoder kunde insamlas. Litorina-
tidens ofantliga löfängar erbjödo ej blott 
härliga betesplatser utan äfven förmånliga 
slåttermarker i ljusningarna mellan träd- och 
buskgrupperna.

I samma arbete visar han dock att han är 
medveten om förändringarna efter upphörd 
hävd:

I den fritt sig utvecklande löfängen ställa sig 
under tidernas lopp buskarna, framför allt 
hasseln, allt tätare och tätare. I sådana gamla 
lundar blir gräs- och örtmattan betydligt upp-
luckrad. En mängd solälskande arter utgå eller 
kvarstå i blomlösa skuggformer.

Man bör ju observera att detta var en 
populärvetenskaplig artikel med en något 
”romantisk” skrivstil. Hur han kunde veta 
något om ”Litorinatidens ofantliga löfängar” 
är dock oklart. Andersson & Appelqvist 
(1990) ser Sernanders arbete från 1900 som 
ett exempel på dennes oförstånd i lövängs-
frågan. För oss förefaller hans inställning 
snarast vacklande. Är det så att Sernander 
först en bit in på 1900-talet blev helt klar i 
sin uppfattning?

HESSELMAN 1905 OCH 1911
I Stockholm fanns Stockholms högskola och 
Statens Skogsförsöksanstalt. Var botanis-
terna där strax efter sekelskiftet klara över 
kulturens inflytande? Henrik Hesselman 
(figur 2) bedrev sina studier inför sin gradual-
avhandling på Skabbholmen (figur 3), en löv-
ängsdominerad ö i Norrrtälje skärgård. Han 

hyrde hela ön för att kunna ostörd bedriva 
sina studier.

I en artikel från 1905 använde Hesselman 
liksom Sernander begreppet löväng även för 
skogar, också granskogar, men på närings-
rik mark, vad Nilsson (1902) skulle kalla 
ängsgranskogar. Längre fram i samma artikel 
skrev Hesselman:

Löfängen är därför vanligen en genom betning 
och människans direkta ingripande mer eller 
mindre omvandlad växtformation. Särskildt ha 
de öppna ängspartierna mången gång rödjning 
och betning att tacka för sin uppkomst. Det kan 
dock ifrågasättas, om icke den parkliknande 
omväxlingen af slutna trädbestånd och öppna 

figur 2. Henrik Hesselman vid jägmästarkojan på 
Hamra kronopark 1903. Han disputerade 1904 
på en ekofysiologisk avhandling om lövängarna på 
ön Skabbholmen i Roslagen. Han hyrde ön för att 
där ostörd kunna bedriva sina studier. På ön fanns 
då två små lador där uppenbarligen höet lagrades 
inför hemforsling – troligen på vinterisen – till går-
den belägen på den större ön Lidö. 

Hesselman blev senare professor vid Statens 
skogsförsöksanstalt i Stockholm. 
fo to: Skogsbibliotekets bilddatabank.
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gräs- och örtbevuxna ängspartier representerar 
det ursprungliga utseendet hos våra löfängar. 

Men vidare:
Ett fullt säkert svar på denna fråga torde man 
endast kunna erhålla på det sättet att en eller 
annan lämplig löfäng öfverlämnades för alltid 
eller för längre tid alldeles åt sig själft, – – –

Hesselman skriver år 1911 om vad som 
kan hända 

– – – om löfängen på Skabbholmen skulle 
kunna få lefva sitt lif, fullt ostörd af människans 
ingrepp, vare sig af det ena eller andra slaget. 
Den tjusande, för ögat så tilltalande omväx-
lingen af öppna ängspartier och slutna träd- och 
buskgrupper är ett karaktärsdrag i löfängen 

om hvilket man icke vet, huruvida det delvis är 
förorsakadt af klimatet och dess inflytande på 
vegetationen eller om det helt och hållet är ett 
verk af människans ingrepp.

Hesselman diskuterar sedan om ängen 
utan skötsel skulle växa igen till skog:

Eller skulle ängsmarken visa sig mera motstånds-
kraftig, i det att löfträden ej skulle gro i den 
täta, af månggreniga gräs och örter hopspunna 
växtmattan?”

Hesselmans text utmynnar i uppma-
ningen att fridlysa Skabbholmen i syfte att 
utröna om den växer igen eller inte. Syftet var 
alltså inte att bevara en öppen löväng!

figur 3. Igenväxande äng på sand på Skabbholmen, Henrik Hesselmans undersökningsområde i Rosla-
gen. Efter Hesselmans undersökning runt förra sekelskiftet har ön endast i begränsad omfattning utnyttjats 
av människan. Under ett par år på 1940-talet betade får på ön och 1949 och 1950 utfördes begränsade 
huggningar på södra delen av ön. 

Den forna lövängsön med stora och glest trädbevuxna ängsmarker är nu nästan helt skogbevuxen, 
framför allt med ask, men även med lönn. Det finns också granbestånd, igenväxande enbuskmarker och 
täta lövbuskmarker på ön. Ett par områden, framförallt med sand som substrat, är fortfarande öppna, med 
tätvuxet gräsdominerat fältskikt där vedväxterna har svårt att etablera sig. Träd etablerar sig i tätt fältskikt 
framförallt i samband med att brynträd med stora kronor faller ned in mot det öppna området. Under kro-
nan försvagas fältskiktet och träd kan etableras. 
fo to: Håkan Hytteborn, 23 juli 1973.
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VÄXTBIOLOGISKA SEMINARIET
Sernander blev professor i växtbiologi (dvs 
ekologisk botanik eller växtekologi) vid 
Uppsala universitet 1908 (Jonsell 2003) och 
grundade då det Växtbiologiska seminariet, 
där Uppsalas växtekologer m.fl. samlades. 
Från 1914 sammanträdde man i den nya 
växtbiologiska institutionsbyggnaden. Dess 
medlemmar brukade träffas var fjortonde 
dag under terminstider under Sernanders 
ledning. Sammanträdena protokollfördes 
i allmänhet mycket noggrant, både själva 
föredraget och den efterföljande diskus-
sionen. De flesta av protokollsböckerna är 
bevarade.

Forskare från Stockholm, och nästan alla 
svenska växtekologer besökte någon gång 
detta seminarium liksom många utländ-
ska forskare. Man gjorde också fältbesök. 
Åren 1912 och 1913 besöktes till exempel 
det nyligen stiftade Statens skogsförsöks-
anstalt i Stockholm, där bland andra Henrik 
Hesselman stod för värdskapet. Seminariet 
företog även fältexkursioner till olika platser 
i Uppsalas närhet, till exempel till Vårdsätra 
naturpark och talrika till Fiby urskog, men 
även längre exkursioner inom Sverige och 
Norden. 

BERTIL HALDENS SEMINARIUM 1914
Vid sammanträdet i det Växtbiologiska 
seminariet den 6 mars 1914 höll Bertil Hal-
den (1889–1965) ett föredrag med titeln Ur 
hälsingeskogarnas utvecklingshistoria. Diskus-
sionen blev så livlig att den måste ajourneras 
till nästa sammanträde den 20 mars. Halden 
menade att de nordliga lövängarnas utveck-
ling vid upphörd hävd alltid är ”regressiv”. 
Med detta menade han att granen alltid förr 
eller senare tar överhand. 

I diskussionen ansåg Gunnar Samuels-
son (1885–1944) 

att de mellansvenska lövängarnas parkartade 
karaktär ej är naturlig, utan uppkommen genom 
rödjning. Återväxten hindrades av slåtter och 
betning. En naturlig löväng är en lövskog med 

ängsartad karaktär; ängsbjörkskogarna i regio 
subalpinum höra hit.

Sernander yttrade sig också enligt refera-
tet på följande sätt: 

Prof. Sernander ville skilja mellan lövskogar och 
lövängar. I de förra är jordmånen rik på råhumus, 
i fältskikten finnas ris, och bottenskiktet bildas 
oftast av en sammanhängande mossmatta av 
Hylocomium1. I de senare är jordmånen mull. Ris 
saknas eller träda tillbaka och slutet mosstäcke 
saknas oftast. 

Citaten ovan visar att Sernander (liksom 
Samuelsson) med ”löväng” menade lövskog 
i ängsserien, medan hans ”lövskog” tillhörde 
hedserien. Denna användning av begreppen 
kan ha bidragit till den senare förvirringen 
om Sernanders uppfattning. 

SERNANDER 1912 OCH 1919
I samband med fridlysningen av Vårdsätra 
naturpark (figur 4) år 1912 vågade sig Sernan-
der (1912) på ”en osäker profetia om utveck-
lingens förlopp”:

Den redan påbörjade utbildningen från löfäng 
till skuggig lund fullbordas, och troligen kommer 
redan inom ett par årtionden buskverket att 
tätna till en halft ogenomtränglig snårskog – – –. 
Men sedermera kanske på grund av dålig föryng-
ring i den djupa skuggan intressanta utglesningar 
vidtaga, gläntor börja visa sig i träd- och busk-
bestånden, och så lefva små solöppna löfängs-
partier upp för att åter efter decennier inträda i 
de skuggiga lundarnas utvecklingsserie.

Att utvecklingen gick mot skog var 
Sernander alltså då helt övertygad om, men 
enbart lövskog. Han motsäger dock sin egen 
definition av löväng genom att skriva om 
”solöppna löfängspartier”. Hela skogen var 
ju en löväng enligt hans definition! Hans 
användning av begreppet ’lund’ i olika sam-
manhang är oklar, vilket också Romell (1966) 
har påpekat. Ingick lundarna i hans lövängs-
begrepp eller inte? 

Den senare delen av Sernanders ”osäkra 
profetia” är mera diskutabel. Han menade 
alltså att trädfall skulle öppna skogen och ge 
1 Med ”Hylocomium” avsågs på den tiden både husmossa  
H. splendens och väggmossa Pleurozium schreberi. 
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möjlighet för en ängsflora att frodas. Kanske 
var hans tankar om ’utglesningar’ en före-
löpare till hans teori om luckdynamik i skog, 
som han senare utvecklade för barrskogen i 
Fiby (Sernander 1936). Långt senare föreslog 
Andersson & Appelqvist (1990) att skogarna 
före boskapsskötselns införande hölls öppna 
av megaherbivorer. De föreslog att detta 
är ängsflorans ursprung. Idén har vidare-
utvecklats av bland andra Vera (2000) och 

Emanuelsson (2009). Om de har rätt skulle 
tanken på ”naturlig löväng” ha återuppstått i 
ny tappning.

Sernander och Hesselman ansåg båda att 
lövängar inte invaderas av gran. Mot slutet av 
1800-talet omvandlades emellertid allt fler 
lövängar till beteshagar. Då kunde granen 
komma in menade man. Sernander (1919, 
1938) hade en negativ inställning till dessa 
hagar, som han betraktade som impediment.

figur 4. Vänster. Vårdsätra naturpark 1913. Stor ek med omkrets 6,9 meter, av Sernander kallad Thore 
Fries’ ek. Mannen bredvid eken är troligen Carl Malmström som tillsammans med Esbjörn Floderus karte-
rade och mätte omkretsen på alla träden i naturreservatet år 1912 på uppdrag av Rutger Sernander och 
det Växtbiologiska seminariet. Denna del av naturparken ingick i en trädbevuxen löväng enligt lantmäteri-
kartor från 1635, 1690 och 1735. 

Höger. Ungefär samma vy år 2011. Jätteeken föll redan 1917, men stammen är fortfarande bara delvis 
förmultnad. Alm, ask, lönn, hägg och hasselbuskar har växt upp i området runt den fallna jätten.
fo to: C. G. Alm, mars 1913 (fotoarkivet vid Avdelningen för växtekologi och evolution, fotonr: Upland, Vårdsätra 
Naturpark 14). Peter Hjortzberg-Nordlund, 22 april 2011.
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Den hävdade lövängens utveckling utan 
slåtter ansåg Hesselman var osäker, medan 
Sernander ansåg att den skulle omvand-
las till ängslövskog. Faktum är att största 
delen av Skabbholmens lövängar nu är skog, 
främst askskog men delvis också granskog 
i ängsserien, alltså en örtrik skog. I Vård-
sätra naturpark finns efter hundra år av fri 
utveckling av lövängen inte en tillstymmelse 
till invasion av gran (Hytteborn m.fl. 2017). 
Dess norra del hade varit inkluderad i en 
vad vi nu kallar löväng, men större delen var 
en beteshage. Trots detta användes för hela 
reservatet då och då beteckningen Vårdsätra 
löväng.

I en artikel från 1919 (Den svenska hagens 
historia) skrev Sernander:

I södra Sverige, om man undantar det egentliga 
Skåneland och de nyssnämnda bergstrakterna [i 
Norrland], kämpade barrskogen och lövskogen 
med varandra om makten – – –. Lövskogen här 
var av annan natur än i Norrland. Den tillhörde – 
vi lämna här bokskogen å sido – den vegetations-
typ vi kalla löväng. [kursivt av Sernander]. 

Därefter nämner Sernander eken och de 
andra ädla lövträden, men även de triviala 
lövträden.

PALMGREN 1915
Den finländske forskaren Alvar Palmgren 
(1880–1960) studerade lövängarna på Åland 
(Palmgren 1915) och var av allt att döma helt 
klar över människans inflytande på löv-
ängen:

Lemnas åter löfängen orörd, om ock blott för 
ett eller annat årtionde, växer den igen. Skugg-
vegetationen, som haft sin hemvist vid träd- och 
buskbestånden, breder ut sig på de forna öppna 
rummen, hvilkas ursprungliga arter längre eller 
kortare tid fortlefva i kamp med den framträng-
ande växtligheten, hvars natur af skuggvegeta-
tion de starkt bidraga att undanskymma.

Palmgren fortsatte längre fram:
Man kan således fastslå, att den åländska 
löfängen är en kulturprodukt, som, lemnad att 
i ostörd ro, inom en rätt begränsad tid skulle 
öfvergå i blandlöfskog; endast på nyvunna 
landhöjningar representerar den ett naturligt 
utvecklingsskede.

DU RIETZ 1917
G. Einar Du Rietz (1895–1967), som så 
småningom skulle efterträda Sernander 
på lärostolen i växtbiologi, var tidigt klar 
över att lövängarna var kulturprodukter. 
Han skrev 1917 om en vandring i öländska 
lövängar:

Dessa löfängar äro tillskapade och för sin tillvaro 
helt beroende af kulturen, och vid ett eventuellt 
skydd af denna skogstyp vore följaktligen en 
fridlysning i vanlig mening ej lämplig.

Denna uppfattning framförde Du Rietz 
också till en av oss (HH) muntligt där han – 
något irriterat beträffande ett påstående att 
Uppsalaforskarna inte förstått att löväng-
arna var en kulturprodukt – yttrade: ”Det 
har vi vetat hela tiden!” 

I en fotnot skrev Du Rietz (1917): ”Lund 
är en löfskog med ännu obrutet snårskikt, 
löfäng den parkartade kulturprodukten.” 
Till skillnad från Sernander gjorde han alltså 
tydlig åtskillnad mellan lund och löväng, 
och det går knappast att uttrycka saken 
klarare än vad Du Rietz gjorde redan år 1917! 
Observera dock att Du Rietz likt Sernander 
betraktade lövängen som en skogstyp.

SERNANDER 1925
Sernander beskrev 1925 lövängsvegetation 
från Bjärka-Säby i Östergötland. Det var 
alltså före Sjöbecks första skrift från 1927. 
Han skrev där: ”Löfängen kan tagas i en mer 
vid och en mer inskränkt omfattning.” Med 
den vida betydelsen menade han lövskog 
eller ”lund” på näringsrik mark, medan den 
mer inskränkta betydelsen avsåg där ”träden 
stå mera parklikt grupperade”. Vidare skrev 
han:

Löfängarna utgöra ej i sitt nuvarande skick fullt 
naturliga växtsamhällen. Träden gallras och 
busksnåren röjas för att ernå sammanhängande 
ängsmatta till slåtter och bete. Härigenom får 
växtsamhället ett visst parklikt utseende med 
öppna ängsfläckar mellan buskgrupperna, som 
gärna koncentreras kring träd, stenrös och 
gryt. Denna öppna typ är, som förut framhål-
lits, den egentliga löfängen, men på partier, där 
kronhvalvet får sluta sig, uppstå lundar med 
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under sommaren glesa fältskikt, men som på 
våren och försommaren stå fulla af sippornas och 
andra vårväxters färgprakt.

Sernanders dubbla definition av lövängs-
begreppet kan utan tvekan vålla svårigheter 
att tolka honom. Men här framhåller han 
entydigt lövängsvegetationens (nutida defi-
nition) beroende av kulturen. Som nämnts 
påpekar Sernander dock på flera ställen i sina 
skrifter (bl.a. 1925) att lövängen för honom 
inkluderade den naturliga ekblandskogen. 
Att Sernander år 1925 insåg att en ohävdad 
löväng växer igen till ängslövskog är det alltså 
inget tvivel om, men för honom hörde den 
då fortfarande till skogstypen ’löväng’. För 
den som likt Sjöbeck hade en snävare defini-
tion av löväng, föreföll däremot idén om 
en ”naturlig löväng” absurd. Denna dubbla 
användning av ordet ”löfäng” har varit olyck-
lig för tolkningen av Sernander.

MÅRTEN SJÖBECK 1927 OCH SENARE
Mårten Sjöbeck (figur 5) följde inte den 
gängse akademiska banan. Han måste 
avbryta sina universitetsstudier av ekono-
miska skäl, men bidrog ändå med en rad 
viktiga skrifter om bondehushållnigen och 
hur bonden utnyttjade landskapet. Sjöbecks 
uppfattning följer en tradition från folklivs-
forskaren Gunnar Olof Hyltén-Cavallius’ 
(1818–1889) arbete Wärend och Wirdarne 
(del 2 från 1868, se rutan på sid. 221). 

I sin första uppsats från 1927, Bondskogar, 
deras vård och utnyttjande, skiljer Sjöbeck 
mellan utmarksskog och vång. Även vången, 
inägomarken, var till stor del trädbevuxen 
och kallades vångaskog. Detta var botanis-
ternas lövängar. Sjöbecks utgångspunkt var 
kulturgeografens och etnografens, och han 
såg något helt annat än de relikter av värmeti-
dens lövskogar som botanisterna såg. ”Ingen-
städes i Sydsverige har jag påträffat lövängar 
som naturföreteelser” (Sjöbeck 1933). Han 
valde ändå att använda botanisternas term 
’löväng’ för att inte orsaka ”ökad förvirring 
och större missförstånd” (Sjöbeck 1933).

SERNANDER OCH ROMELL
Sernander skrev i flera skrifter (t.ex. Ser-
nander 1944) att en del av lövängarna borde 
undantas från skötsel, just för att den 
”ursprungliga” vegetationen på sikt skulle 
kunna återskapas. Detta framgår särskilt 
tydligt i det förslag till skötsel av ett antal 
prästängen på Gotland som Sernander 
lade fram 1915 på uppdrag av länsstyrelsen 
tillsammans med fältläkaren K. Bolin och 
läroverksadjunkten K. Johansson (Romell 
1942, Sernander 1944). Bakgrunden var att 
prästerna vid denna tid började få kontant-
lön i stället för att få sin försörjning från 
prästgårdarna. Dessa arrenderades i stället 
ut av församlingen. Gruppen föreslog full-
ständigt skydd för de värdefullaste ängena i 
syfte att åstadkomma en övergång från äng 
till lund. I andra fall föreslog man att hävd 
skulle ”tillåtas” av ekonomiska skäl. Romell 

figur 5. Mårten Sjöbeck publicerade en rad viktiga 
skrifter om lövängar, deras ursprung och skötsel 
med början 1927. Han var i övrigt verksam vid 
Statens Järnvägar, där han i tjänsten författade en 
rad förnämliga landskapsböcker med en mängd 
information om kulturhistoria och natur. På bilden 
tilldelas Sjöbeck Helsingborgsmedaljen vid sin 
80-årsdag för sina insatser som kulturvårdare.
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poängterade att man i inget fall uttryckligen 
yrkade på traditionell skötsel.

Sernander (1944) reagerade skarpt mot 
Romell: 

Jo det gjorde vi. Det är en ekonomisk fördel för 
arrendatorn at få idka slåtter och denna vilja 
vi tillåta honom. Hade vi vetat att 27 år efteråt 
Romell skulle så missuppfatta oss, hade vi bok-
stavligen ’yrkat’ på slåtter.

Men Romell (1942) trodde inte på dem: 
Botanisterna var inga filurer, som under falsk 
skylt ville lämna de för ’fullständigt skydd’ 
utvalda ängena att gå till spillo för vetenskapens 
skull (såsom senare har sagts). Deras ordalag 
visar att de i god tro krävde förbud mot slåtter, 
röjning och annan ’åverkan’ för att bevara bl. a. 
en ’i estetiskt hänseende utomordentligt till-
talande’ ängesbild. De visste inte bättre.

Gruppens rapport skrevs ungefär samti-
digt som Sernanders blivande svärson Einar 
Du Rietz gjorde sin vandring på Öland och 
entydigt förklarade lövängen vara en kultur-
produkt! År 1934 modifierade Sernander 
sin inställning till skyddet av de gotländska 
prästängena:

Vi känna nu från botanisk synpunkt ganska väl, 
sedan detta förslag framlades 1915, lövängens 
övergång till lund.

På grund av denna ökade kunskap 
menade han att ett flertal ängen, där grup-
pen 1915 hade yrkat på fullständigt skydd, 
nu i stället borde hållas öppna genom slåtter. 
Glasklar är han fortfarande inte: Menar han 
att man inte längre behöver studera löväng-
ens övergång till lund, eller menar han att 
den ökade kunskapen har lett till insikten att 
de inte bör skyddas mot slåtter? Och hur 
mycket förstod egentligen Sernander 1915?

Kungliga Vetenskapsakademien 
och de första nationalparkerna
Riksdagen beslutade i maj 1904 om en 
utredning beträffande skydd av landets 
natur och minnesmärken och Kungl Maj:t 
anbefallde Kungliga vetenskapsakademien 
(KVA) att avge ett utlåtande. En kommitté 
tillsattes inom KVA för att utreda frågan. 

I juni 1909 utfärdades lagar, dels om natur-
minnesmärkens fredande, dels om national-
parker. För behandling av sådana ärenden 
tillsatte KVA år 1910 en ny kommitté bestå-
ende av Christopher Aurivillius (entomo-
log; 1853–1928), Einar Lönnberg (zoolog; 
1865–1942) och Gustaf Lagerheim (krypto-
gamsystematiker; 1860–1926), samtliga från 
Stockholm (se ruta ovan). Denna kommitté 
fick således ta hand om de av riksdagen 
beslutade nationalparkerna och naturmin-
nesmärkena. Det förfaller som Lönnberg var 
den som i huvudsak utförde det praktiska 
arbetet. Det fanns ingen växtekolog i kom-
mittén, inte heller i KVA där Sernander blev 
medlem 1914 och Hesselman först 1928. År 
1925 omorganiserades kommittén till att 
omfatta fem medlemmar och den fick då sin 
första medlem med växtekologisk kompe-
tens, nämligen Gunnar Samuelsson (växtsys-
tematiker och växt ekolog, se ovan).

Medlemmar av Kungl. Vetenskapsakade-
miens naturskyddskommitté 1910–1973.

Christopher Aurivillius 1910–1928
Gustaf Lagerheim 1910–1919
Einar Lönnberg 1910–1942
Jakob Eriksson 1919–1925
Gunnar Samuelsson 1925–1941
Axel Gavelin 1925–1947
Robert Fries 1925–1955
Erik Stensiö 1928–1933
Henrik Hesselman 1933–1943
Rudolf Florin 1941–1957
Carl Fries 1943–1969
G. Einar Du Rietz 1943–1967
Per Adolf Geijer 1947–1953
Sven Hörstadius 1953–1960
Gösta Lundqvist 1955–1967
Carl Malmström 1958–1969
Hugo Sjörs 1960–1962, 1967–1973
Kai Curry-Lindahl 1960–1973
Alf Johnels 1961–1973
Per Brinck 1962–1973
Gunnar Beskow 1964–1973
Anders Martinsson 1964–1973
Måns Ryberg 1964–1973
Åke Sundborg 1970–1973
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Det var ett krav från riksdagen att 
nationalparkernas skötsel inte fick kosta 
något. Två av de beslutade nationalparkerna, 
nämligen Ängsö i Stockholms norra skär-
gård och Garphyttan i västra Närke (figur 1) 
dominerades av typiska lövängar (Sjöbecks 
och dagens definition) med fram till frid-
lysningen bibehållen lövängsskötsel. I båda 
fallen beslutades att skötseln skulle upphöra 
(Romell 1960a, b, Anonym 1993). Detta fick 
ju den konsekvensen att ängs markerna växte 
igen. Först 1943 beslöt man att återuppta 
hävden i Ängsö och Garphyttan (Lundgren 
2011). 

Den ursprungliga orsaken till misskötseln 
fanns alltså inom vetenskapsakademien. 
Man kan å andra sidan fråga sig varför växt-
ekologerna i Uppsala och Stockholm inte 
protesterade tidigare, när nu kunskapen 
fanns där. Möjligen önskade man inte alls 
bevara de hävdade ängarna i Ängsö och 
Garphyttan, utan ville i stället återskapa 
forntidens ekblandskogar. I fallet Skabb-

holmen skrev ju Hesselman (1911) uttryck-
ligen att det var den fria utvecklingen han 
ville studera.

Slutord
Håller vår tes att botanisterna tidigt var 
medvetna om kulturens inflytande på 
lövängarna? Sernander menade själv att han 
redan från sina tidiga skrifter på 1800-talet 
hade hävdat att lövängen är en kultur-
produkt. Vi tror dock att det till viss del 
är en efterhandskonstruktion, som knap-
past stöds av Sernanders egna skrifter. Vi 
skulle hellre betrakta honom som villrådig, 
eftersom han flera gånger motsäger sig 
själv. Å ena sidan räknar han in den boreala 
ekblandskogen i begreppet löväng, å andra 
sidan uppträder i denna skog ”solöppna 
lövängspartier”. Julins (1948) och Sjörs’ 
(1954) försvarstal för Sernander bygger på 
att man har valt citat selektivt. Däremot var 
Sernander 1925 i sina skrifter från Bjärka-
Säby klar över hur det låg till. Sjöbecks 

figur 6. Trystorps ekäng i Tång-
eråsa socken i Närke. Trystorp är 
ett gods som ursprungligen låg 
under Riseberga kloster. Som 
vid andra storgårdar höll man ek 
i ängarna, ett träd som bönderna 
annars ratade. Denna ekäng hade 
vid mitten av 1800-talet övergått 
till betesmark, och femtio år senare 
klassificerades den som skogs-
mark. 

Området är fridlyst sedan 1967. 
Sedan dess hålls granen efter och 
man försöker hålla öppet kring 
de gamla ekarna. Viktigaste träd 
är ek, lind och hassel. Syftet med 
reservatet är inte att återskapa en 
löväng utan att bevara lundlandska-
pet med en rad rödlistade insekter, 
kärlväxter, svampar och lavar (Läns-
styrelsen 2007). 
fo to: Ingvar Backéus, 19 november 
2018.
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skrifter kom därför knappast som någon 
överraskning för honom. Hur Hesselmans 
inställning utvecklades med tiden har vi inga 
uppgifter om, men givetvis såg även han 
effekten av fridlysningarna. Enligt hans son 
Erik Hessel man, reste han aldrig tillbaka till 
Skabbholmen. 

Både Sjöbeck och Sernander ansåg att 
lövängen hade sitt ursprung i lövskogarna 
från tiden före jordbruket. Sernander drog 
av detta slutsatsen att lövängarna kan ses 
som modifierade relikter av lövskogar i 
Nilssons ängsserie. Dessa skogar kallade han 
lövängar, vilket har orsakat missförstånd. 
Hans och Hesselmans önskan att återskapa 
värmetidens lövskogar genom fri utveckling 
i lövängar (figur 6), har också orsakat miss-
förstånd: De såg alltså inte igenväxningen 
som ett problem utan helt enkelt som 
resultatet av en utveckling mot ett önskat 
naturtillstånd.

Du Rietz tog klar ställning i sin skrift från 
1917. Tre år tidigare hade Halden framfört 
samma åsikt vid växtbiologiska seminariet 
vad gäller lövängarna i Hälsingland. Varför 
fördes detta till protokollet? Om saken 

hade ansetts som självklar, hade det knap-
past protokollförts. Pågick alltså ännu en 
diskussion om saken? Sernanders inställning 
före 1925 måste ännu anses något dunkel och 
hans vacklande inställning har exponerats av 
Romell.

Sten Selander (1891–1957) återgav i Det 
levande landskapet i Sverige (1955) berättelsen 
om vetenskapsmännens oförstånd, men han 
menade att Du Rietz och Palmgren ”antytt” 
det rätta förhållandet. Selander disputerade 
året efter Julin. Att han inte skulle ha läst 
Julins avhandling är uteslutet. Han kan alltså 
inte ha varit omedveten om vad denne skrev 
om Sernanders inställning, men han tycks 
inte ha trott på honom. Selanders berömda 
bok kan ha bidragit till att cementera den 
traditionella historieskrivningen.  

•  Bengt Jonsell, Håkan Rydin, Carl-Adam 
Hæggström och Urban Ekstam har lämnat 
värdefulla synpunkter på manuskriptet. Karl 
Grandin och Maria Asp vid KVA:s Centrum 
för vetenskapshistoria har beredvilligt 
försett oss med en lista över ledamöterna i 
KVA:s Naturskyddskommitté.
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2019: ”Det har vi vetat hela 
tiden!” – Akademikerna och 
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Mown meadows with scattered 
trees were a characteristic of 
the old Swedish landscape. It 
has been an established truth 
that the botanists, particularly 
R. Sernander and H. Hessel-
man, did not understand that 
the meadows would turn into 
forests when abandoned, 
whereas the human geographer 
M. Sjöbeck in several publica-
tions from 1927 onwards made 
this clear. This view was sup-
ported by, i.a., L.-G. Romell.

We have scrutinized the 
literature and the minutes of 
the Plant Biology Seminar in 
Uppsala from 1892 to 1944, in 
order to understand Sernan-
der’s views. Hesselman con-
sidered the matter uncertain. 
Sernander probably understood 
the dynamics also before 1927, 
but his standpoint was influ-
enced by a wish to restore the 
postglacial broadleaved forests 
of which he saw the meadows 
as degraded relicts. This could 
be done by leaving the mead-
ows for free development. 
Gradually he saw the need also 
to maintain meadows and the 
old cultural landscape as such. 
Several other botanists, e.g., 
G. Samuelsson and G. E. Du 
Rietz, already early on under-

stood the dependence of mead-
ows on human management.
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U
nder 2018 besökte vi en rad 
naturområden i Älmhults kommun 
som underlag till ett kommunalt 
naturvårdsprogram. Den 9 augusti 

befann vi oss på en sjöstrand i kommunen då 
Örjans kollega Henrik Weibull ringde. Som 
varande bryolog tipsade han bland annat 
om röd gaffelmossa Riccia huebeneriana, som 
borde gå att upptäcka just på sjöstränder 
under ett exceptionellt varmt och torrt år 
som 2018. Denna art hade vi, får vi erkänna, 
varken sett eller hört talas om tidigare. 
Men sagt och gjort, sökbilden ställdes in på 
röd gaffelmossa vid besök på sjöstränder 
framdeles.

Det skulle inte dröja länge innan det 
blev napp. Redan samma kväll stod Örjan 
på den nötbetade stranden av fågelsjön 
Norra Virestadsjön och studerade rastande 
kärrsnäppor och större strandpipare ute 
på sjöns torrlagda dy. Blicken vändes för 
ett ögonblick ner kring stövlarna i dyn och 
massor av gröna rosetter av en gaffelmossa 
uppen barade sig. Habitus av de kompakta 
rosetterna med korta bålgrenar och en 
vidgad skåra endast utmed båltopparna 
förde snabbt tankarna till arten som Henrik 
tipsat om. Men bålen var grön hos alla 
hundratals rosetter, varför jublet fick vänta. 
Några exemplar hemfördes och pysslades 

Under den varma och torra sommaren 2018 hittade Örjan Fritz och Sven G. 

Nilsson stora mängder av den sällan rapporterade arten röd gaffelmossa vid 

några sjöar i södra Småland. Fynden ger inblickar i vad som krävs för att arten 

både ska förekomma och upptäckas på en lokal, vilket kan förklara varför den 

sällan rapporteras.

Röd gaffelmossa – massförekomster 
av en hotad habitatspecialist
ÖRJAN FRITZ & SVEN G. NILSSON

figur 1. Fyndlokaler för röd gaffelmossa i Älmhults 
kommun 2018. Lämpliga lokaler utan fynd av röd 
gaffelmossa anges också.
Distribution of records (red dots) in 2018 of the 
liverwort Riccia huebeneriana in different lakes in the 
municipality of Älmhult, province of Småland, Sweden. 
In addition, negative records (black dots) are also 
presented.
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om i Örjans arbetsrum. Tiden gick, men 
utan färgförändring i bålarna, som envisades 
med att vara gröna. Två veckor senare gavs 
dock möjlighet till återbesök på lokalen, 
och då kunde äntligen artens karaktäristiska 
violetta färg ses på en hel del av rosetterna. 
Sporer hittades också rikligt och faststäl-
lande av art stod nu utom allt tvivel.

Lokaler och populationsstorlek
Efter upptäckten av den för Älmhults kom-
mun nya arten eftersökte vi systematiskt 
röd gaffelmossa under augusti–september 
på sjöstränder i trakten för att klarlägga dess 
förekomst, utbredningsbild och ungefärliga 
population. Överraskande nog fann vi röd 
gaffelmossa på många platser vid totalt fyra 
sjöar i Virestads socken, alla i ett och samma 
sjösystem i avrinningsområdet Helge å upp-
ströms sjön Möckeln i Älmhults kommun, 
Kronobergs län (figur 1). 

Eftersom vi inventerade en så stor del av 
den totala bedömda förekomsten av lämp-
ligt habitat i Virestads socken kan vi göra 
en grov beräkning av den totala popula-
tionsstorleken mätt som antalet bålar och 
förekomst i antal kvadratmeter. Totalt bör 
förekomsten i Virestads socken hösten 2018 
ha varit mellan 25 000 och 50 000 bålar 
inom en yta på minst 2 000 kvadratmeter 
(tabell 1). Sammantagen bör det vara den 
största kända förekomsten av arten i Sve-
rige, kanske bland de största i Europa.

Nedströms Södra Virestadsjön rinner 
Helge å i tur och ordning genom Låkasjön, 
Steningen och Såganässjön innan vatten-
draget mynnar i sjön Möckeln vid Diö. 
Vi sökte röd gaffelmossa på de potentiellt 
lämpligaste lokalerna i alla dessa sjöar ned-
ströms Södra Virestadsjön utan att hitta fler 
förekomster (figur 1). 

Beskrivning av sjöarna
Sjöarna med röd gaffelmossa ligger alla i ett 
mycket flackt område med urbergsmorän. 
De ligger som på rad i ett sjökomplex som 

sänktes under 1920-talet. Helge å rinner 
genom alla sjöarna, vars vattenstånd efter 
sänkningen varierar på ett naturligt sätt. 
Vattenståndet är högst under vinter–vår, 
medan lågvatten främst inträffar under 
sommar till höst. Medelvattendjupet i 
Södra Virestadsjön är 140 cm, men i Norra 
Virestadsjön bara 40 cm. Höjdintervallen 
mellan låg- och högvatten är vanligen mer 
än en meter (enligt Svens noteringar under 
femtio år). Månaderna maj–juli 2018 innebar 
en rekordlång period med mycket varmt 
väder nästan utan nederbörd. Det medförde 
en höst med extremt lågvatten i traktens 
oreglerade sjöar, vilket innebar att sjöbott-
nar som normalt ligger under vatten låg 
exponerade under en lång period. 

Älmhultstraktens sjöar är ursprungligen 
näringsfattiga, men de aktuella sjöarna 
påverkas något av näring från kring liggande 
jordbruksmark. Området kring dessa sjöar 
är den enda del av Älmhults kommun som 
räknats som jordbruksbygd med lång siktigt 
bestående åker (Lantbruks nämnden i 
Kronobergs län 1967). Vattnet till Garans-
hultasjön och Norra Virestadsjön påverkas 
av kalkdoserare i tillrinnande vatten-

tabell 1. Uppskattad populationsstorlek av röd 
gaffelmossa mätt i antal bålar, en grov uppskattning 
av antalet kvadratmeter som arten förekom inom, 
samt antal lokaler i respektive sjö eller vattendrag i 
Älmhults kommun 2018. Sjöarna har sorterats från 
norr till söder. Alla siffror är minimiantal.
Estimated minimum numbers of thalli, square metres of 
occurrence and numbers of localities in 2018 of Ric-
cia huebeneriana in different lakes in the municipality 
of Älmhult, province of Småland, Sweden.

Sjö/vattendrag
Antal 
bålar

Antal 
m2

Antal 
lokaler

Virestadnäsasjön 1 000 4 5
Garanshultasjön 3 000 25 3
Å mellan Garanshultasjön 

och Norra Virestadsjön
1 000 10 2

Norra Virestadsjön 10 000 1 000 8
Södra Virestadsjön 10 000 1 000 3
Summa 25 000 2 039 21
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drag och hade pH under 5,0 och saknade 
buffrings förmåga före kalkningsstart under 
1980-talet (Länsstyrelsen i Kronobergs län 
2017). Vattnet som rinner från grandomi-
nerade skogar till sjöarna är ännu surt med 
pH omkring 5,5 uppströms doserarna. När 
det rinner in i sjöarna efter kalkdoserarna 
har pH ökat till mellan 6 och 7. Buffert-
kapaciteten i vattnet uppströms doserarna 
är obefintlig, men svag–god i sjövattnet 
nedströms (Hilding 2018). Vattnet är brunt 
av humus, särskilt efter höga flöden.

Förekomst i Sverige
Röd gaffelmossa är tidigare sällsynt rappor-
terad i Sverige. Det finns spridda fynd från 
1800-talet och början av 1900-talet, fem 
fynd från Skåne, två i Östergötland samt 
enstaka i Småland, Öland, Dalsland, Väster-
götland, Värmland och Uppland (Damsholt 

& Hallingbäck 1986, Hallingbäck 1998 och 
Artportalen). Senare gjordes fynd i två vätar 
på Stora Alvaret, Öland 1986–87 samt på 
Gotland på 1990-talet. Därefter rapportera-
des fynd av röd gaffelmossa torrsommaren 
2013 från två närbelägna lokaler i Småland 
(Darell 2014) och troligen en i norra Skåne 
(Artportalen). Under 2018 hittades arten 
även i Bohuslän (Mattson 2018), samt åter-
sågs på lokalen Kojtasjön i Alvesta kommun 
i Småland (Artportalen). Rapporterade och 
kända fynd 1924–2018 (Artportalen) visar 
totalt sett en tämligen spretig utbrednings-
bild i södra Sverige, ytligt sett utan gemen-
sam nämnare (figur 2).

Rödlistad i Sverige och i Europa
Röd gaffelmossa är rödlistad som starkt 
hotad (EN) i Sverige enligt C-kriteriet, dvs. 
liten population och minskning (ArtData-
banken 2015). Den är rödlistad i många 
länder i Europa, till exempel som försvun-
nen (RE) från Österrike, starkt hotad (EN) i 
Finland, Schweiz, Luxemburg och Tjeckien 
(Kučera m.fl. 2012), sårbar (VU) i Norge, 
Italien, Spanien och Portugal samt sparsamt 
förekommande och rödlistad med osäker 
kategori i Storbritannien, Irland, Tyskland, 
Polen och Ungern (Hodgetts 2015). Arten 
är sällsynt även i Ryssland (Ellis m.fl. 2015) 
samt i Holland och Belgien (van Dort m.fl. 
2010). 

Med få rapporterade fynd avviker inte 
Danmark från den gängse bilden. Ett 
dussin tal kollekter i Köpenhamns universi-
tets herbarium härrör främst från Själland 
(senast 1997–98). Under senare år (2014, 
2017) har röd gaffelmossa rapporterats vid 
ett par tillfällen också från Jylland (Irina 
Goldberg i e-brev).

Kvantitativa jämförelser mellan före-
komsten under perioderna 1980–1999 och 
2000-2017 har gjorts för Flandern i Belgien. 
Analysen resulterade i att röd gaffelmossa 
där hamnade i kategorin kritiskt hotad (CR) 
(van Landuyt & De Beer 2017).

figur 2. Rapporterade fynd av röd gaffelmossa 
i Sverige 1924–2018 (ArtDatabanken 2019, 
Artfakta). Många av fynden är av gammalt datum. 
Efter år 2000 domineras fynd bilden av lokalerna i 
Kronobergs län.
Records of Riccia huebeneriana in Sweden (Swedish 
Species Information Centre, Uppsala, 2019). Most 
records are old. The present known main distribution 
is concentrated to the southern part of the province of 
Småland.
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Röd gaffelmossa är sällsynt i Europa som 
helhet (Porley & Hodgetts 2005) och finns 
föreslagen för en kommande europeisk 
rödlista för mossor (Hodgetts 2015).

Hur känner man igen röd gaffelmossa?
Det finns 13 arter av rosettmossor i Sverige 
(Damsholt & Hallingbäck 1986, Halling-
bäck 2016). Röd gaffelmossa bildar ofta 
cirkulära centimeterstora rosetter, som 
är brett Y-formigt förgrenade med korta 

bålgrenar (figur 3). Förekomsten av en 
perforerad bål ovansida och den violetta 
bålfärgen hos mogna exemplar är de mest 
typiska makro skopiska karaktärerna. Luft-
kammare på bålens ovansida ger bålarna 
möjlighet att flyta på vattnet (Ingelög m.fl. 
1992). I mikro skopet är sporstorleken en 
viktig karaktär. Sporerna är ofta talrika 
och stora för att vara en levermossa, men 
små jämfört med andra närstående rosett-
mossor. 

figur 3. Röd gaffelmossa. Av följearter syns bland 
annat gaffelmossa R. fluitans i bilden ovan och 
strandbronia Fossombronia foveolata i bilden till 
höger. – Södra Virestadsjön, 13 september 2018. 
fo to: Örjan Fritz.
Green to violet thalli of Riccia huebeneriana growing 
on mud. Among associated species, Riccia fluitans 
(above) and Fossombronia foveolata (right) can be 
seen.
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Pösgaffelmossa Riccia cavernosa är den art 
som närmast liknar röd gaffelmossa. Bålen 
är gulgrön hos pösgaffelmossa och kan få en 
ljusrosa ton hos mogna exemplar. Ekologiskt 
skiljer de sig genom att pösgaffelmossa är 
mer knuten till minerogena kalkrika miljöer, 
medan röd gaffelmossa föredrar näringsrik 
dy och verkar vara mer indifferent för sub-
stratets pH. 

Ränngaffelmossa R. canaliculata är också 
en tänkbar förväxlingsart, eftersom den 
förekommer i liknande miljöer som röd 

gaffelmossa och också noterats på ett par 
av sjöstränderna i Älmhults kommun under 
studierna 2018. Även ränngaffelmossa kan 
ha purpurfärgade pigment i båltopparna, 
men har något längre bålgrenar och har en 
mittskåra i hela bålens längd medan röd gaf-
felmossa är uppskuren bara vid båländen. 

Gaffelmossa R. fluitans är den i området 
mest spridda rosettmossan. Vi såg den också 
talrikt på flera lokaler, ofta tillsammans med 
röd gaffelmossa. Gaffelmossa verkar också 
ha ett bredare habitatval än röd gaffelmossa 

figur 4. Miljöbilder av lokaler med röd 
gaffelmossa i Älmhults kommun 2018. 
fo to: Sven G. Nilsson (A, 2018-09-25; B, 
2018-08-31) & Örjan Fritz (C, 2018-09-
13).
Habitats for Riccia huebeneriana on 
cattle-grazed lake shores 2018 in Älmhult 
municipality, province of Småland, Swe-
den.

A

B

C
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eftersom vi noterade den på flera lokaler utan 
förekomst av röd gaffelmossa. Till skillnad 
från röd gaffelmossa har gaffelmossa mycket 
längre bålgrenar som därtill är platta (figur 3). 

Två olika varieteter av röd gaffelmossa 
anges i Norden. Utöver var. huebeneriana, 
med purpurfärgad bål, finns i Danmark och 
Norge även var. pseudo-frostii med gulgrön 
bål (Damsholt 2002).

Substrat- och habitatval
I artfaktabladet för röd gaffelmossa anges: 
”Mossan växer på lerig dy i eller vid grunda 
vattensamlingar som periodvis torkar ut, 
ibland i leriga diken, men i regel på betad 
mark eller i områden som är tillhåll för flytt-
fåglar.” (ArtDatabanken 2018). Detta stäm-
mer i stort sett bra med det vi sett efter att 
studerat många förekomster av röd gaffel-
mossa vid sjöarna i Virestads socken 2018. 

Våra fynd av röd gaffelmossa under 
hösten 2018 gjordes huvudsakligen på sjö-
stränder på exponerad dy nära vatten nivån. 
Höjdintervallet med fynd var knappast 
större än 20 cm. De flesta fynd var högst 10 
cm över vattenståndet under september, 
men några få var ned till några centimeter 
under vatten ytan. Det betyder att de flesta 
år är 2018 års fyndplatser under vatten under 
hela året. 

Substratet var i de flesta fallen ett någon 
till några cm tjockt fuktigt dylager ovanpå 
morängrus (figur 4A), förutom i Helge å 
norr om Norra Virestadsjön och i åmyn-
ningen där det var dyblandad lera (figur 4B). 
Vi eftersökte förgäves arten på exponerad 
fuktig dy på gungflyn, till exempel vid sjön 
Steningen och Östra Tångarne vid Möckeln, 
men fann den rikligt på decimetertjock dy 
på fast moränbotten (figur 4C). I ett fall på 
östra stranden av Norra Virestadsjön låg 
tunn dy ovanpå sand, men då växte gaffel-
mossor i ett glest bestånd av säv Schoeno-
plectus lacustris. Just på den platsen var röd 
gaffelmossa sparsam, medan vanlig gaffel-
mossa dominerade. På en lång sträcka 

därifrån på den öppna betade strandängen 
dominerade en sandig strand utan gaffel-
mossor. Vi sökte även efter röd gaffelmossa 
på långgrunda stränder i områden utan bete, 
dock utan att finna några förekomster.

Millimetermossa – exklusiv följeart
Den 10 november rådde det fort farande ett 
mycket lågt vattenstånd, och vi samlade in 
mossor på den nötbetade strandängen med 
röd gaffelmossa i den norra delen av Södra 
Virestadsjön. Följearter av mossor inventera-
des dock inte systematiskt. Insamlat material 
och foton från en närliggande lokal i samma 
sjö visade att de talrikaste följe arterna inte 
oväntat var åkerdagmossa Pseudephemerum 
nitidum, sågdagmossa Ephemerum serratum 
och strandbronia Fossombronia foveolata, vilka 
är typiska arter på fuktig dypålagrad sand 
vid sjöar och vattensamlingar. Roligare var 
fyndet av klasbryum Bryum demaretianum, en 
rödlistad (NT) art som växer på nötbetade 
strandängar och sjöstränder. Den hittades 
första gången i Sverige så sent som 2003, och 
har nu flest rapporterade fynd från Halland 
(ArtDatabanken 2018).

Millimetermossa Micromitrium tenerum 
var dock tveklöst den mest anmärknings-
värda följearten, funnen på den nötbetade 
dyiga strandängen i den norra delen av Södra 
Virestadsjön. Millimeter mossa växte här 
spridd tillsammans med röd gaffelmossa 
åtminstone inom flera kvadratmeter på olika 
ställen av lokalen, dvs. inom minst 3–5 m2. 
Den totala omfattningen av förekomsten av 
millimetermossa är dock svår att uppskatta, 
dels eftersom den är så liten, dels eftersom 
delar av förekomsterna låg under vatten. Just 
milli metermossa nämns ofta som en exklusiv 
följeart till röd gaffelmossa (ArtDatabanken 
2018, Klaas van Dort i e-brev), sannolikt efter-
som arternas ekologi och livshistoria till stora 
delar verkar sammanfalla (trots att den ena är 
en bladmossa och den andra en levermossa). 

En senare noggrann genomgång av 
allt insamlat material av röd gaffelmossa 
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från fynden 2018 avslöjade ytterligare en 
förekomst av millimetermossa, nämligen 
på Garanshultasjöns östra strand den 13 
september. Där växte den återigen tätt till-
sammans med röd gaffelmossa. Det innebär 
att millimetermossa finns i minst två sjöar i 
området, och kan förstås vara än mer spridd.

Millimetermossa är sällan rapporterad i 
Sverige och rödlistad som starkt hotad (EN) 
(ArtDatabanken 2015). Liksom i fallet med 
röd gaffelmossa verkar den vara sällsynt i 
flera länder, och finns dessutom med på den 
europeiska rödlistan (ECCB 1995). Arten 
har tidigare inte rapporterats från Småland. 
Efter flera fynd i Helgeåns vattensystem 
i norra Skåne från 1925 (Persson 1925) till 
1942 (ArtDatabanken 2018) dröjde det ända 
till 2011 då den upptäcktes igen, ånyo vid 
Helge å i Skåne, men uppströms de tidi-
gare kända lokalerna (Lönnell 2015, Henrik 
Weibull i e-brev). Under 2013 hittades den 
dessutom vid Sörfjärden utanför Strängnäs i 
Södermanland på lera på en nötbetad strand 
(Lönnell 2015). Fyndet av millimetermossa 
i Södra Virestadsjön är ännu bara det tredje 
kända förekomstområdet och den femte 
kända aktuella lokalen i Sverige. Den lär 
dock gå att upptäcka på fler platser. 

Viktiga miljöfaktorer
VIKTEN AV NÖTBETADE STRANDÄNGAR
Samtliga våra fyndplatser utgörs av stora 
strandängar som sedan decennier betats av 
nötkreatur (Svens observationer). Det fanns 
inga träd, buskar eller annan högre vegeta-
tion i strandbrynet mellan vattnet och den 
öppna betesmarken där röd gaffelmossa 
växte. Dessutom såg vi att det fanns rikligt 
med kospillning i strandkanterna. Vi uppfat-
tade det som att röd gaffelmossa var något 
näringsgynnad. Betestrycket var hårt med 
en låg, avbetad vegetation, särskilt vid Norra 
och Södra Virestadsjöarna. I samtliga fall 
där vi fann röd gaffelmossa rör det sig om 
stora anslutande betesmarker med många 
djur som ofta uppehåller sig i strandkanten. 
Förutom spillning medför detta även tramp 
som resulterar i blottad jord och möjligheter 
för konkurrenssvaga kortlivade arter som 
rosettmossor att etablera sig. Detta illustre-
ras särskilt väl av lokalen i den norra delen av 
Södra Virestad sjön, där hög uppvuxen vass 
och videbuskar växer på den obetade sidan 
av sjöstranden (figur 5). Vikten av bete och 
tramp för röd gaffelmossa framhävdes redan 
av Ingelög m.fl. (1992), där upphörd hävd 
och igenväxning angavs som hot.

figur 5. Lämpligt 
habitat för röd gaffel-
mossa på den betade 
stranden hitom 
stängslet respektive 
olämpligt på den obe-
tade stranden bortom 
stängslet i bakgrun-
den. – Norra delen av 
Södra Virestadsjön, 
13 september 2018. 
fo to: Örjan Fritz.
Suitable habitat for 
Riccia huebeneriana in 
front of the fence (cat-
tle-grazed area) and 
not suitable habitat 
behind the fence (not 
grazed). 
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Den rödlistade (NT) växten rödlånke 
Lythrum portula påträffade vi ofta, men inte 
alltid, på växtplatser med röd gaffelmossa. 
Rödlånke noterades totalt i tiotusentals 
exemplar på de betade stränderna. Ofta 
växte den något högre än gaffelmossorna 
på strandängarna vid Garanshultasjön och 
Virestadsjöarna, särskilt vid Östra Välje 
(figur 6). Rödlånken fanns på alla strand-
ängar med gaffelmossor i Virestad, men ver-
kar ha en bredare nisch. Den fanns nämligen 
rikligt även på torra sandiga stränder utan 
gaffelmossor.

Vid Peaboda i den sydöstra delen av Södra 
Virestadsjön fanns en hårdbetad, fuktig 
till blöt hagmark och strandäng där vi inte 
kunde hitta några gaffelmossor i september 
2018. Ytligt sett var stranden lämplig med 
partier med exponerad dy, men det fanns 
ingen stor öppen strandäng intill. Strand-
kanten var inte lika upptrampad eller spill-
ningsbemängd som längre norrut i samma 

sjö där vi fann röd gaffelmossa. Vi fann inte 
heller rödlånke vid Peaboda. 

Vi sökte även efter gaffelmossor på de 
strandängar som ännu betas vid den stora 
oreglerade sjön Möckeln. Där påminde 
strandängarna om dem vid Peaboda, men 
varken röd gaffelmossa eller rödlånke hitta-
des vid Möckeln. På en av strandängarna vid 
Tångarne, vid Möckeln, fanns dock rikligt 
med vanlig gaffelmossa och fåtaligt med 
rännformig gaffelmossa på den nötkreaturs-
trampade stranden. Även i denna sjö var 
vattenståndet extremt lågt hösten 2018. 

VATTENVARIATIONENS BETYDELSE
Den exponerade och fuktiga dy där röd 
gaffelmossa växer ligger alltså de flesta år 
under vatten. Det anges att arten behöver 
torra och varma somrar för att utvecklas 
(Damsholt & Hallingbäck 1986, Hallingbäck 
1998, Damsholt 2002, Porley & Hodgetts 
2005). Kan det vara den långvariga expone-

figur 6. Tusentals exemplar av rödlånke Lythrum portula färgar stranden brunröd och på någon decimeter 
djupare nivå på fuktig dy växer både rödlånke och tusentals röd gaffelmossa. – Strandängen vid Östra 
Välje, Norra Virestadsjön, 7 september 2018. 
fo to: Sven G. Nilsson.
Grazed lake shore with thousands of plants (brownred area) of Lythrum portula, a red-listed vascular plant often 
recorded at sites with R. huebeneriana, which in turn grows on the mud (darker area) close to the water.
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ringen av dy ovan vattenytan som medförde 
massförekomst av bålar sensommaren–hös-
ten 2018? I Garanshultasjön fann vi flera 
bålar av röd gaffelmossa under vattenytan. 
Då hade troligen vattenytan stigit någon 
decimeter efter ett regn en tid dessförinnan. 
Vi såg också många vita bålar av röd gaffel-
mossa på en lokal i norra Södra Virestadsjön 
senare under säsongen i september (figur 
3). En vit bål är ett tecken på att mossan 
börjat brytas ner. Röd gaffelmossa sågs dock 
av oss på en när belägen lokal i norra Södra 
Virestadsjön ännu i början av november. 
Troligen är dock bålarnas livslängd mycket 
kort, kanske bara ett par månader. Mossan 
övervintrar som sporer i dyn och kan troli-
gen vila som sporbank under flera säsonger 
i väntan på nästa tillfälle med blottlagd dy 
(Porley & Hodgetts 2005). Detta tillfälle får 
dock inte bli alltför kortvarigt om mossans 
livscykel ska kunna fullgöras. 

Möjligheten att upptäcka röd gaffelmossa 
ökar förstås också då dyig sjöstrand expone-
ras vid lågt vattenstånd. Väl under vattenytan 
blir bålarna betydligt svårare att upptäcka. 
Även om arten skulle finnas, blir chansen att 
hitta den främst begränsad till torra år med 
viss varaktighet av lågt vattenstånd.

Om arten är beroende av blottlagd dy 
för utveckling av sporer kan reglering av 
sjöar för bibehållande av högvatten under 
sommar och höst vara en negativ faktor. I 
England nämns detta som ett reellt hot mot 
arten (Porly & Hodgetts 2005). Nuvarande 
kunskap indikerar således att sjöar och 
vatten drag med en naturlig vattenstånds-
variation, som möjliggör exponerade 
stränder under sensommar–höst åtminstone 
under torra år, kan vara en utslagsgivande 
faktor för förekomst av röd gaffelmossa. 

FÅGLAR GYNNAR RÖD GAFFELMOSSA
Det tycks finnas en positiv koppling mellan 
förekomst av röd gaffelmossa och fågel-
sjöar (Damsholt & Hallingbäck 1986). Alla 
fyra sjöarna med arten i Virestad är mycket 

riktigt också kända fågelsjöar med riklig 
förekomst av bland annat änder och gäss 
under vårarna, vadare sommartid och till 
exempel sångsvanar under hösten. Vad 
kopplingen består i mellan mossan och 
fåglar är inte utredd. En möjlig förklaring är 
att fåglar sprider mossan (Hallingbäck 1998, 
Damsholt 2002). Röd gaffelmossa har stora 
sporer, ca 55–65 μm, och bör därför vara 
svårspridd utanför det hydrologiska system 
den finns i. För långdistansspridning behövs 
sannolikt en annan vektor än vatten. Fynd-
bilden i Sverige spretar mycket över hela 
Götaland (figur 2). Kanske är det en följd av 
just spridning via flyttande fåglar?

En annan koppling kan vara att de ras-
tande fåglarna – som ofta uppehåller sig i 
vattenbrynen – kan förbättra habitatet där 
röd gaffelmossa växer. Det skulle kunna ske 
genom viss näringsberikning av stränderna 
genom fåglarnas spillning, liksom i fallen 
med ansamling av kospillning noterad ovan. 
Särskilt gäss, vilka födosöker i stort antal vid 
Östra Välje, kan också bidra med ytterligare 
bete så att konkurrerande vegetation blir 
riktigt lågvuxen och gles. Det kan förstås 
också vara så att fåglar både sprider mos-
san, betar den strandnära vegetationen och 
näringsberikar stränderna på ett för mossan 
positivt sätt.

Varför är röd gaffelmossa hotad?
Våra studier av röd gaffelmossa i Virestads 
socken ger en tydlig bild av artens specialise-
rade habitat: Den är beroende av exponerad 
dy vid stora betesområden med nötkrea-
tur på stränder i oreglerade sjöar där det 
förekommer rikligt med vatten anknutna 
fåglar. Det behövs många betesdjur så att 
strandkanten blir trampad, men den får 
inte vara helt söndertrampad. Förmodligen 
får inte vattnet vara förorenat, men kanske 
behövs viss näringsberikning från spillning 
av nötkreatur och fåglar. Vattnet i de aktu-
ella sjöarna i Virestad har inte höga halter 
av fosfor och kväve, vilket är vanligt i övriga 
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delar av den röda gaffelmossans utbred-
ningsområde i Europa. Däremot är vattnet 
i Virestad brunfärgat av humus eftersom 
granskogar dominerar i tillrinningsområdet. 
Kalkning sker i till flöden till sjöarna, varför 
vattnet numera inte är försurat (se ovan).

Kombinationen av vatten med en naturlig 
vattenståndsvariation och ett omfattande 
strandbete utan föroreningar i vattnet är en 
ovanlig miljö i dagens Europa. Eftersom röd 
gaffelmossa inte förekommer, såvitt känt, 
i den boreala regionen finns det numera 
mycket få sjöar som uppfyller artens krav. 
Nästan alla sjöar i tempererade Europa är 
antingen reglerade, förorenade eller så har 
beteshävden av strandmiljöerna upphört 
med igenväxning som följd. Även naturligt 
näringsrika sjöar kan vara olämpliga habitat, 
eftersom strandvegetationen ofta blir hög 
och växtrester täcker dystränderna. Före-
komstområdet för röd gaffelmossa i Virestad 
socken är omfattande, men samtidigt det 
enda kvarvarande området i Älmhults kom-
mun där alla viktiga habitatfaktorer samman-
faller. Från naturvårdssynpunkt är det därför 
angeläget att dessa högklassiga och skydds-
värda betade strandängar kan bibehållas med 
lämplig skötsel och ges ett varaktigt skydd.

Var kan man hitta nya lokaler?
Likt en tillfälligt uppdykande svamp, 
beroende av rätt väderlek under en säsong, 
är röd gaffelmossa en lynnig och efemär art 
att inventera och hitta ett givet år. Det blir 
därför extra svårt att bedöma mörkertalet. 
Den är dock lätt att känna igen om det 
finns mogna bålar, och ofta finns den i riklig 
mängd där den uppträder. Röd gaffelmossa 
kan troligen upptäckas ”var som helst” i 
södra Sverige – förutsatt att artens specifika 
habitatkrav uppfylls och spridning dit kan 
ske. Om den pågående klimatförändringen 
medför att torrsomrar blir vanligare i södra 
Sverige bör röd gaffel mossa kunna gynnas 
och chansen ökar då att arten hittas på nya 
lokaler, åtminstone i oreglerade sjöar. 

Norra Skåne från gränsen till Småland 
ner till Kristianstad framstår här som ett 
mycket intressant område. Detta illustreras 
av en gammal lokal vid Helge å nära Broby 
samt en mer aktuell lokal vid Hässleholm 
(Niklas Lönnell, Artportalen). Även flera 
fynd av följearten millimetermossa i Helge-
åns vattensystem i norra Skåne (ArtData-
banken 2018) talar för att detta område kan 
höra till de viktigaste förekomstområdena 
för röd gaffelmossa i Sverige. De nötbetade 
fågelrika strandängarna vid Araslövssjön, 
Isternäset eller Hammarsjön längre ned-
ströms Helge å vid Kristianstad bör också 
vara särskilt goda kandidatområden att leta 
vid. Med fynd i kustnära delar av Bohuslän 
öppnar sig ytterligare en front där arten 
kan vara mer utbredd än vad som är känt 
idag. På betade stränder vid fågelsjöar som 
Hornborga sjön, Tåkern och Östen kan det 
också vara givande att söka efter arten.

Nytt svenskt namn föreslås
Namnet röd gaffelmossa, tidigare sydlig gaf-
fel, är inte mitt i prick. Bålen hos de tusen-
tals exemplar vi såg i Älmhults kommun 
under 2018 blev inte röd, utan var först grön 
och senare eventuellt violett eller blåaktig. 
Vid avtagande vitalitet vitnade bålen och 
blev svampig. Röda färgtoner såg vi inte alls. 
Det engelska namnet ”Violet Crystalwort” 
speglar utseendet bättre. Vi föreslår därför 
att det svenska namnet ändras till violett 
gaffelmossa innan det tveksamma namnet har 
satt sig allt för mycket.  

•  Tack till Henrik Weibull för tipset om 
arten och artbestämning av insamlade följe-
arter, bland annat av millimetermossa. Tack 
även till Älmhults kommun för användning 
av underlagskarta till fyndbilden. Klaas van 
Dort delade med sig av ekologiska erfa-
renheter från Holland och Irina Goldberg 
lämnade uppgifter från Danmark. Niklas 
Lönnell tackas för värdefulla synpunkter på 
manuskriptet.
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Fritz, Ö. & Nilsson, S. G. 
2019: Röd gaffel mossa – 
massförekomster av en hotad 
habitatspecialist. [Riccia 
huebeneriana – mass occurrence 
of a threatened habitat specialist 
in the province of Småland, S 
Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 
113: 232–242.

The small thalloid liverwort 
Riccia huebeneriana was recorded 
from 21 localities in four lakes 
in the province of Småland, S 
Sweden, in 2018. The total pop-
ulation was at least 25 000 thalli 
comprising an area of occurrence 
of at least 2 000 m2, but was 
probably larger. There are only 
few recent records in Sweden of 
R. huebeneriana. The hot and dry 
summer of 2018 with extremely 
low water levels during a long 
period most probably promoted 
the establishment and growth of 
the liverwort on lake shores with 
exposed mud. Pseudephemerum 
nitidum, Ephemerum serratum, 
Fossombronia foveo lata and Riccia 
fluitans were the most common 
bryophytes associated with 
R. huebeneriana. In addition, the 

red-listed mosses Bryum demare-
tianum and Micromitrium tenerum 
were recorded at one and two 
sites, respectively. Riccia huebene-
riana has a specialised ecology 
with an erratic appearance. The 
dependence on long periods of 
low water levels during summer 
and autumn is one critical fac-
tor. Another important factor 
is the narrow habitat require-
ments: In the study area it was 
recorded only on bare mud at 
cattle-grazed lake shores in 
lakes with substantial numbers 
of resting and migrating water 
birds. In addition, R. huebeneri-
ana also seems to be connected 
to lakes with naturally fluctuat-
ing water levels allowing for low 
water levels also during autumn. 
The status as a threatened spe-
cies is a result of declining and 
disappearing areas of suitable 
habitats.
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F
öre det moderna skogsbrukets intåg 
var Sveriges skogar flerskiktade med 
träd av olika arter och åldrar. Många 
av skogarna dominerades av tall 

Pinus sylvestris med inslag av lövträd. Det 
fanns gott om död ved av olika karaktär i 
naturskogarna: stående döda träd, högstub-
bar, lågor och bränd ved. I dag är dessa 
urskogsartade tallskogar ovanliga (Eide 
2014). Orsaken är en kombination av huvud-
sakligen två faktorer: skogsbruket och ett 
effektivt brandförsvar som gör att naturliga 
skogsbränder är ovanliga (Granström 1991a, 
Bernes m.fl. 2015).

Produktiv skogsmark utnyttjas idag effek-
tivt med kalavverkning och återplantering. 
Detta ger en skog med träd av samma art 
och ålder. Träden hinner aldrig självdö och 
skogsägarna är ofta duktiga på att ta till vara 
på död ved, till exempel vindfällen. Död ved 
av olika typer har därför blivit en bristvara, 
vilket har gjort att många vedlevande insek-
ter är sårbara eller hotade (Naturvårdsverket 
2013, Artdatabanken 2015).

Naturvårdsbränningar
För att skynda på bildandet av död ved 
i boreala skogar kan en naturvårdsbrän-
ning utföras. Bränningar ger flera positiva 
effekter: Vegetationen tätnar inte, lövträden 
gynnas och tall – som trivs i öppna och glesa 
skogar – kan fortfarande dominera (figur 
1) (Niklasson & Drakenberg 2001, Eriks-
son m.fl. 2013). Sällsynta arter som brand-

näva Geranium lanuginosum och svedjenäva 
G. bohemicum är beroende av hög temperatur 
för att fröna ska kunna gro och gynnas 
därför av brand (Nilsson 2005, Risberg & 
Granström 2012, 2015). 

Om luftens temperaturer överstiger 
60 °C under själva bränningen skadas alla 
träd oavsett art och riskerar att dö (Gran-
ström 1991b). Efter en bränning som inte 
varit alltför intensiv dör träden istället suc-
cessivt under många år; vi återkommer till 
detta senare i texten. Under branden skadas 
träden främst i kambiet (innerbarken) och 
i barr- eller bladverket (Granström 1991b). 
Äldre tallar har tjock isolerande bark och 
grenar som sitter högt upp på trädstam-
men (hög krongräns), vilket gör dem mer 
brandtåliga än granar Picea abies, som har låg 
krongräns och tunn bark. Om tallar skadas 
skyddar den kådrika veden mot efterföl-
jande svamp- och insektsangrepp (Gran-
ström 1991b, Nilsson 2005). 

En uppföljning
Länsstyrelsen i Dalarnas län genomförde 
kontrollerade naturvårdsbränningar i natur-
reservaten Trollmosseskogen, Rättviks kom-
mun, 7 augusti 2007 och Rensjön, Älvdalens 
kommun, 5 juni 2012. Bränningarna hölls 
relativt lågintensiva, men lufttemperaturen 
och luftfuktigheten var något högre i Troll-
mosseskogen än i Rensjön (Länsstyrelsen 
Dalarna 2015). Innan bränningarna gjorde 
länsstyrelsen inventeringar år 2007 i natur-

Med en lagom intensiv naturvårdsbränning kan man se till att döende träd och 

död ved skapas under många år framöver, vilket har stor betydelse för mång-

falden av mossor, lavar, vedsvampar och insekter i skogen. 

Träd fortsätter att dö under lång tid 
efter naturvårdsbränning 
ANNIE HAMMARE, BRITA M. SVENSSON & URBAN GUNNARSSON
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reservaten, och kompletterade invente-
ringen i Rensjön år 2008. Bland annat note-
rades trädens tillstånd och nyetablering i 
åtta provytor (metodik enligt Kellner 2008). 

Denna studie bygger på ett examens-
arbete som förstaförfattaren Annie påbör-
jade sommaren 2016. Annie besökte bägge 
natur reservaten och gjorde ytterligare 
uppföljningar. Bränningen i Trollmosse-
skogen (2007) utfördes alltså fem år innan 
bränningen i Rensjön (2012), men uppfölj-
ningarna gjordes vid samma tidpunkt. I den 

här artikeln använder vi några av resultaten 
från examensarbetet för att besvara fråge-
ställningen: Påverkas trädmortaliteten även en 
längre tid efter naturvårdsbränningarna? En full-
ständig redogörelse finns i Hammare (2017). 

I Trollmosseskogen gjordes uppföljning-
arna sex (2013) och nio år (2016) efter brän-
ningen och i Rensjön ett (2013) och fyra år 
(2016) efter bränningen. Både före och efter 
bränningarna var tall det vanligaste trädslaget 
i båda naturreservaten, men antalet levande 
tallar minskade kraftigt efter naturvårdsbrän-

figur 1. Naturreserva-
tet Trollmosseskogen 
i Dalarna år 2016, nio 
år efter en naturvårds-
bränning. Volymen död 
ved har ökat efter brän-
ningen och nyetablering 
av bland annat björk och 
tall har tagit fart. 
fo to: Annie Hammare.
The Trollmosseskogen 
nature reserve in 2016, 
nine years after a con-
servation burning. The 
volume of dead wood has 
increased and birch has 
started to establish.
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ningarna (tabell 1). Direkt efter bränningarna 
försvann gran och gråal Alnus incana i Troll-
mosseskogen samt gran och björk Betula spp. i 
Rensjön. Tallen fortsatte att minska mellan år 
2013 och 2016 i båda naturreservaten medan 
många unga björkar hunnit växa upp vid den 
tidpunkten i Trollmosseskogen. Om så blir 
fallet även i Rensjön kan vi inte se ännu. 

Tallstammarnas diameter (medianvärdet) 
ökade efter bränningarna, framförallt mellan 
år 2007 och 2013. Detta beror inte på snabb 
tillväxt utan till största delen på att det är 
vanligt att mindre träd, med liten diameter, 
inte överlever branden. Man ser också att 
variationen i diametervärdena fortfarande 
är stor, det vill säga att nya tallar har kom-
mit upp samtidigt som de gamla tallarna har 
överlevt.

Påverkan av naturvårdsbränningen skiljer 
sig mycket åt mellan provytorna: I Troll-
mosseskogen ökade volymen stående döda 
träd efter bränningen, framförallt för tall i 
provyta 4 och gran i provyta 1 och 6 (figur 2). 

Även volymen lågor har ökat, både för tall 
och gran (figur 2). Ökningen i volym lågor 
var stor mellan sex och nio år efter brän-
ningen (figur 2). Det visar att bränningen 
fortfarande har en effekt på trädens mortali-
tet en lång tid efter bränningen. 

Förutom att även här slås av den stora 
variationen mellan provytor ser vi att efter 
bränningen så har volymen stående döda 
tallar och granar ökat även i Rensjön (figur 
3). Framförallt gäller detta gran som helt 
saknades innan bränningen, men även tall i 
provyta 3 (figur 3). Volymen tallågor har ökat 
i samtliga åtta provytor i Rensjön efter brän-
ningen, men kraftigast mellan ett och fyra år 
efter bränningen (figur 3). 

Slutsatsen vi drar är att mortaliteten för 
tall med en liten diameter är väldigt hög 
direkt efter bränningarna, i vart fall i dessa 
områden. Tallar med en större diameter dör 
istället successivt under många år. Både i 
Trollmosseskogen och Rensjön var mortali-
teten för gran väldigt hög efter naturvårds-

tabell 1. Median (min–max) för levande träds diameter och antalet träd per provyta (samtliga med radien 
7 meter). Endast ett värde inom parentesen med min och max betyder att samtliga träd hade samma 
diameter. De olika trädarterna mättes i 8 provytor före bränning samt 6 och 9 år efter bränning i Troll-
mosseskogen och före bränning samt 1 och 4 år efter bränning i Rensjön.
Median (min–max) living tree diameter (cm) and number of trees per plot (8 plots, radius 7 m). The plots were 
analysed before burning and 6 and 9 years (Trollmosseskogen) or 1 and 4 years (Rensjön) after burning.

Trollmosseskogen Rensjön

Före brand 6 år efter 9 år efter Före brand 1 år efter 4 år efter
Tall (Pinus sylvestris)

Mediandiameter (cm) 10 (2–31) 14 (2–29) 14 (2–30) 9 (2–42) 14 (5–42) 15 (5–42)
Antal träd 136 75 69 159 97 83

Björk (Betula)
Mediandiameter (cm) 2 (2–10) 2 (2) 2 (2–3) 2 (2–7) – –
Antal träd 22 18 74 4 – –

Gran (Picea abies)
Mediandiameter (cm) 4 (2–13) – 2 (2) 4 (2–6) – –
Antal träd 21 – 1 9 – –

Gråal (Alnus incana)
Mediandiameter (cm) 2 (2) – 2 (2) – – –
Antal träd 9 – 5 – – –

Klibbal (Alnus glutinosa)
Mediandiameter (cm) – 2 (2) – – – –
Antal träd – 1 – – – –
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bränningarna (figur 2, 3) vilket var förväntat 
eftersom granar är brandkänsliga (låg 
krongräns och tunn bark; Granström 1991b). 
Man måste naturligtvis hålla i minnet att 
det gått kortare tid i Rensjön jämfört med 
Trollmosseskogen och att det därför finns 
större andel stående döda träd.

En osäkerhet i studien gäller äldre lågor 
som är svåra att artbestämma i fält, särskilt 
om barken inte finns kvar. Därför bör dessa 
uppgifter betraktas som något osäkra. 

Varför fortsätter träden att dö? 
Trädmortalitet påverkas av flera faktorer. 
En intensiv brand gör att elden når högt 
upp i trädkronorna och att värmen tränger 
djupt in under barken. Brandintensiteten i 
sin tur påverkas av markens lutning, vädret, 
fuktigheten i bränslet (grenar, mossa, unga 
träd osv.) och mängden tillgängligt bränsle 
(Lampainen m.fl. 2004, Wallenius m.fl. 
2004, Nilsson 2005). Tidigare undersök-
ningar har visat att mortaliteten sjunker 

figur 2. Trollmosse skogen. Sammanlagd volym (kubikmeter per hektar) stående döda träd (de två övre 
graferna) och lågor (de två nedre) i de åtta provytorna för tall (vänster) och gran (höger). Notera olika 
skalor på y-axlarna. 
Total volume of standing dead trees (top graphs) and fallen logs (bottom) in 8 plots in the Trolllmosseskogen 
nature reserve for pine Pinus sylvestris (left) and spruce Picea abies (right).
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successivt med ökande träddiameter: från 
närmare 70 % mortalitet för tallar med en 
diameter mindre än 7 cm, till endast några 
få procent för träd över 15 cm i diameter 
under lågintensiva bränder (Sidoroff m.fl. 
2007). Innan bränningen genomfördes var 
mediandiametern låg i båda områdena (10 
cm för tall i Trollmosseskogen och 9 cm i 
Rensjön) och ökade efter branden eftersom 
det i huvudsak var de mindre tallarna som 
dog (tabell 1). Bränderna i naturreservaten 
hölls relativt lågintensiva och storleksför-
delningen bland tallarna kan förklara varför 
inte fler dog omedelbart efter bränningarna.

Tallar med god vitalitet har ett kraftfullt 
försvarssystem som utgörs av bland annat 

tjock bark och kåda som skyddar mot svamp 
och insektsangrepp. Ett friskt och ”starkt” 
träd ökar produktion och utsöndring av kåda 
då det skadas, men när tallen blir äldre eller 
skadas allvarligt av till exempel bränder för-
sämras försvarsförmågan och trädet riskerar 
att angripas (figur 4; Långström m.fl. 1992, 
Naturvårdsverket 2013). Har tallen till exem-
pel förlorat stora mängder av barr massan 
påverkas förmågan att producera kåda, vilket 
leder till att larver av barkborre arten större 
märgborre Tomicus piniperda kan gnaga sig 
in till innerbarken och orsaka stora skador. 
Transporten av fotosyntes produkterna 
stryps och tallen börjar långsamt att dö. Det 
kan ta mer än ett år innan det angripna trä-
det är helt dött (Långström & Solheim 2001, 
Naturvårdsverket 2013). Tallen kan dock dö 
snabbare om större märgborrens mutualister 
blånads svamparna (exempelvis Lepto graphium 
wingfieldii och Ophiostoma minus, Långström 
& Solheim (2001)) överförs från märgborren 

figur 3. Rensjön. Sammanlagd volym (kubikme-
ter per hektar) stående döda träd (de två övre 
graferna; tall till vänster, gran till höger) och lågor 
av tall (den nedre) i de åtta provytorna. Notera olika 
skalor på y-axlarna. 
Total volume of standing dead trees (top graphs) and 
fallen logs (bottom graph) in 8 plots in the Rensjön 
nature reserve for pine Pinus sylvestris (left) and 
spruce Picea abies (right).
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vid angreppet. Blånadssvampen växer in i 
veden och stryper vattentransporten. Lång-
horningar Cerambycidae och praktbaggar 
Buprestidae är två andra skalbaggs grupper 
som konsumerar tallar med skadade grenar 
eller bleckor. Vid angrepp försvåras med 
tiden skadorna och trädet börjar sakta dö 
(Naturvårdsverket 2013). 

När tallens vitalitet successivt försäm-
ras och trädet övergår till att bli döende 
attraheras fler skalbaggsarter som lever i den 
fortfarande friska vävnaden i innerbarken 
(floemet). Döende träd är en populär födo-
resurs för många arter, exempelvis kantad 
kulhalsbock Acmaeops marginatus och avlång 
barkborre Orthotomicus longicollis (Ehnström 
& Holmer 2017). Efter en tid har en ny födo-
resurs åter igen bildats, nämligen död ved, 
vilket attraherar ytterligare andra insektsar-
ter (Wikars 2009, Naturvårdsverket 2013). 
Brandfält skapar under en lång period död 
ved i olika former, vilket den vedlevande 
insektsfaunan i vår brandpräglade taiga 
kräver (Wikars 2009, Hedgren 2017).

Att öka volymen död ved
Det finns åtgärder man kan göra innan och 
under en naturvårdsbränning för att se till 
att volymen död, bränd ved ökar. Man kan 
exempelvis avverka en del av träden som 
får ligga kvar på marken under naturvårds-
bränningen, vilket ökar brandintensiteten. 
Man kan också påverka antändnings-
mönstret under själva brandtillfället så att 
branden på vissa ställen blir mer intensiv. För 
att undvika att lågorna och andra värde fulla 
substrat brinner upp helt kan man, om man 
har möjlighet, vattna eller avlägsna mossa 
och annat lättantänt material (Länsstyrelsen 
Dalarna 2015, Hekkala m.fl. 2016). 

Avslutningsvis vill vi säga att områden 
med en redan relativt hög andel lågor och 
halvt nedbruten ved ska man naturligtvis 
undvika att naturvårdsbränna (Eriksson 
m.fl. 2013).  

•  Vi tackar Bengt Gunnar Jonsson för värde-
fulla kommentarer på en tidigare version av 
uppsatsen.

figur 4. Två tallar som skadats allvarligt av eld 
och som sedan angripits av bland annat insekter. 
Bilderna är tagna i Trollmosseskogen år 2016. 
fo to: Annie Hammare.
Two pine trees that were severely injured by fire and 
that have since been attacked by insects and fungi.
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Hammare, A., Svensson, B. M. & 
Gunnarsson, U. 2019: Träd fortsätter 
att dö under lång tid efter naturvårds-
bränning. [Prolonged effects on tree 
mortality after conservation burnings.] 
Svensk Bot. Tidskr. 113: 243–249.
We inventoried tree status after two 
controlled nature conservation burn-
ings in eastern and northern Dalarna 
(Trollmosseskogen and Rensjön). The 
aim was to increase our knowledge of 
fire effects on trees and to find out if 
the desired results on diversity were 
achieved. The results show that the 
number of tree species has increased 
in Trollmosseskogen. Fire damages on 
trees were more common in Rensjön 
than in Trollmosseskogen. In both 
nature reserves the volume of dead 
wood has increased successively over 
time, which suggests that the fires had 
prolonged effects on tree mortality. 
Long-term inventories are important to 
get an overall picture of fire effects on 
tree mortality.
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läsvärt
Storverk om  
norska Salix
En nyutkommen monografi över släk-

tet Salix i Norge har mycket att tillföra 

svensk botanik, menar Thomas Karls-

son. Ladda ner boken, läs in lämpliga 

avsnitt, och gack sedan och finn några 

hos oss okända eller förbisedda viden! 

Glöm bara inte att samla belägg – 

Salix är fortfarande ett svårt släkte!

THOMAS KARLSSON

I bokform väger verket 2,7 kg, omsluter 716 
sidor och upptar 3,7 cm i bokhyllan. Boken 
är häftad. Den är snyggt gjord, tryckt på fint 
papper som bär fram bilderna bra, men den 
är tung och klumpig – definitivt ingen fält-
manual. Den är limbunden och med tiden 
kommer sidorna troligen att virvla runt på 
skrivbordet.

Detta är dock ett problem för fåtalet. 
Gunneria, den till Trondheim knutna serie 
där volymen ingår, har nämligen gått över 
till nätpublicering, och bara några få exem-
plar har tryckts. Om nätpubliceringens för- 
och nackdelar kan man orda mycket, men 
här är två tilltalande saker: Du har boken 
efter en knapptryckning, och det kostar 
ingenting. Gå in på www.ntnu.no/museum/
gunneria och ladda ner den, högupplöst 
eller lågupplöst. – Den högupplösta ver-
sionen (två filer) rekommmenderas. Den 
tar en stund att ladda ner, men väl på plats i 

hårddisken är den snabb, och många bilder 
(speciellt av behåring) är betydligt bättre 
än i den lågupplösta versionen. Vill man 
absolut ha boken i hyllan så kan man lämna 
de högupplösta filerna till ett ”print on 
demand”-tryckeri.

Läsaren bör nog ha någon kunskap om 
släktet, men behöver knappast ha botanisk 
utbildning. Boken är på norska (bokmål) och 
ytterst välskriven, utan trassliga formule-
ringar och utan oförklarade fackuttryck. 
Som svensk har jag inte haft någon svårig-
het att förstå, förutom lite besvär i början 
med att växternas namn är på norska; det 
komplicerar ytterligare att enligt nutida 
norsk praxis är artnamn och underartsnamn 
helt olika, ripvide S. glauca heter till exem-
pel myrvier men underarten vanligt ripvide 
subsp. glauca heter sølvvier. Ha gärna en 
lista med norska → vetenskapliga namn 
till hands (finns på bokens sista uppslag). – 
Antalet tryckfel är minimalt (jag har sett 
två). 

Reidar Elven og Eli Fremstad

Salix – vier, selje og pil i Norge

Gunneria
 82 / 2018

ISSN: 1894-7859 ISBN: 978-82-8322-153-4
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läsvärt
Bakgrundskapitel
De inledande kapitlen rekommenderas för 
sträckläsning – förutom en mängd rele-
vant information om Salix finns här också 
mycket av allmänt biologiskt intresse. De 
behandlar släktets systematiska placering, 
dess evolution och indelning, arternas sprid-
ningssätt, karaktärer som används för att 
skilja arterna, och hur man samlar. Mycket 
användbar är en lista med ”spesialkarakte-
rer”, som är diagnostiska för en enda eller 
bara få arter.

Salix är med rätta känt för sin förmåga att 
hybridisera, men ryktet är överdrivet. Flera 
arter är vanliga tillsammans men hybridise-
rar inte alls eller bara sporadiskt – i fjällen 
gäller detta ripvide S. glauca, ullvide S. lanata 
och lappvide S. lapponum, som är rätt lika 
varann men som, såvitt man vet, aldrig 
hybridiserar. I låglandet har vi bindvide 
S. aurita, sälg S. caprea och gråvide S. cinerea. 
De växer ofta tillsammans, är snarlika 
och dessutom nära släkt, men hybrider är 
mycket ovanliga: ”intermediära” buskar är i 
regel modifikationer av någon av arterna. 

Hybridiseringens roll ska alltså inte 
överdrivas, men det är dock ofrånkomligt 
att ett stort antal hybrider är kända och väl 
dokumenterade. Elven/Fremstad betonar 
att de främst uppträder i två sammanhang: 
(1) Ursprungliga arter hybridiserar framför 
allt i miljöer som är störda, naturligt eller av 
människan. (2) Ett stort antal odlade taxa är 
införda hybrider som förvildas och etable-
ras i det fria. Vissa av dem är svårbestämda 
utan erfarenhet, särskilt i undersläktet Salix 
(pilar, där 7 av 11 taxa är hybrider) och sek-
tionen Viminella (med korgvide S. viminalis 
och dess åtta hybrider med andra viden, 
särskilt sälg S. caprea och anförvanter).

Beskrivningar
Bokens huvuddel (454 av 716 sidor) upptas 
av beskrivningar av de olika videna (53 st, 
vartill kommer ett antal hybrider). Varje 
taxon beskrivs dels i text, dels i bild.

De verbala beskrivningarna är kompletta 
och konsekventa. De går på traditionellt 
sätt igenom växtens utseende från tå till 
topp – från stam, grenar och blad till ax, 
kapslar, stift och märken, lika för alla taxa 
(där data finns), vilket ger full jämförbar-
het. Kromosomtal, ekologi och utbredning 
anges under egna rubriker. Under rubriken 
Kommentarer beskrivs inomartsvariationen, 
och diagnostiska skillnader mellan närstå-
ende arter nämns ofta. Här finner man också 
uppgifter om nomenklatur och systematik 
och (i tillämpliga fall) odlingshistoria. Under 
Hybrider listas vilka hybrider som taxonet 
ingår i, hur man känner igen dem, hur de 
varierar, var de finns och hur vanliga de är, 
och om de lätt återkorsas och därmed kan ge 
upphov till hybridsvärmar.

Bildmaterialet är oerhört rikt – oftast 
finns det fler bildsidor än textsidor – och 
till stor hjälp vid bestämning. I regel visar 
bilderna både habitus (växtsätt, förgrening) 
och detaljer: knoppar, äldre och yngre stam-
mar med typiska barkstrukturer, års- och 
fjolårskvistar samt skalade kvistar (för att 
visa vedåsar), vidare bladhållning, bladform, 
förstoringar av bladens över- och undersida 

figur 1. En vilande knopp på en flerårig gren. 
Under själva knoppen sitter bladärret med märken 
efter tre ledningssträngar. Videt med djävulsgrinet 
är vårt vanliga snälla korgvide Salix viminalis.
fo to: Eli Fremstad.
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(färg, hårtyper), bladkanter (tänder, inrull-
ning), stipler, axens placering på kvistarna, 
han- och honax i olika stadier, stödblad, 
kapslar – en mängd egenskaper, av vilka 
några inte har varit så mycket utnyttjade 
tidigare. Bildtexterna förtjänar extra beröm. 
De anger inte bara motiv och växtplats, utan 
förklarar också vad man ska lägga märke till 
och framhåller ofta artskillnader. 

Av de 53 arterna saknas bara bilder av en 
enda, trippelvide S. ×arctogena – men det är 
verkligen en brist! Jag – och säkert många 
med mig – har aldrig fått någon riktigt klar 
uppfattning om hur trippelvidet ser ut. Det 
är en skandinavisk endem som anses ha sitt 
ursprung i dvärgvide × grönvide × polarvide 
S. herbacea × phylicifolia × polaris. Genetiskt 
är den intressant eftersom varken dvärgvide 
eller polarvide bildar tvåartshybrider med 
grönvide.

Samtliga arter, underarter och varieteter 
kända som vildväxande i Norge tas upp. 

Som bonus dessutom tre viden som odlas i 
Norge, men som ännu inte förvildats: S. lasi-
andra (en släkting till jolster S. pentandra från 
västra Nordamerika) och S. schwerinii (en 
östsibirisk släkting till korgpil S. viminalis). 
Den senare odlas i energiskog i Sverige 
under namnet sibiriskt korgvide, men inte 
heller hos oss är den ännu rapporterad i det 
fria; torde dock lätt passera som korgvide. 
Slutligen S. ×boydii, styvervide, en hybrid 
mellan lappvide S. lapponum och nätvide 
S. reticulata som nu inte är ovanlig som 
prydnadsbuske. Den är lågväxt med grova, 
knotiga grenar och cirkelrunda, mycket 
rynkiga blad tätt ställda i grentopparna. Jag 
blev nyss varse, under en paus i arbetet med 
denna text, att den står i en rabatt på min 
vanliga väg till Konsum!

Alla hybrider kända från Norge finns 
med. De behandlas olika beroende på vilken 
roll de spelar i vegetationen: Hybrider som 
sprids självständigt, till exempel kulturhybri-

figur 2. Bladskott och blad, ovan- och undersida. En av de många videhybrider som beskrivs och avbildas 
i Elven/Fremstad: häckvide Salix ×smithiana (S. caprea × viminalis = sälg × korgvide). Bladformen är inter-
mediär mellan stamarterna, och bladundersidans hår ser också ut som väntat: svagt krusiga (inte raka och till-
tryckta som hos korgvide, men alls inte starkt krusiga och vinkelrätt utstående som hos sälg). Den är rätt vanlig 
i södra Sverige, men blir nog inte igenkänd så ofta, eftersom den inte står i enklare floror. fo to: Eli Fremstad.
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der som säljs kommersiellt, har fått binära 
artnamn (typ Salix ×laurina; Elven/Fremstad 
kallar dem ”hybridarter”) och behandlas lika 
utförligt som ”riktiga” arter. Övriga hybrider 
benämns med hybridformel (typ Salix cinerea 
× myrsinifolia). Om de har en stor utbred-
ning, eller verkar vara fertila, får de utförliga 
beskrivningar. Då redovisas i regel först 
skillnader från stamart 1, sedan från stamart 
2 – föredömligt! Sällsynta hybrider (funna 
en eller några få gånger) nämns helt kort, i 
regel med fyndplats. Publicerade hybrider 
som författarna inte anser vara helt säkra 
omnämns också. Det är bra; man tror annars 
lätt att de är bortglömda!

Salix och omgivningen
Efter avsnittet med beskrivningar kommer 
fyra sammanfattande kapitel. Det första tar 
upp växtgeografiska aspekter. Olika delar 
av Norge beskrivs separat från norr till 
söder, och man får veta vilka Salix som finns 
i varje delområde och vilken roll de spelar 
i vegetationen. Kapitlet är rikt illustrerat 
med foton. För mig var det särskilt intres-
sant att läsa om busktundravegetationen 
längst i nordöst på Varangerhalvön, och om 
dynlandskapet på Jæren i sydväst. Klimat-
förändringarnas inverkan på Salix-floran 
diskuteras liksom de ekologiska risker som 
en ökande Salix-vegetation (framför allt av 
införda taxa) kan medföra.

Två kapitel tar upp samspelet mellan 
Salix-arter och djur respektive svampar. 
Djurkapitlet är enligt min mening ganska 
rapsodiskt, särskilt i kontrast till kapitlet om 
Salix och svampfloran, där alla kända norska 
svamparter knutna till Salix räknas upp (15 
sidor). Tyvärr står det just inte så mycket 
mera än svamparnas namn, och avsnittet är 
rätt sparsamt illustrerat.

Betydligt mera läsvärt är kapitlet om 
Salix i kulturen, med avsnitt om traditionellt 
bruk, Salix som prydnadsväxter och Salix i 
teknologi och miljö.

Nyheter i artdelen
• Rostvide Salix atrocinerea (tidigare S. cinerea 
subsp. oleifolia) är ny för Norge (och Nor-
den) som inhemsk (Rogaland). Den är väst-
lig, från nordvästra Afrika och Spanien till 
Brittiska öarna, där den nästan helt ersätter 
gråvide S. cinerea. Rostvide odlas i Danmark, 
Norge och Sverige, och har tidigare rappor-
terats som förvildad/kvarstående från Dan-
mark och Sverige (Skåne och Göteborgs-
trakten). Hos rostvide har bladen ibland 
korta, rostfärgade hår särskilt på undersidan 
(förutom de utspärrade krushåren som finns 
hos alla gruppens arter). Dessa rosthår är 
en bra artkaraktär – om de finns. Rostvide 
liknar gråvide och stämmer överens med 
den genom sina grova kvistar och sina långa 
vedåsar (de är korta hos bindvide), men 
bladen har insänkt nervnät och lite glesare 
behåring (som hos bindvide S. aurita). Både 
hanax och honax är kortare än hos gråvide. 
Tidiga blad är ofta ganska bindvidelika till 
formen, men senare framkomna blad liknar 
mera grå videts. Stiplerna är skaftade. Nyare 
undersökningar indikerar att rostvide är när-
mare släkt med bindvide än med gråvide och 
den betraktas nu i regel som en egen art.

• Brekkavier (Salix ’Brekkavier’) är en ny, odlad 
och förvildad hybridart eller snarare sort. Den 
har isländskt ursprung och har tolkats som 
en avkomling av ishavsvide × grönvide Salix 
arctica × phylicifolia. Brekkavier odlas i hela 
Norge (häckar, vindskydd) och även i Sverige. 
I Norge är den funnen som kvarstående eller 
på utkast på några platser, men veterligen 
inte i Sverige. – Den svenska namnformen 
brekkavide förekommer men är inte fastställd 
av SBF:s växtnamnsgrupp. Som svenskt 
namn vore brinkvide kanske bättre; brekka är 
det isländska ordet för brant eller sluttning.

• Daggvide Salix daphnoides finns naturligt 
i fyra skilda områden: Mellaneuropas berg, 
älvdalar i mellersta Skandinavien, Östersjöns 
sydöstra kust samt östra europeiska Ryss-
land. Daggvidena i de här områdena skiljer 
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figur 3. Hängefjällen kan ge viktiga skillnader mellan arter och underarter i Salix. Bilderna visar tvärsnitt av 
ax av olika daggviden, de två vänstra av hanax, det högra av honax. Axfjällen är svarta och långhåriga. Till 
vänster spetsvide Salix acutifolia (smala, spetsiga fjäll), i mitten pommernvide S. daphnoides var. pome-
ranica (nästan rombiska, något trubbiga fjäll) och till höger äkta daggvide S. daphnoides var. daphnoides 
(breda, rundade fjäll). fo to: Eli Fremstad.

figur 4. Bladformen skiljer de olika daggvidena åt. Överst till vänster spetsvide S. acutifolia (längd/bredd 
7–15), nedanför till vänster pommernvide S. daphnoides var. pomeranica (4–7), överst till höger nordiskt 
daggvide S. daphnoides var. norvegica (3–6) och nedanför till höger äkta daggvide S. daphnoides var. 
daphnoides (längd 2,5–4 gånger bredden). Givetvis måste man mäta flera blad och studera fler karak-
tärer, men det är ju regel i kritiska grupper. Elven och Fremstad erkänner att de ”har hatt problemer med 
hvordan og hvor vi skal plassere en del av de dyrkete og til dels forvillete plantene”. fo to: Eli Fremstad.
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sig, men skillnaderna är rätt små och gäller 
till exempel bladbredd, hårighet, växtsätt 
(träd eller buske) och axfjällens form. Över-
gångarna är glidande och exakta gränser är 
svåra att dra. I Flora Nordica behandlades 
daggvidet som en art med två underarter, 
äkta daggvide subsp. daphnoides och spets-
vide subsp. acutifolia. Elven/Fremstad före-
slår däremot att man skiljer spetsvide Salix 
acutifolia från daggvide S. daphnoides på art-
nivå, och att daggvide delas i tre varieteter, 
central europeisk var. daphnoides, skandina-
visk var. norvegica och baltisk var. pomeranica 
(svenska namn tills vidare äkta daggvide, 
nordiskt daggvide respektive pommernvide).

Äkta daggvide var. daphnoides odlas och 
förvildas både i Norge och Sverige. Vårt 
inhemska daggvide, var. norvegica, skiljer 
sig klart på sina smalare blad, men har ändå 
vanligen slagits ihop med var. daphnoides 
till subsp. daphnoides. Men det finns all 
anledning att urskilja denna för Norden 
endemiska växt och hålla ett öga på dess 
förekomst. Men gå inte bara på biotop! Även 
nordiskt daggvide odlas och förvildas.

Pommernvidet, var. pomeranica, odlas i 
Norge och är där även funnen som kvarstå-
ende och förvildad. Det har dock blandats 
ihop med spetsvide, som dock verkar vara 
mycket ovanligare. Pommernvide finns upp-
tagen i SKUD (Svensk kulturväxtdatabas) 
och odlas sannolikt även i Sverige. Men tyvärr 
är det just nu inte klart om vi har både pom-
mernvide och spetsvide som vildväxande. 
En revision av allt material av daggvide och 
spetsvide bör göras. Nya insamlingar från väl-
utvecklade förvildade exemplar är välkomna!

• Klotpil, sorten ’Bullata’ av svartahavspil 
S. euxina, har tagits upp som ett eget taxon. 
Sorten kan kännas igen från bilen i hög fart 
genom sin bollformiga krona – däremot är 
det svårare på herbariematerial, belägg bör 
alltså kompletteras med en habitusbild. Den 
har odlats länge i Finland men är ganska 
nyintroducerad i Norge och Sverige. Nu ses 

den ofta i varje fall i Mellansverige, men den 
har hittills inte redovisats separat i floror.

• Lagervide Salix ×laurina är av brittiskt 
ursprung men känd sedan gammalt som odlad 
och förvildad från både Danmark, Sverige 
och Finland. Däremot är den ny för Norge 
(förvildad på två platser i Rogaland). Danskt 
och norskt lagervide stämmer bra med 
typiskt lagervide från Brittiska öarna, men 
svenskt och finskt lagervide avviker. Brittiskt 
lagervide anses ha uppkommit ur rostvide × 
grönvide S. atrocinerea × phylici folia medan 
den östliga typen snarare stammar från sälg 
× grönvide S. caprea × phylicifolia. Elven/
Fremstad betonar dock att fler undersök-
ningar behövs innan detta kan anses säkert. 

• Sätervide Salix myrsinifolia subsp. borealis. 
Sätervidet tycks bestå av en västlig och 
en nordöstlig variant. Västligt sätervide är 
relativt intermediärt mellan svartvidets båda 
andra underarter, vanligt svartvide subsp. 
myrsinifolia (sydlig) och kolavide subsp. 
kolaënsis (nordöstlig). Västligt sätervide 
dominerar i Norge vid kusten och i fjället 
och den finns även i svenska fjällkedjan. 
Nordöstligt sätervide är mycket mindre 
hårigt än det västliga och bladen svartnar 
sällan. Det finns i Norge i några östanfjällska 
områden, i Sverige från Medelpad norrut, 
och vidare i stora delar av norra Finland. 
Elven/Fremstad är inte främmande för att 
dela sätervidet i två taxa, men svartvidets 
variation är komplex och måste undersökas 
mera, särskilt med genetiska metoder.

• Finnvidet, tidigare S. starkeana subsp. 
cinerascens (eller som art, S. xerophila), bör 
benämnas Salix bebbiana. Det visar sig (bl.a. 
efter studier av material från Norrbotten) 
att mellanformer mellan finnvide och ängs-
vide S. starkeana subsp. starkeana troligen är 
sterila hybrider. På artnivå är epitetet bebbi-
ana (baserat på nordamerikanskt material) 
äldre än xerophila (baserat på europeiskt 
material) och har därför prioritet.
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• Sidenvide Salix cinerea × viminalis (gråvide 
× korgvide). Elven/Fremstad behandlar 
sidenvidet (liksom korgvidets många andra 
odlade och kulturspridda hybrider) under 
ett binärt namn, S. ×holosericea. I Norge 
finns sidenvidet dels som planterat, dels som 
spontant uppkommet; detsamma verkar 
gälla i Sverige. Sidenvidet skiljer sig från det 
betydligt vanligare häckvidet S. ×smithiana 
(hybriden mellan sälg och korgvide) genom 
att ha långa och tydliga vedåsar samt blad 
som är bredast ovan mitten.

• Buskpil Salix alba × euxina × pentandra (vit-
pil × svartahavspil × jolster) behandlas under 
sitt binära namn, S. ×pentandroides – i likhet 
med andra pilhybrider i undersläktet Salix.

• Kaskadpil, hybriden S. alba × babylo-
nica (vitpil × tårpil), kallades tidigare för 
S. ×sepulcralis, men namnet S. ×salamonii har 
prioritet och används hos Elven/Fremstad. 

Arter som inte finns med
Hur är det med användbarheten i grannlän-
derna? Man kunde befara att flera nordiska 
arter inte förekommer i Norge och därför 
inte har behandlats. – För Sverige saknas 
bara ett viktigt taxon, det östliga och hos 
oss sällsynta rosmarinvidet, Salix repens 
subsp. rosmarinifolia; dessutom har gullvide 
S. bicolor och styvvide S. eriocephala förvildats 
tillfälligt (se Flora Nordica 1). Vidare repre-
senteras fyrisvide Salix ×mollissima (S. tri-

figur 5. Ängsvide S. starkeana. Ängsvide och dess nära släkting finnvide S. bebbiana (hårigare och 
oftast trädformig) är nog de mest förbisedda videna såväl i Norge som i Sverige. Ändå skiljer de sig från 
våra andra viden genom en hel rad karaktärer: rutformigt avflagnande bark, anknäbbsformiga knoppar, ett 
hårbräm i bladkanten (försvinner på gamla blad), ovan matta och under bleka blad som ofta är tredimen-
sionella (kanter upphöjda, spetsen vriden), samt honax med extremt långa kapselskaft och abnormt smala 
kapslar. Även ekologiskt är de båda särpräglade: de växer i regel inte fuktigt, utan torrt, på grusåsar och 
sandfält, i älvbrinkar och i öppen tall- eller björkskog. fo to: Eli Fremstad.
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andra × viminalis) hos oss av tre varieteter (se 
Flora Nordica 1). Norge har bara en av dem 
(var. undulata), och det är väl därför artens 
variation inte kommenteras. – För Finland 
saknas det i landet ganska vanliga rosmarin-
videt, och dessutom pyrolavide S. pyrolifolia, 
som ännu finns på ett par utpostlokaler från 
den ryska utbredningen (i Norra Österbot-
ten respektive Kuusamo). – För Danmark 
saknas förutom rosmarinvide (här sällsynt) 
den förvildade arten sachalinvide S. udensis. 
(Sachalinvidet är känt från ett trettiotal 
lokaler i Danmark, och sydsvenska fältbota-
nister borde nog läsa på om den arten.)

Några förbättringsförslag
Det känns nästan småaktigt att komma 
med kritik när det gäller ett verk som är så 
rikt på både nyheter och sammanfattningar. 
Men eftersom det gäller en nätpublikatíon 
så finns ju reella möjligheter att uppdatera. 
Listan är förstås subjektiv och den är ordnad 
med de mest angelägna ändringarna först.

• Nycklar. Otroligt men sant, det finns inga 
nycklar! Ändå var ett av Reidar Elvens först-
lingsarbeten (tillsammans med H. F. Røer) 
en ”Bestemmelsesnøkkel for Salix L. (vier og 
pil) i Norge” (tryckt i Blyttia 1975) – så beho-
vet av en Salix-nyckel måste en gång ha varit 
en realitet för åtminstone en av författarna. 
Visst kan texter och bilder av hög kvalitet 
ge en så stor förtrogenhet med de 53 arterna 
att man till slut inte behöver någon nyckel – 
men innan man är där behöver man all hjälp 
att orientera sig bland dem och deras många 
former och hybrider.

• Jämförelsetabeller över svåra artgrupper 
(t.ex. pil- och korgvidehybriderna), med 
arterna som kolumner och skiljekaraktärerna 
som rader. Sådana tabeller ger snabbt över-
sikt, man kan sålla bort vissa alternativ som 
omöjliga, och summera likheter och skillna-
der. – Då bokens beskrivningar är helt jämför-
bara kan användaren själv konstruera sådana 

tabeller, men resultatet skulle säkert bli bäst 
om författarna gör sammanställningen. 

• Arttexterna borde stramas upp lite, så 
att alla karaktärer som skiljer mellan två 
snarlika arter samlas på ett ställe, under en 
stående rubrik. Nu får man leta lite överallt 
efter artskillnader – mycket finns i Kommen-
tarer under varje art, men en del är insprängt 
i artbeskrivningen, eller i beskrivningen av 
den andra arten, och ytterligare annat har 
hamnat i bildtexterna – lite efter hand som 
författarna kom på det under skrivandet, 
kan det tyckas. I Flora Nordica samlades 
sådana jämförelser i avsnittet Similar taxa 
där det var motiverat. Precis så är det också 
gjort av Elven/Fremstad för grönvide S. phyli-
cifolia under Kommentarer. Mer av det slaget!

• Kartor kunde gärna finnas, både över 
utbredningen i Norge och i världen. Att ta 
in de verbala, ganska detaljerade beskriv-
ningarna av den norska utbredningen är 
svårt för den som inte helt behärskar norsk 
namn geografi. Världsutbredningen är lättare 
att läsa sig till men kartor hade ändå gett ett 
mera konkret intryck.

• Bokstavsordning Arterna borde komma 
alfabetiskt, inte i systematisk ordning efter 
ett mer eller mindre nytt (och därför obe-
kant) system. Det hade besparat användaren 
mycket bläddrande – som ändå alltid slutar 
med ett besök i registret. Den systematiska 
samhörigheten kan visas i en tabell (den 
finns redan).

• Ett index. Nu befintliga register, ett på 
norska namn och ett på vetenskapliga, visar 
bara var huvudbehandlingen av varje art bör-
jar – men information om en viss art finns på 
flera andra ställen, inte minst i de inledande 
och avslutande kapitlen. Om det någon gång 
blir aktuellt att trycka en större upplaga bör 
det finnas ett index, som anger varje sida 
där en art nämns. (I nätversionen behövs 
inte detta då man kan använda webbläsarens 
sökfunktion.)  
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läsvärt
Två fjällväxtfloror
En mycket behändig och vederhäftig 

fjällflora har Mats Nettelbladt hittat. 

I den finner man 200 av våra vanli-

gare fjällväxter. Desto ovanligare är 

de knappt femtio arterna i den andra 

boken som Mats presenterar.

MATS G. NETTELBLADT

Flora för fjällvandrare skulle jag gärna haft 
med på min första fjällresa 1959. Boken, 
utgiven 2017, är mycket pedagogiskt 
upplagd, och samtidigt är den helt ige-
nom botaniskt seriös, något som första-
författaren Lisa Öberg, utbildad botanist, 
föredömligt borgar för. De övriga, Eva Wall-
stam och Bo Stenson, är också väl förtrogna 
med fjällens växtvärld och har tidigare 
bland annat gett ut en fjällvandringsbok för 
Härjedalen. 

Boken inleds med ett antal kortare 
kapitel som behandlar olika ämnen som 
fjällets växter, fjällets växtmiljöer (båda med 
underkapitel) och blomningstider. Allt är 
välskrivet och fyllt med relevanta fakta. 
Dock stämmer det inte att näbbmössen 
skulle höra till smågnagarna, när de i verklig-
heten hör till ordningen äkta insektsätare. 
En formulering som lätt kan missförstås är 
att fjällväxter tillämpar ”självbefruktning, 
apomixi” som om detta skulle vara samma 
sak, när det kortfattat i stället borde stått 
”självbefruktning eller frösättning helt utan 
befruktning, apomixi”. I texten nämns fjäll-
vårbrodd som numera heter nordvårbrodd.

Efter dessa kapitel kommer ”växtgalle-
riet” där 200 arter beskrivs i systematisk 
ordning – särskilt tack för det – beledsagade 
av utmärkta bilder. Efter galleriet följer ett 
speciellt färgregister som omfattar blom-
växter med iögonfallande blommor. Här fin-
ner man små, ibland lite väl små, blombilder 
sorterade efter färg för att leda den ovane 
läsaren rätt. Boken avslutas med namn-
register (svenska–norska–latin), ordförkla-
ringar och referenslitteratur.

De norska namnen anges tagna från Den 
virtuella floran vilket är lite synd, eftersom 
dessa namn ej är uppdaterade. En yngre 
norsk läsare kommer inte att förstå vissa 
av namnen, som till exempel ’blåsprett’ (sv. 
fjällruta) som den hette i äldre utgåvor av 
den norska botaniska standardpublikatio-
nen ”Lids flora”. Numera är ’fjellfrøstjerne’ 
det enda använda norska namnet. Ett annat 
exempel är ’vanleg myrklegg’ som anges 
motsvara svenskans nordspira, medan det i 
verkligheten är vanlig kärrspira, som numera 
på norska heter ’stor myrklegg’. Man har 
nämligen sedan flera år valt att ta bort alla 
norska växtnamn med prefixet ’vanleg’. 

Flora för fjällvandrare – 200 skandi-
naviska fjällväxter och deras växt-
miljöer. 
Lisa Öberg, Eva Wallstam & Bo Sten-
son 2017. Calazo förlag. ISBN 978-91-
88335-12-8. 285 sidor. Pris: 290 kr i 
SBF:s webbutik.
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Lär känna våra sällsynta � ällväxter

mora ar0nsson *  margareta edqvist *  thomas strid

L
är känna våra sällsynta � ällväxter

Bli Floraväktare!Alla som är intresserade av växter och vår natur kan bli Floraväktare 

och hjälpa till i arbetet med att bevara våra blomsterrika miljöer och 

dess arter. Att kartlägga förekomsten av hotade växter är en viktig del 

i arbetet för att bevara vår biologiska mångfald.

För att följa fjällarternas utveckling är Floraväkteriet beroende av 

hjälp från fjällvandrare och andra som bor eller vistas i fjälltrakterna.

I denna bok får du lära dig om fjällvärldens sällsynta växter. Vackra 

bilder och noggranna beskrivningar hjälper dig att hitta dem.

Lär känna våra sällsynta fjällväxter. 
Mora Aronsson, Margareta Edqvist 
& Thomas Strid 2013. SBF-förlaget. 
ISBN 978-91-980526-0-2. 136 sidor. 
Pris: 60 kr i SBF:s webbutik.

Nordspira heter ’fjellmyrklegg’. Några få 
felstavade namn finns också.

Det är glädjande nog annars nästan omöj-
ligt att hitta vare sig sakfel eller korrekturfel 
i boken. Det enda egentliga språkfelet jag 
har upptäckt är sammanfogning av ord 
utan -s, till exempel smältvattenflöden och 
högörtängar. Urvalet av arter är utmärkt; det 
fattas bara mycket svår bestämda eller säll-
synta växter som drabor, lappögontröst och 
brandspira samt en del starrar och gräs som 
det inte tas upp många av, förståeligt nog. 
Samtliga bräckor är medtagna, dock utom 
groddbräcka av någon anledning. Något jag 
verkligen saknar är en höstbild av källdagg-
kåpa med sina vackert röda bladkanter. 

Växtgalleriet ger mycken lättläst infor-
mation som förekomst och beskrivning av 
varje art. Många av dem är också försedda 
med inforutor med nyttiga historiska 
upplysningar om till exempel användning 
och folktro, eller skiljekaraktärer mellan 
närstående arter. Bilderna är genomgående 
av hög kvalitet. Dock illustreras ekbräken 
felaktigt av en konstigt klättrande hult-
bräken i en bergsskreva. Vidare tycker jag 
att i en fjällflora som denna att det enorma 
landskapet Lappland kunde varit uppdelat 
bättre, lämpligen i de fem lappmarkerna, 
vars utsträckning då kunde förklarats bland 
de andra termerna. Så har fjällets höjd zoner 
i mitt tycke fått lite ovanliga och korta 
benämningar med speciell slutled som låg-
alpinan och högalpinan, men varför inte?

Flora för fjällvandrare kan varmt rekom-
menderas för dig som inte är en fullfjädrad 
fjällbotanist. Den kommer du att få stor 
nytta och glädje av på fjällturen! 

Jag vill också ta tillfället i akt att skriva 
några ord om en bok som kom ut redan 2013 
på SBF-förlaget och som inte har recen-
serats tidigare i SBT, nämligen Lär känna 
våra sällsynta fjällväxter av Mora Aronsson, 
Margareta Edqvist och Thomas Strid. Till 
skillnad från ovanstående beskriver denna 

bok 46 av de allra mest sällsynta av våra fjäll-
växter, som också är rödlistade. Den riktar 
sig därmed till mer erfarna botanister och 
särskilt till floraväktare.

De instruktiva inledande kapitlen 
behandlar rödlistning, floraväkteri och fjäl-
lens vegetation. Det är hela uppslag för varje 
art, en sida med utmärkt text och tydlig 
utbredningskarta och en sida med vanligen 
två bilder, en över biotopen och en närbild. 
Tyvärr har det visat sig att bägge bilderna 
av blockdraba är felaktiga och i stället visar 
bergdraba och en sannolikt överblommad 
gulldraba, vilket tydligt visar att drabor är 
svåra även för specialister!

Efter beskrivningarna följer så en lista 
med elva arter, varav bara sju avbildade, 
under rubriken ”Floraväktararter som är 
sällsynta i fjällområdet eller dess närhet”. De 
fjällnära utbredningarna för dessa anges bara 
summariskt och delvis bristfälligt. Sålunda 
har guckusko flera fjällnära förekomster 
även i Pite lappmark, medan fjällkavle i 
denna lappmark har sin svenska huvud-
utbredning uppe till fjälls.

Även detta är en behändig bok som är lätt 
att ha med på floraväktarturen!  
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Nya hedersmedlemmar
På SBF:s årsmöte i samband med förenings-
konferensen i Uppsala invaldes två nya 
heders medlemmar: Bo Mossberg, Upplands 
Väsby och Lennart Stenberg, Stockholm.

Den nytta som Bo Mossberg och Lennart 
Stenberg gjort för botanikintresset och kun-
skapen om den vilda växtvärlden i Sverige är 
svår att överskatta. Den nordiska floran, och 
dess senare inkarnationer Den nya nordiska 
floran och Nordens flora, har haft en enorm 
betydelse för botanikens spridning både i och 
utanför vårt lands gränser.
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Botaniska besöksmål i 
Västergötland

Utflyktsboken och naturguiden, Botaniska besöksmål 
i Västergötland, vill inspirera till besök på sevärda 
växtplatser, ofta med en särpräglat fin flora. Detta är 
en guide för den som är botaniskt intresserad eller 
bara vill ge sig ut på upptäcksfärd i en vacker västgötsk 
miljö.

I boken beskrivs 112 besöksmål i landskapets samtliga 
35 kommuner. Här finns välkända naturreservat såväl 
som mindre kända naturområden. Mer än 900 växter 
nämns och 316 foton av växter och miljöer underlättar 
besöken. De 112 kartorna visar lämpliga vandrings-
leder genom varje naturområde. Boken omfattar 294 
sidor och är linnetrådsbunden i hårdband.

Botaniska besöksmål i Västergötland, ”Sundh L. m.fl. 
(red.) 2019 kan med fördel köpas direkt av styrelse-
medlemmar och ombud i Västergötlands Botaniska 
Förening. PRIS 200:-. 

Boken beställs genom att swisha 280:- (inkl. porto) till 
redaktören Lennart Sundh på 0709 667 959 eller genom 
att sätta in 280:- på bankgiro 5155-4400. 

Ange ”GUIDEN” samt namn och adress. Se vidare infor-
mation på VBFs hemsida: www.vbotaniskaforening.se 
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