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Ostronört
Till de i Sverige mest sällsynta 
och samtidigt mest tilltalande 
havsstrandsväxterna hör ostron
örten Mertensia maritima. Arten 
har minskat drastiskt på senare 
tid och tros nu förekomma 
endast på ett tiotal platser i 

Bohuslän. Milda vintrar och 
torra somrar missgynnar ostron
örten, som i Norge är betydligt 
vanligare, särskilt norrut. 

Ostronört har ett nedliggande 
växtsätt med först ljusröda, 
sedan blå blommor. Bladen är 

blågröna, köttiga och anses ha 
en smak som liknar ostronets. 
Den växer på grusiga eller ste
niga stränder där konkurrensen 
från andra växter är svag. 
foto: Håkan Pleijel. – Bohuslän, 
Öckerö s:n, Rörö, 22 juni 2019.

En gammal fröbankNy svalört funnen på Västkusten

Lavgraffiti och simdynor



390 Håkan Pleijel har 
besökt den gula 
zink violens Viola 

lutea ssp. calaminaria särpräglade 
växtplatser i gränstrakterna mellan 
Tyskland och Belgien. 

385 En udda form av klotter 
berättar Lars Arvidsson 
om. Naturen suddar 

själv så småningom ut alstren alltefter
som lavtäcket åter sluter sig.

350 Efter att ha sökt den i 
många år kunde Erik 
Ljungstrand i somras 

äntligen konstatera att svalörtens västliga 
underart, stor svalört Ficaria verna ssp. 
fertilis, även finns i Sverige.

372 Ebbe 
Zachrisson 
har under 

många år floraväktat den 
sällsynta hälle bräckan Saxi-
fraga osloënsis i Uppland. År 
2002 stötte han på en mycket 
rik förekomst vid Tomsan, som 
hade dykt upp efter att jorden 
banats av på en gammal åker. 
Ebbe har med olika metoder 
försökt bestämma hur gammal 
fröbanken kunde vara som nu 
hade väckts till liv. 

356 Strandjordtunga Geoglos-
sum littorale är – även 
globalt sett – en mycket 

sällsynt svamp. Den har nu hittats i oväntat 
stora antal vid ett par småländska sjö
stränder, bland annat här vid Möckeln.
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foto: Sven G. Nilsson

våra nordiska föreningar

Dansk Botanisk Forenings 
formål er at fremme interes
sen for botanik, herunder 
i særlig grad at udforske, 
bevare og udbrede kend
skabet til den danske flora. 
Dette formål søges opfyldt 

gennem en lang række arrangementer, projekter 
og udgivelser.

Foreningen har ca. 1600 medlemmer, der 
interesserer sig bredt for den danske flora. Både 
professionelle botanikere og amatørbotanikere i 
alle aldre er medlemmer.

Vi er organiseret med en hovedbestyrelse, 
samt tre underliggende kredse – Jyllandskredsen, 
Fynskredsen og Østkredsen. På foreningens kon
tor har vi en studenterhjælper ansat, ellers foregår 
alt arbejde i foreningen frivilligt.

Dansk Botanisk Forening blev stiftet i 1840 og 
er dermed Danmarks ældste, grønne forening.

Aktiviteter
Vores helt store flagskib er De Vilde Blomsters 
Dag, som vi har afholdt hvert år siden 1988. I 
2019 blev der afholdt 66 ture på dagen.

Dansk Botanisk Forening

Kontaktinformasjon
Formand  Eva Kullberg  
(formand@botaniskforening.dk)
Daglig drift af foreningen   
(kontor@botaniskforening.dk)

Medlemskap  
Et medlemsskab af Dansk Botanisk Forening 
koster 275 dkk, hvis man også er medlem af SBF. 
Send en mail til kontor@botaniskforening.dk, hvis 
du ønsker at melde dig ind.
Hjemmeside  www.botaniskforening.dk 
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I løbet af feltsæsonen afholder vi mange min
dre ekskursioner i hele landet. I løbet af vinteren 
afholder de tre kredse foredrag, hvor man f.eks. 
kan høre spændende rejseberetninger eller om 
det nyeste inden for botanisk forskning. 

Som noget forholdsvist nyt er vi begyndt at 
afholde botanikskole, som er en weekendtur, hvor 
nybegyndere kan blive introduceret til botanik og 
artsbestemmelse i felten.

Derudover ejer Dansk Botanisk Forening også 
ca. 80 ha natur i Hammer Bakker nord for Aal
borg.

URT
URT er foreningens medlemsblad, hvor man kan 
finde artikler inden for alle grene af botanikken, 
f.eks. floristik, vegetationsøkologi, beskrivelse af 
særlige naturområder, naturbeskyttelse, debat, 
nyfund af sjældne planter og forskning. Bladet 
udkommer fire gange om året og sendes med 
posten til foreningens medlemmer.
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omslagsbild  Skator 
och kråkor sprider långt 
fler växters frön än vad 
man skulle kunna tro, 
något som August 
Heintze i sina mycket 
grundliga undersök
ningar visade redan för 
hundra år sedan.

Läs om kråkfåglarnas 
breda diet på sid. 344.
foto: Niklas Aronsson,  
15 september 2019.
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Vintertid
Sverige är ett långt 
land, närmare bestämt 
1 572 km utsträckt i 
nord-sydlig riktning, 
betänk då att det tar väl 
minst en timme eller 
kanske två att bara köra 
72 km. Nu på senhösten 
märks skillnaderna mellan nord och syd väl-
digt tydligt. Det är minus 34,5 i Nikkaluokta 
i norra Sverige och plus 7 här i vårt varma 
Skåneland. 

Nu lägger sig också mörkret över de 
norra delarna av vårt land. Jag undrar om 
det finns någon evolutionär skillnad mellan 
människor som i generationer levt i norr 
och vi sörlänningar som i alla fall haft ljus 
under några timmar varje dag. Är det detta 
som skapat morgonmänniskor respektive 
kvällsmänniskor? Jag tror inte det, jag 
vaknar 05.00 och sätter mig vid symaskinen 
och fixar en gardin men om någon försöker 
prata med mig efter 21.00 åker de på en 
propp. Så vi har nog morgonmänniskor och 
kvälls människor överallt och vad som skapat 
detta lär för evigt bli ett frågetecken. Det 
gäller bara att skaffa sig det rätta jobbet: en 
sjuksköterska bör nog vara morgonmänniska 
och en nattvakt gärna kvällsmänniska. 

Nu har vi bytt tid också. Vi har växlat 
mellan sommar- och vintertid sedan 1980 
och de flesta har nog vant sig. Om jag minns 
rätt kom nog den största kritiken från djur-
skötande bönder, framför allt mjölkbönder. 
Skulle korna mjölkas på klockans tid eller 
på den vanliga tiden? Nu var det alltså dags 
att ställa om klockan igen och hur många 

goda tips och råd jag än får är det lika svårt 
varje år. Nu har jag praktiskt nog en dator 
som sköter tidsomställningen själv – hur det 
nu går till – och det gäller att alltid lita på 
sin dator. Ett bra tips är dock att aldrig ha 
något bokat tidigt på morgonen, dagen efter 
tidsomställningen.

Nu närmar sig julen med stormsteg och 
vi människor blir allt mer stressade medan 
naturen förbereder sig för lite vila. Alla 
knöl- och rhizomväxter har ägnat hösten åt 
att samla näring för att snabbt komma igång 
med tillväxt och blomning till våren, medan 
vi människor behöver hela den sex måna-
der långa våren till att lugna ner oss efter 
julhetsen.

Och för oss botanister är ju våren årets 
bästa tid. Marken börjar bli grön efter en 
lång brun eller vit vinter och trädens knop-
par brister. Nu gäller det att ta sig ut och 
kontrollera alla ens lokaler. Kommer vår-
växterna i den ordning de ska? Hur många 
stänglar ska min floraväktar art få i år? Sedan 
följer botanistens trivsamma vardag under 
sommaren, med ett ständigt letande av nya 
och gamla arter.


Jag vill slutligen passa på att tacka Bengt 

Carlsson för de 18 år han har varit redaktör 
för SBT. Bengt går i pension vid årsskiftet. 
Under hans skickliga och professionella 
redaktörskap har tidskriften engagerat och 
varit ständigt aktuell. Hans efterträdare blir 
Emil Nilsson, disputerad biolog bosatt i 
Uppsala. Jag önskar honom all lycka i arbetet 
som redaktör.
eva waldemarson, ordförande i SBF

  reflexion
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K
unskap om hur växter sprider sig 
från plats till plats har kanske aldrig 
varit viktigare än idag. Klimat-
förändring, förlust av biotoper och 

ett mer fragmenterat naturlandskap ger 
avtryck i rödlistorna och ställer naturvården 
inför stora utmaningar. Det är helt enkelt 
bråttom att få en bättre förståelse för de 
processer som styr växters förmåga att ”röra 
sig” mellan gamla förekomster, samt hur de 
sprider sig till nya. I flera europeiska länder 
pågår idag forskning om andfåglarnas roll 
som spridare av våtmarksväxter. Två av 
dessa forskare vände sig till mig för några 
år sedan för att få hjälp med översättning 
av gamla svenska och norska texter om 

fröspridning av fåglar. På så sätt kom jag i 
kontakt med det arbete som den svenske 
botanisten August Heintze (1881–1941)
utförde för hundra år sedan. 

Jag häpnade snart över hans djupa 
kunskaper, men också över hur lite hans 
forskning satt avtryck i den vetenskap-
liga litteraturen. Den som tittar i sentida 
internationella standardverk om växters 
spridningsekologi får lätt bilden att kråk-
fåglar bara är viktiga som hamstrare av 
nötter, vilka ibland blir kvar i marken och 
kan gro. Redan för hundra år sedan hade 
August Heintze helt andra insikter. Särskilt 
imponerande är en tredelad artikel om kråk-
fåglar som fröspridare som han publicerade 
i Botaniska Notiser 1917–1918. Dessa texter 
innehåller en stor mängd data som aldrig 
sammanställts och som aldrig analyserats 
med dagens ”glasögon”. Vi bestämde oss 
för att göra just det, vilket blev början på en 
lärorik resa i min egen historielöshet.  

Hamstrande nötskrikors stora betydelse för ekens föryngring och spridning är 

väl känd. Många känner också till att nötkråkan har samma roll för hassel och 

cembratall. Tack vare en mer än hundra år gammal – och länge förbisedd – 

forskar gärning är det nu dags att inse att också kråkor och skator är viktiga för 

spridningen av en mycket lång rad växter. Johan Elmberg menar att det är på 

tiden att August Heintzes beundransvärda livsgärning blir uppmärksammad. 

Kråkfåglar som fröspridare:  
August Heintze visade vägen för hundra år sedan
JOHAN ELMBERG

figur 1. Både kråkor och skator äter bär och frön 
från många fler växtarter än vad man kanske före
ställer sig. Röda vinbär är förstås en favorit, både 
för kråkor men framför allt för skator.
foto: Sophie Håkansson.
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Väl etablerat forskningsfält 
Hur August Heintze blev intresserad av frö-
spridning lär vi aldrig få veta. Det var heller 
inte ämnet för hans doktorsavhandling, vil-
ken handlade om höjdzonering av fjällvege-
tation. Klart är dock att fröspridning var ett 
stort och etablerat forskningsfält vid sekel-
skiftet 1900. I Heintzes artiklar i ämnet 
citeras hundratals verk – på åtta språk – från 
sent 1600-tal och framåt. Han var alltså inte 
ensam, utan del av en aktiv akademisk miljö 
förgrenad över åtskilliga europeiska länder. I 
hans dödsruna, tecknad av Gunnar Erdtman 
1945 i SBT, antyds att Heintze var en smula 
förbittrad över det något svala mottagande 
hans doktorsavhandling fick: ”Detta torde 
ha bidragit till att Heintze allt mer slöt sig inom 
sig själv och bland svenska botanister kom att 
vandra sin egen ensamma väg”.  

Den allt överskuggande delen av Heint-
zes vetenskapliga produktion kom till på 
fritiden. Redan innan disputationen började 
han arbeta som lärare. Detta yrke tog 
honom med tiden runt om bland landets 
läroverk: Gävle, Kalmar, Malmö, Lund, Väs-
terås, Uddevalla, Karlshamn, Luleå och slut-
ligen Stockholm. Han tycks nästan alltid ha 
arbetat dubbelt; som lärare dagtid och som 
forskare på kvällar och nätter. I dödsrunan 
uttrycks detta lakoniskt: ”Semester i vanlig 
mening tog han aldrig”. Att få verka på så 
många håll i vårt land var förstås en källa till 
upptäckarglädje, kunskap, inspiration och 
inte minst till ett herbarium som med tiden 
kom att omfatta mer än 50 000 ark. De fyra 
år Heintze bodde i Uddevalla (1914–1918) 
gjorde ett särskilt stort avtryck i hans arbete 
om kråkfåglar som fröspridare. Här skrev 
han uppsatsen i samma ämne för Botaniska 
Notiser (Heintze 1917b, c, 1918a), som jag och 
två kollegor sporrades att sammanställa och 
analysera (Green m.fl. 2019).

Imponerande breda kunskaper 
Det är lätt att bli fängslad av just denna 
Heintzes uppsats, i synnerhet om man 

försöker läsa mellan raderna och föreställa 
sig hur hans fältarbete gick till för hundra år 
sedan. Han presenterar här data om före-
komst av frön i mer än 650 spybollar, 200 
exkrementer och från oräkneliga kråkfåglar 
som skjutits för att inspektera innehållet i 
mag-tarmkanalens olika delar. Heintze var 
inte bara en mycket kunnig fältbotanist; han 
kunde också artbestämma de flesta växters 

figur 2. August Heintze föddes i Skurup 1881 och 
var näst äldst av sju syskon. Han blev tidigt natur
intresserad, fick ett mikroskop när han gick i sjätte 
klass och innehade redan vid sin studentexamen 
ett herbarium om hela 12 000 ark. 

Heintze skrevs in vid Lunds universitet 1901 och 
disputerade 1913 på avhandlingen ”Växttopogra
fiska undersökningar i Åsele lappmarks fjälltrakter”. 
Hans vetenskapliga intresse hade då redan bytt 
fokus; under åren 1910–1918 publicerade han 
åtskilliga artiklar om fröspridning, varav flertalet om 
däggdjurs och fåglars roll för densamma. 

Heintze hade aldrig tjänst som forskare, utan 
försörjde sig från långt innan disputationen och till 
sin död som lärare, en gärning som tog honom till 
åtskilliga läroverksstäder runt om i Sverige. August 
Heintze dog av kolmonoxidförgiftning i en olycks
händelse, blott 59 år gammal. 
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frön, ja till och med fröfragment. Han måste 
också varit en mycket driven osteolog och 
entomolog, eftersom han också redovisar 
fynd av ben, benbitar och insektsdelar i 
fåglarnas lämningar.

Till detta kan fogas en imponerande kun-
skap om kråkfåglarnas rörelser och vanor, 
parad med stor skarpögdhet och extremt 
tålamod. Det ter sig nästan ofattbart hur 
han kunde samla in så många spybollar 
och exkrementer med känd avsändare i 
fågelvärlden. Heintze hittade, bevakade 
och undersökte alltså viloplatser dit fåglar 
mycket diskret söker sig för att sitta på natt-
kvist, eller rätt och slätt dra sig undan för att 
bearbeta och smälta sin föda.

Han var dock inte ensam om att dissekera 
fåglar för att se vilka frön de ätit och hur 
långt de kommit genom matsmältnings-
systemet. Liksom flera samtida forskare 
hade han intresse av att se vilka frön som 
lämnade fågeln så pass intakta att de kunde 
gro, vilket förstås är en kärnfråga i växternas 
spridningsbiologi. Vår sammanställning av 
hans data visar – inte oväntat -- att det finns 
fler intakta frön i spybollar än i exkremen-
ter. Frön i de senare har ju passerat muskel-
magen, där den mekaniska bearbetningen 
sker, ofta med hjälp av svalda småstenar. Inte 
desto mindre påträffade Heintze intakta 
frön också i väldigt många exkrementer.

Groddplantor och groningsförsök
Det är uppenbart av Heintzes text att han 
tyckte det var anmärkningsvärt att vanliga 
fåglar som skata och kråka åt frön från så 
många olika växtarter. Att de och andra fåg-
lar förtär bär och storfröiga gräs var allmänt 
känt sedan tidigare, men att så många arter 
med små och nakna frön var med på kråk-
fåglarnas matsedel, tycks ha setts som ny 
kunskap. Heintzes nyfikenhet och skick-
lighet tog dock inte slut där. Han förstod 
vikten av att ta ett steg till, för att på allvar 
kunna värdera kråkfåglarnas roll för sprid-
ning av en lång rad växter.

Då kom hans förståelse av särskilt skators 
och kråkors beteende och rörelser väl till 
pass. Han sökte upp platser där fåglarna haft 
regelbunden nattkvist eller byggt bo. Under 
återkommande besök i olika månader letade 
han under träden efter rester av spybol-
lar och exkrementer för att se vilka frön i 
dem som givit upphov till groddplantor på 
naturligt sätt på ort och ställe. Inte mindre 
än 32 växtarter kom med på denna lista, bara 
under åren i Uddevalla.

Som om det inte vore nog att på detta 
sätt dokumentera spridning under naturliga 
förhållanden genomförde Heintze ett stort 
antal egna groningsförsök. Frön som påträf-
fats i spybollar och exkrementer togs hem, 
såddes i krukor och följdes under lång tid för 
att dokumentera både grobarhet och över 
vilka tidshorisonter detta kunde ske. Det 
hade varit mycket intressant att veta mer om 
detaljerna bakom dessa försök, men tyvärr 
beskrivs de inte.

Skata och kråka – viktiga fröspridare
I sina publikationer om fröspridning 
blandade Heintze egna iakttagelser med 
data och anekdoter från kollegor runt om 
i Europa. Mycket av detta redovisas på ett 
inkonsekvent vis i hans artiklar, men för 
det svenska materialet om skata och kråka 
lämnar han så mycket detaljer att en dju-
pare analys varit möjlig hundra år senare 
(Green m.fl. 2019; se ruta på nästa sida). 
Skatan framstår då som särskilt intressant. 
Inte bara är det den art hos vilken Heintze 
påträffade frön av flest arter i spybollar och 
exkrementer; det är också den art i vars läm-
ningar flest arter bevisligen transporterats 
och grott i naturen. 

Som redan antytts var det vid Heintzes 
tid väl känt att ekar, hassel, valnöt, äkta 
kastanj och en del andra träd i Europa sprids 
av kråkfåglar genom frön grodda ur bort-
glömda och outnyttjade hamstringsgömmor. 
Heintze insåg att detta var en starkt för-
enklad och inskränkt bild av kråkfåglarnas 
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betydelse för växternas spridningsbiologi. 
Han såg det som ett viktigt resultat av sina 
studier att få samtiden att förstå att åtskil-
liga kråkfågelarter sprider växter, och då inte 
bara skogsträd utan en lång rad arter, även 
många som saknar bär eller andra ”smakliga” 
höljen kring fröet. För Heintze handlade det 
dock inte bara om en mycket bredare palett 
av växter; han brann för att torgföra insikten 
att spridning via spybollar och exkrementer 
(endozookori) är viktigare än hamstring (syn-
zookori). Han såg flera skäl för detta; för det 
första omfattar det förra spridningssättet 
långt fler växtarter, och för det andra flygs 
den genomsnittliga spybollen eller exkre-
menten en betydligt längre sträcka i land-
skapet. Nötskrikor och nötkråkor hamstrar 
ju i huvudsak i sina begränsade vinterrevir.

Trots att termerna inte fanns när Heintze 
levde är det korrekt att säga att han förstod 
att vanliga och vitt utbredda fåglar som 
kråka, skata och korp är megavektorer som 
utför viktiga ekosystemtjänster. Skata och 
kråka menade han var särskilt viktiga efter-
som de är generalister som regelbundet rör 
sig mellan många olika slags biotoper. På så 
sätt hjälper de växterna att ”testa sina grän-
ser” i många olika miljöer. Heintze noterade 
särskilt stöd för denna teori när han hittade 
frön eller groddplantor av kulturväxter 
inne i skogen, eller havsstrandsväxter långt 
från havet. Han var till och med inne på att 
kråkor – som ju i vissa områden ännu idag 
har årstidsflyttningar – kan ge upphov till 
verklig långdistansspridning av frön, till och 
med över hav. 

Ytterligare ett tecken på Heintzes grund-
lighet och tidigt mogna ekologiska tänkande 
var hans intresse för intrikata samband av 
fröspridning inom en näringskedja. Han vis-
ste redan att kråkfåglarna åt och spred frön 
av en lång rad växtarter, men gjorde därtill 
åtskilliga maganalyser av skjutna rovfåglar. 
Han fann då att de sistnämnda ofta innehöll 
uppätna mindre fåglar, vilkas magar i sin tur 
innehöll grobara frön. Inte nog med det; han 

Några av Heintzes resultat
August Heintze publicerade 1917–1918 en 
tredelad artikel om fröspridning av kråkfåg
lar i Botaniska Notiser (1917b,c, 1918a). I 
huvudsak redovisade han egna iakttagelser 
från Sverige, men sammanfattade också 
tidigare publicerade och opublicerade data 
från andra europeiska länder. Några av de 
viktigaste rönen för hundra år sedan – och 
lika aktuella idag – var:

• Kråkfåglar är viktiga för spridning och 
etablering av vissa skogsträd, till exempel 
för och ek och hassel genom hamstring 
(synzookori) av nötskrika och nötkråka. 
Dessa är dock inte kråkfåglarnas viktigaste 
”fröspridartjänster”. 

• Europeiska kråkfåglar (11 arter) sprider 
frön från ytterligare 157 växtarter i 42 
familjer genom så kallad endozookori – 
alltså via spybollar eller exkrementer.

• 54 % av dessa 157 arter har inte bär eller 
bärlika spridningskroppar. Kråkfåglar har 
tidigare inte ansetts spela någon större roll 
för sådana växters spridning.

• Fröspridning via spybollar är effektivare än 
via exkrementer, eftersom andelen oska
dade frön är högre i de förra. Heintze fann 
att en genomsnittlig spyboll från svenska 
skator innehöll 10 intakta frön och en 
genomsnittlig exkrement 7 intakta frön. För 
kråkor var motsvarande tal 16 och 3.

• I groningsförsök med frön funna i spybol
lar och exkrementer från skata och kråka 
grodde 27 av 35 arter. Av de förra var 20 
från arter vars frön inte är inkapslade i bär.

• 32 arter kärlväxter påträffades som grodd
plantor i naturen i rester av spybollar från 
skata och kråka. Exempel är pipdån, liten 
blåklocka, blåsuga, ängssyra och våtarv.

• Redan för hundra år sedan spred kråk
fåglar ett stort antal växtarter som är 
främmande för Sverige. Det var huvudsak
ligen fruktträd och bärbuskar, men också 
andra trädgårdsväxter och gräs. Tjugofem 
av dessa arter är idag naturaliserade i 
Sverige.

• Ser man till frön påträffade i spybollar och 
exkrementer är skatan den kråkfågel som 
Heintze konstaterade äta frön av flest 
arter: inte mindre än 117. Med 105 arter 
intog kråkan andra plats och korp tredje 
med 71.
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visade att ännu fler arter kan vara inblan-
dade i fröspridningskedjan. I en granskog 
vid Kålgårdsberget i Uddevalla fann Heintze 
i april 1915 resterna av en gråsparv slagen av 
en sparvhök. I gråsparvens mage fanns häst-
spillning som i sin tur innehöll frön av vårt-
björk, trampört och bergsyra. Dessa togs till 
groningsförsök, i vilka 9 av 15 bergsyrafrön 
gav upphov till groddplantor (Heintze 
1916c). Han såg därför starka indicier för 
att rovfåglar genom att slå och transportera 
fröätande fåglar indirekt ger upphov till 
groddplantor av en lång rad arter, till exem-
pel vårfryle, kovaller och daggkåpor. 

I klimatförändringens tidevarv
Vår analys av Heintzes data visar entydigt 
att kråkfåglar är viktiga fröspridare för en 
lång rad växtarter. Månne kan detta höja 
statusen för ofta ringaktade arter som skata 
och kråka, eftersom de genom sin talrik-
het och rörelser är viktiga för att växter ska 
kunna ”röra på sig” i ett föränderligt klimat. 
Kanske kan Heintzes insikter också bidra 
till att lösa en del växtekologiska spridnings-
gåtor, så som isolerade förekomster och 
snabb etablering utanför gängse utbredning. 

Till sist finns skäl att återknyta till histo-
rien. Det är idag svårt att begripa hur en och 
samma person vid denna tid kunde tillägna 
sig så grundliga kunskaper inom så många 
fält. Förutom det som nämnts ovan var 
Heintze ”den förste här i landet som klart insåg 

och vederbörligen underströk pollenmorfologiens 
betydelse i större växtsystematiskt sammanhang” 
(Erdtman 1945). Tydligen var han en auktori-
tet på pollenbestämning också!

Heintze reste en hel del utomlands och 
publicerade både på svenska och tyska. Han 
citerade och läste uppenbarligen ytterligare 
sex eller sju språk, men trots denna språk-
liga kompetens föll merparten av hans rön 
i glömska. Böckerna på tyska var ett försök 
att sammanfatta en del av hans forskar-
gärning för en internationell läsekrets 
och gavs ut på eget förlag (Heintze 1932, 
1935). Tyvärr dog Heintze innan det tredje 
bandet hann ges ut, vars referenslista hade 
emotsetts av självaste Rutger Sernander 
som monumentalt komplett och värdefull. 
Heintzes tyskspråkiga böcker fick troligen 
begränsad spridning och snart efter hans död 
kom engelskan att bli vetenskapens världs-
språk. Vi kan i efterhand konstatera att hans 
insikter och storhet förblivit näst intill helt 
förbisedda internationellt. Kanske fanns 
ytterligare skäl till att hans värv och insikter 
inte uppmärksammats så som de förtjänar, 
också i Sverige; Heintze lämnade akademien 
tidigt och man kan ana av hans artiklar att 
han arbetade mest själv, kanske rent av drog 
sig undan sina akademiska kollegor.

När vi nu klarare kan uppskatta vad 
Heintze gjort och tänkt låter jag honom 
själv få sista ordet med en hundra år gam-
mal slutsats som botanister, ornitologer 
och naturvårdare i högsta grad har skäl att 
bära med sig idag: ”Inom dessa djurgeografiska 
områden [Holarktis] tyckas kråkfåglarna vara 
de viktigaste fröspridarna bland landfåglarna” 
(Heintze 1917b, sid. 210).  

•  Bibliotekarie Peter Bengtsson vid Hög-
skolan Kristianstad har varit till stor hjälp 
för att kartlägga August Heintzes gärning 
och samlade produktion. Varmt tack också 
till Andy Green och Ádám Lovas-Kiss för 
inspirationen att sammanställa delar av 
Heintzes resultatskatt.

figur 3. Spybollar från skator visade sig i Heintzes 
undersökningar innehålla frön från över hundra 
arter. Vanliga var exempelvis frön av besksöta 
Solanum dulcamara. Även frön av ormbär Paris 
quadrifolia hittades i skatornas spybollar.
foto: Guido Gerding & Epp/Wikipedia.
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Bibliografi över August Heintzes bidrag inom botanik och zoologi  
Eftersom bibliografin som publicerades vid Heintzes dödsruna (Erdtman 1945) inte är helt komplett och 
dessutom innehåller en del fel, publiceras här en korrigerad bibliografi, sammanställd av Peter Bengtsson, 
Högskolan Kristianstad.
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D
en 27 april 1933 föredrog Eric 
M. Marsden-Jones, ledamot av 
”Linnésällskapet i London” (Lin-
nean Society of London), inför 

detsamma om sina biologiska studier över 
svalört Ficaria verna (syn. Ranunculus ficaria) 
i England, vilket föredrag två år senare 
publicerades i Linné sällskapets botaniska 
tidskrift (Marsden-Jones 1935). Han hade 
bland annat funnit att svalörten utgjordes 
av två olika, vanligen väl åtskilda varianter: 
en som inte utbildade några groddknoppar 
alls, men som hade rik fruktsättning, och en 
annan som bildade rikligt med groddknop-
par efter blomningen, men som vanligen 
producerade mycket få eller inga mogna 
frukter. Han hade fått hjälp av två genetiker 
med att bestämma kromosomtalet hos de 
två varianterna, varvid det visade sig att den 
utan groddknoppar var diploid (2n=2x=16), 
medan den med groddknoppar däremot var 
tetraploid (2n=4x=32). 

Marsden-Jones betraktade dessa båda 
varianter av svalörten som två olika taxa, 
vilka han skilde ut på varietetsnivå, men 
tyvärr gjorde han sig skyldig till vissa brott 
mot nomenklaturreglerna därvid, varigenom 
hans namngivning blev ogiltig. Problemet 
med de ogiltiga namnen åtgärdades slutligen 
av den danske botanisten Simon Lægaard 
(sedermera professor i Århus, expert på 
neotropiska gräs), som visade att den tetra-
ploida varianten (med groddknoppar) måste 

betraktas som nominatrasen, medan han 
giltigt nybeskrev den diploida varianten (den 
med rik fruktsättning) på underartsnivå som 
Ranunculus ficaria ssp. fertilis, med ett epitet 
som ursprungligen (fastän tyvärr ogiltigt) 
hade använts av den engelske botanikprofes-
sorn Arthur Roy Clapham (Lægaard 2001a, 
Clapham m.fl. 1952). Efter utbrytandet av 
svalörten (och några närstående arter) ur 
Ranunculus som ett självständigt släkte Fica-
ria, omkombinerade slutligen den engelske 
professorn i botanik Clive Anthony Stace 
denna underart som Ficaria verna ssp. fertilis 
(Stace 2009), som på svenska har fått nam-
net stor svalört.

Sedan bortemot trettio år har jag haft 
min uppmärksamhet fästad på svalörtens 
bägge underarter, och undrat om inte den 
västeuropeiska, diploida och fertila under-
arten, stor svalört, som i vår nordiska närhet 
förekommer såväl i Danmark (mest på norra 
Jylland) som i sydvästra Norge, skulle kunna 
påträffas på svenska västkusten. År 1993 
uppmärksammade jag en rikligt fertil svalört 
i Näverkärrsskogen, belägen på yttersta 
Härnäset i Bro socken i mellersta Bohuslän, 
men vid närmare studier av odlat, insamlat 
material därifrån visade den sig även utbilda 
groddknoppar, och vid cytologisk undersök-
ning visade den sig ha ett kromosomtal om 
2n = ca 24, varför den med stor sannolikhet 
utgjordes av en triploid mellanform mellan 
under arterna. När jag hade kommit fram till 

Stor svalört har för första gången påträffats i Sverige. På den numera landfasta 

Utänge ö i Breviks kile på västra Tjörn upptäcktes en förekomst av denna västliga 

underart våren 2019. Mellanformer gentemot vår vanliga svalört förekommer 

också på lokalen, men sådana intermediärer är redan, sedan mer än tjugofem år, 

kända från Bohuslän.

Stor svalört äntligen påvisad i Sverige
ERIK LJUNGSTRAND
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figur 1. Lokalen för stor svalört på inre Utänge ö. Upptäckaren förevisar sitt fynd för sina med exkurrenter. I 
förgrunden ses bland annat mandelblomma, styvmorsviol och olika sandmaskrosor. 
foto: Ingemar Jonasson, 11 maj 2019.
The locality of diploid Lesser Celandine Ficaria verna ssp. fertilis on Utänge ö, island of Tjörn, province of Bohus
län. Among other flowering herbs, Saxifraga granulata, Viola tricolor and several species of Taraxacum sect. 
Erythrosperma may be seen.
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detta så nedslående resultat lät jag uppgiften 
sjunka ned i glömskan, varför den fullt med-
vetet utelämnades i Bohusläns Flora (Blom-
gren 2011). Däremot har jag även i fortsätt-
ningen haft blicken öppen för fruktsättande 
svalört, men alla av mig anträffade dito har 
visat sig även bilda groddknoppar, varför de 
inte kunnat föras till underarten stor svalört.

Det nya fyndet på Tjörn
Nu i våras (2019) har jag dock – till sist – hit-
tat stor svalört i Sverige. Lördag 11 maj var jag 
ute på ön Tjörn i södra Bohuslän tillsammans 
med de tre amatörbotanisterna Stig Ingvars-
son, Åsa Wiberg och Ingemar Jonasson. De 
båda förstnämnda hade ungefär en vecka 
tidigare funnit rika förekomster av ”ädel-
maskrosor”, i synnerhet strandmaskrosor 
Taraxacum sect. Palustria, ute på den numera 
med egentliga Tjörn landfasta Utänge ö i 
Stenkyrka socken, och trodde sig, bland 

mycket riklig strandmaskros T. suecicum, även 
ha påträffat sankmaskros T. pseudosuecicum, 
vilken bestämning de gärna ville ha kontrol-
lerad av mig. Dagen var mycket vacker, med 
idealiskt ”ädelmaskrosväder”, varför vi njöt 
i fulla drag av de artrika strandängarna och 
torrbackarna på Utänge ö (figur 1), och jag 
kunde bekräfta att vad de funnit verkligen 
var sankmaskros, här på dess tredje kända 
lokal i Bohuslän (Blomgren 2011). Under 
vandringen åter blev jag något efter och hann 
ikapp de andra på en synnerligen rikblom-
mande backsluttning med ett stort antal 
olika karakteristiska betesmarksväxter, däri-
bland dominerande mandelblomma Saxifraga 
granulata. Naturbetesmarkerna på Utänge ö 
är något i särklass och det finns goda skäl att 
förmoda att dessa aldrig någonsin har varit 
annat än ogödslad betesmark, ända sedan 
landhöjningen gjorde att området steg ur 
havet för bortemot tusen år sedan.

figur 2. Riklig fruktsättning hos det först funna exemplaret av stor svalört på Utänge ö i Breviks kile, västra 
Tjörn. 
foto: Eva Andersson, 12 maj 2019.
Fruiting specimen of diploid Lesser Celandine Ficaria verna ssp. fertilis on Utänge ö, island of Tjörn, province of 
Bohuslän. This is the first verified specimen of this subspecies from Sweden.
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Här kom jag att lägga märke till att en 
liten fläck med nu helt överblommad svalört 
uppvisade rik fruktsättning (figur 2), och på 
sedvanligt vis böjde jag mig därför ned för 
att leta rätt på groddknoppar och konstatera 
att ”det trots allt ändå måste vara fråga om 
vanlig svalört”. Men trots att exemplaret i 
fråga hade kommit långt i sin utveckling bar 
det över huvud taget inga grodd knoppar. 
I närheten växte svalört med felslagen 
fruktsättning, vilken vid granskning visade 
sig ha stora, väl utvecklade grodd knoppar, 
varför det knappast kunde vara fråga om 
att årstiden skulle vara fel på något vis. 
Resultatet blev att jag fick kalla tillbaka 
mina medexkurrenter och berätta för dem 
att ”här har jag nog påträffat en ny inhemsk 
växt för Sverige!”, vilket ytterligare förhöjde 
stämningen. En närmare granskning av 
svalörtsförekomsten på denna del av Utänge 
ö visade att flertalet individ utan tvivel 
kunde föras till vanlig svalört, men även att 
det förelåg ett mindre antal exemplar med 
såväl fruktsättning som grodd knoppar, 
vilka då (förmodligen) torde utgöras av 
mellanformer mellan de båda underarterna, 
och slutligen även ett fåtal individ med rik 
fruktsättning, men helt utan minsta spår 
av groddknoppar, vilka jag därför prelimi-
närt ville anse representera underarten stor 
svalört, som jag sedan många år känner väl 
från vårliga besök såväl på nordvästra Jyl-
land (Danmark) som på Karmøy i Rogaland 
(Norge).

Givetvis var jag tvungen att samla in några 
fruktbärande grenar av stor svalört som 
belägg, vilka sedermera vid granskning och 
jämförelser med jylländska exemplar i Her-
barium GB, insamlade av Simon Lægaard 
själv på locus classicus vid Engbjerg Kirke 
söder om Thyborøn, visade sig ha en så stor 
överensstämmelse att jag menade mig kunna 
hävda att bestämningen till en för Sverige ny 
underart skulle kunna betraktas som klar. 
För att vara på den helt säkra sidan tog jag 
dock kontakt med prof. em. Simon Lægaard, 

som för mer än femtio år sedan upptäckte 
stor svalört som ny för Norden (och som 
nämndes ovan även formellt är dess auktor), 
och bad honom granska mitt belägg, vilket 
han gjorde, och helt kunde konfirmera att 
min bestämning var korrekt.

Hur skiljer man underarterna åt?
Stor svalört bildar aldrig groddknoppar 
i bladvecken efter blomningen, men får 
däremot i regel ett stort antal välutvecklade 
mogna frukter (figur 2), dessutom har den 
(nästan) bara ”goda”, regelbundna pollen-
korn, medan däremot vanlig svalört alltid 
utvecklar groddknoppar i (åtminstone de 
nedre) bladvecken (ses efter det att blom-
ningen är avslutad), men däremot på sin höjd 
har några få fullt utvecklade frukter, vartill 
kommer att dess pollenkorn till allra största 
delen är helt felslagna (Marsden-Jones 1935, 
Mikkelsen 1981, Sell 1994, Rich m.fl. 1998, 
Lægaard 2001b, Mossberg & Stenberg 2018, 
Stace 2019). 

Till detta kommer så att stor svalört har 
(något) större blommor (vilket har gett den 
dess svenska namn) med en smula bredare 
kronblad, men denna karaktär är svår att 
använda om man inte har dem intill var-
andra, samt att underarternas bladform, i 
synnerhet på stjälkbladen, skiljer sig en hel 
del i genomsnitt: bladen hos stor svalört har 
ofta en tvärare, mindre hjärtlik bas (Lægaard 
1981), men även detta är en karaktär som är 
rätt svår att använda utan tidigare erfaren-
het. 

Det finns även vissa ekologiska skillnader: 
stor svalört växer (i varje fall i Norden) inte 
i tät, skuggig skog, utan vanligtvis i öppna 
naturbetesmarker nära havet, eller i gles, 
ljusöppen lövskog (ofta i betade skogar). 
Givetvis är det välbekant att vanlig svalört 
även den kan växa fullt solöppet, men den 
påträffas klart oftare inne i tätare skog, 
liksom även på olika slag av genom mänsklig 
verksamhet störd mark; förekomster av detta 
senare slag är över huvud taget inte kända för 
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stor svalört, utan den förefaller knuten till 
ståndorter som blott svagt påverkas av män-
niskans framfart, och då framför allt genom 
långvarigt kreatursbete på icke konstgöds-
lade betesmarker (Lægaard 2001b).

Utbredning i och utanför Norden
I Danmark förekommer stor svalört framför 
allt kring Limfjorden, där den först upp-
täcktes år 1965 som ny för Norden av Simon 
Lægaard (Lægaard 1966). Stor svalört påträf-
fas huvudsakligen på nordvästra (egentliga) 
Jylland, på ön Mors samt på Thy och i Han 
Herred (Lægaard 1981), men därtill är några 
isolerade lokaler kända från Vendsyssel 
(nordöst om Ålborg), östligaste Djursland 
(norr om Grenå) samt på Sjællands Odde 
(Hartvig 2015). I Norge är stor svalört med 
säkerhet blott känd från Vestlandets södra 
del, där den först bestämdes från Utsira i 
slutet av 1980-talet (Lid m.fl. 1994), men 
senare har påträffats på åtskilliga lokaler i 
Rogaland, bland annat i Sola och på Ren-
nesøy, Finnøy och Karmøy (Lægaard 2001b, 
Lid m.fl. 2005), samt med största sannolik-
het även i de båda angränsande fylkena 
Vest-Agder (på halvön Lista) och Hordaland 
(på ön Bømlo) enligt John Inge Johnsen (i 
e-brev); troligtvis förekommer dock under-
arten även längre norrut på Vestlandet, som 
på Stadlandet i Sogn og Fjordane fylke (Tore 
Berg, muntl.). Märkligt nog anger Tutin 
(1964) stor svalört för både Danmark och 
Norge, i vilka länder den då ännu inte alls var 
upptäckt, samt även för Sverige (dock med 
ett frågetecken), men säkerligen rör det sig 
om ett misstag; varken Hultén (1971), Jalas 
& Suominen (1989) eller Tutin & Akeroyd 
(1993) tar med Sverige bland de länder från 
vilka stor svalört är känd.

Utom Norden är stor svalört allmänt 
förekommande på de Brittiska öarna: i 
England, Wales och stora delar av Skottland 
(inklusive Orkney- och Shetlandsöarna), på 
ön Man samt på avsevärda delar av Irland 
(Fitzgerald & Preston 2002). Underarten 

växer även i Nederländerna (möjligen dock 
mycket sällsynt?), Belgien, Luxemburg, 
nästan hela Frankrike, Kanalöarna, västra 
Schweiz, stora delar av Portugal och Spanien 
(inklusive Balearerna), på Korsika och Sar-
dinien, här och där i Italien samt på Sicilien 
och Malta, men inte längre österut i Medel-
havsområdet, och inte heller i Nordafrika, 
märkligt nog (López González 1986, Greu-
ter m.fl. 1989, Jalas & Suominen 1989, Tutin 
& Akeroyd 1993); på kartan med svalörtens 
världsutbredning i Meusel m.fl. (1965) skiljs 
tyvärr underarten stor svalört inte ut från 
vanlig svalört (även om andra, sydländska 
dito har fått särskilda markeringar). Före-
komsterna nere omkring västra Medelhavet 
är nästan alltid belägna högt uppe i bergen, 
så som man kan förvänta sig av en växt med 
totalutbredning av detta slag; stor svalört får 
betraktas som ”oceanisk-montan”. 

Några märkliga luckor i utbredningen 
föreligger i nordvästra Tyskland (där man 
skulle vänta sig att det borde finnas före-
komster som band samman norra Jylland 
med Holland och Belgien) samt även i 
sydvästra Tyskland (där ett flertal när belägna 
fyndorter i Frankrike och Schweiz finns); 
kanhända kommer stor svalört att upptäckas 
även i Tyskland i framtiden, men nu förefal-
ler den vara okänd (Haeupler m.fl. 1988).  

•  Ett stort tack till mina medexkurrenter, tjörn-
botanisterna Ingemar Jonasson, Stig Ingvarsson 
och Åsa Wiberg, utan vilkas fynd av högädla 
maskrosor på Utänge ö den stora sval örten 
förmodligen ännu skulle vara oupptäckt; Ingemar 
har därtill bidragit med ett fotografi från upp-
täcktstillfället. Stort tack även till prof. em. Simon 
Lægaard (Birkerød; AAU) som välvilligt ställt 
upp och granskat mitt belägg, vilket kommer att 
hamna i Herbarium GB. Ävenledes stort tack till 
Tore Berg (Drammen) och John Inge Johnsen 
(Rennesøy) för upplysningar om vad som idag är 
känt om förekomsten av stor svalört i Norge, samt 
till Eva Andersson, Uno Eliasson, Birgitta Her-
loff, Ingemar Jonasson och min mor Ingrid Ljung-
strand för kritiska synpunkter på artikeln; Eva har 
också bidragit med ett fotografi av svalörten.
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many rare and decreasing plants 
characteristic of well-managed 
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members of the dandelion group 
Taraxacum sect. Palustria. Most 
probably this mainly oceanic 
subspecies of the Lesser Celan-
dine is both old and indigenous 
also in Sweden.
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N
ågra få arter har stora delar av sin 
kända världsutbredning i Sverige 
och strandjordtunga Geoglossum lit-
torale är en av dem. Den är också en 

av de märkligaste arterna, med alla svenska 
fynd vid sjöar i Smålands inland (figur 1). De 
flesta jordtungor växer i gräsmarker, både 
på torra och fuktiga marker (Nitare 1988). 
Strandjordtungan är unik bland jordtungor 
eftersom den växer på sjöstränder som 
under stora delar av året är vattentäckta. En 
svamp på sjöbottnen alltså (jfr Johansson 
2007)! 

Strandjordtungan upptäcktes ursprung-
ligen i Danmark 1890, men därefter dröjde 
det över hundra år till nästa fynd av arten, 
då i både Danmark och i Sverige. Under 
1993–1995 hittades arten på stränder med 
strandpryl Plantago uniflora vid fem sjöar i 
Småland, varav det första fyndet gjordes i 
Rottnen i Hovmantorps socken (Kers & 
Carlsson 1996). Dessa sjöars vattenstånd var 
reglerat, varför författarna spekulerade i om 
detta gynnar strandjordtungan. Uppföljande 
inventeringar inom åtgärdsprogrammet för 
strandjordtunga (Johansson 2006) kunde 

Sommaren 2018 var extremt varm och torr, vilket gav en lång höstperiod med 

lågt vattenstånd. Då erbjöds ett gynnsamt tillfälle att söka efter strandjord-

tunga – en nära nog endemisk art för Sverige. Krypande och kikarspaning på 

sjö stränderna bar frukt. Kanske upptäckte Sven G. Nilsson och Örjan Fritz rentav 

världens största förekomst av strandjordtunga vid sjön Möckeln.

Strandjordtunga – nya fynd i  
oreglerade sjöar i Småland
SVEN G. NILSSON & ÖRJAN FRITZ

figur 1. Den kända utbredningen av strandjordtunga i Sverige (Artportalen), där fynden från sjöarna Möck
eln och Femlingen är de två sydligaste punkterna, samt fruktkroppar på Möckelns strand vid Kärrnäs. 
foto: Örjan Fritz.
Left The known distribution of Geoglossum littorale in Sweden. Right Fruitbodies on the shores of Lake Möckeln 
at Kärrnäs.
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inte återfinna arten vid tre av sjöarna, men 
den hittades åter i sjöarna Rottnen samt 
Saljen i Skirö 2009. Strandjordtunga hit-
tades också vid ytterligare två närings fattiga 
sjöar i centrala Småland: Stråken i Berg och 
Madkroken i Nottebäck (Artportalen). 
Under 1990-talet eftersöktes arten vid ett 
tiotal sjöar i Götaland som bedömdes hysa 
lämpliga miljöer, utan att arten hittades där 
(Johansson 2006).

Under hösten 2018 gjorde vi många fynd 
av arten i två oreglerade sjöar, som ger nya 
kunskaper om strandjordtungans habitat 
och vilka faktorer som hotar förekomsterna.

Överraskande många nya fynd
Hösten 2018, en säsong med lågt vatten-
stånd, eftersöktes strandjordtungan noga 
av SGN i rikliga bestånd av strandpryl längs 
hela norra stranden av Kyrkviken i Möckeln 
16 oktober. Till slut hittades en grupp jord-
tungor, vilket var det första kända fyndet av 
arten i Möckeln. Dagen därpå genomsöktes 
hela östra stranden av Kyrk viken förgäves, 
trots att där växte rikligt med strandpryl på 
många ställen. Dessa stränder längs norra 
och östra Kyrkviken genomsöktes åter noga 
från mitten av november, varvid strandjord-

tungan hittades på 37 nya, relativt jämnt 
spridda platser. Senare fann vi strandjord-
tunga på 25 nya platser i sjön Möckelns 
västra del (figur 2A).

Redan i september 2018 rapporterades 
strandjordtunga från den nordöstra delen 
av sjön Femlingen i Västra Torsås, Alvesta 
kommun (Mikael Svensson och Anna Fohr-
man, Artportalen). Eftersom vi i augusti 
besökt stränderna i den nordvästra delen av 
Femlingen i Virestad, Älmhults kommun, 
bedömde vi att det även där fanns lämpliga 
miljöer för strandjordtunga. Vid inventering 
10 november fann vi här jordtungan på 11 
platser (figur 2B). 

Dessutom återfanns arten 2018 vid Bol-
men, denna gång längst i söder i Kafjorden. 
Två fynd i sjön år 1995 gjordes däremot i 
sjöns norra del. Slutligen gjordes ett fynd 
vid sjön Rusken, Nydala (Robin Isaksson, 
Artportalen). Både Bolmen och Rusken är 
reglerade sjöar i Lagans vattensystem. 

Sammantaget under hösten 2018 hittades 
strandjordtunga i tre nya sjöar i Småland 
(Möckeln, Femlingen och Rusken). Före-
komsterna och våra noteringar av habitatet 
gör att vi måste revidera vår kunskap om 
artens ekologi.

figur 2. Fyndplatser 
för strandjordtunga 
på Möckelns (A) och 
Femlingens (B) stränder 
under hösten 2018. 
Den röda linjen anger 
kommungräns mellan 
Älmhult (västerut) och 
Alvesta.
Sites with Geoglossum 
littorale in 2018 at Lake 
Möckeln (A) and Lake 
Femlingen (B).

A. B.
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Vi har under senhösten 2018 förgäves sökt 
strandjordtunga i sjön Römningen, cirka 12 
km väster om Möckeln. Denna sjö är också 
oreglerad och inrymmer några till synes lämp-
liga stränder med strandpryl och bland annat 
förekomst av sjötåtel Deschampsia setacea. 
Alla oreglerade sjöar tycks därför inte duga. 
Kanske är sjön för liten, bara fyra kvadrat-
kilometer. Samtliga fynd av strandjordtunga 
de senaste tjugo åren har varit i sjöar som är 
minst sju kvadratkilometer stora. Mindre 
sjöar innebär svagare störningar av vågor 
och isskjutning samt en ofta mindre vatten-
ståndsvariation. Det finns äldre fynd i två 
mindre sjöar, som är reglerade, men eftersök 
i dessa har varit negativa (Johansson 2006).

Populationens storlek i sjöarna
Möckeln: Totalt räknade vi 1318 fruktkrop-
par fördelade på 64 fyndplatser i Möckeln. 
Antalet fruktkroppar av strandjordtunga 
på en fyndplats kan variera mycket, men 
som mest har vi hittat drygt tvåhundra på 
en plats. Med en plats avses här ett avsnitt 
längs stranden på 10–15 meter. I de flesta 
fall fanns bara några få fruktkroppar på en 
plats (figur 3). På 45 (71 %) av fyndplatserna 
av strandjordtunga i Möckeln fanns bara en 

grupp av fruktkroppar. På övriga fyndplatser 
fanns 16 fall med två grupper och tre fall 
med tre grupper. En grupp av fruktkroppar, 
så gott som alltid inom en yta på mindre än 
en kvadratmeter, bör motsvara ett mycel. 
Våra 64 fyndplatser i Möckeln utgör i så fall 
totalt drygt 80 mycel.

Vi har inte inventerat Möckelns stränder 
i Ljungby kommun, där det bör finnas fler 
platser med strandjordtunga. Med tanke 
på att vi sökt på de flesta lämpliga platser i 
Möckeln, kanske 75 procent av sjöns poten-
tiella växtplatser, kan det mycket väl finnas 
totalt över hundra mycel i sjön. 

Femlingen: Totalt räknades 207 frukt-
kroppar fördelat på 15 fyndplatser i den norra 
delen av Femlingen hösten 2018. Denna sjö är 
sämre inventerad, men populationen i denna 
sjö är säkert betydligt mindre än i Möckeln 
med tanke på mängden möjligt habitat.

Möckeln och Femlingen
De överraskande många fynden av strand-
jordtunga gjordes på stränderna i Älmhult 
kommuns två största sjöar: Möckeln (46 
km2) och Femlingen (13 km2). Möckeln lig-
ger 136 och Femlingen 158 meter över havet 
i de övre delarna av vattendraget Helge å. 
Det innebär att båda sjöarna ligger över 
högsta kustlinjen, liksom alla andra sjöar 
med fynd av arten i Sverige.

Berggrunden i Älmhults kommun utgörs 
av urberg med näringsfattiga moränjordar, 
men ett stråk av näringsrikare hyperitdiabas 
går genom centrala Möckeln i nordsydlig 
riktning. Avrinningsområdet omfattar i stor 
utsträckning intensivt skötta, grandomine-
rade barrskogar och granplantager. Vattnet 
som rinner från skogsmarken är surt med 
pH omkring 5,5 eller lägre. Uppströms i 
tillflödena till Möckeln och Femlingen finns 
kalkdoserare som ökar pH till mellan 6,0 
och 7,2 i sjövattnet (Länsstyrelsen i Krono-
bergs län 2017). Buffertkapaciteten i vattnet 
uppströms doserarna är obefintlig, men 
efter kalkning höjs alkaliniteten till runt 0,1 
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figur 3. Fördelning av grupper (n=94) av frukt
kroppar av strandjordtunga i olika storleksklasser 
vid Möckeln och Femlingen 2018. En grupp tolkas 
som ett mycel.
Distribution of the number of fungal fruitbodies per 
patch of Geoglossum littorale at Lake Möckeln and 
Lake Femlingen in 2018. The size of one patch was 
usually less than one square metre.
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mekv/l. Vattnet är brunt av humus, särskilt 
efter höga flöden. De senaste fyrtio åren har 
vattnet blivit markant brunare med färgtal 
som i Möckeln ökat från under 40 till ibland 
över 200. Siktdjupet i sjön under senare 
år har därför bara varit 1–2 meter. Vattnet 
är måttligt näringsrikt i båda sjöarna med 
totalfosforhalter runt 20 µg/l (Hilding 2012, 
2018).

Båda sjöarna är grunda med flacka strän-
der. Möckeln har ett medeldjup av bara 2,9 
meter och även i Femlingen är det under tre 
meter. Möckelns vattenstånd sänktes cirka 
120 cm år 1857 (Kling 2009) och Femlingen 
sänktes 1866 (Svenskt VattenArkiv 1995). 
Därefter har vattenståndsvariationerna varit 
i stor utsträckning naturliga, eftersom utlop-
pen är fria. Liksom i hela södra Sverige är 
många små våtmarker utdikade uppströms 
sjöarna, vilket kan öka avrinningen efter 
kraftiga regn. I avrinningsområdet finns 
dock flera stora myrar som kan jämna ut 
flödena. Syftet med sjösänkningarna var att 
skapa mer odlingsmark. Det mesta av den 
nyvunna fastmarken var dock stenig och 
kunde bara användas som betesmark. Senare 
övergick sjösänkningsmarken mestadels till 
självföryngrad blandskog. Betet av tamdjur 
på stränderna har under slutet av 1900-talet 
upphört på de flesta gårdarna runt sjöarna.

Höga vattenstånd under vinterhalvåret, 
och ofta också under våren, förhindrar 
granföryngring och upprätthåller därmed 
en lövträdsdominerad strandzon. Vatten-
ståndet är vanligen högst någon gång under 
perioden december–maj och ungefär en 
meter lägre under juli–oktober (Hylander 
1998, Kling 2009). Ekologiska störningar 
som isskjutning och vågsvall är viktiga för 
att lågvuxna och konkurrenssvaga arter som 
strandpryl ska kunna överleva på de flacka 
stränderna. I båda sjöarna förekommer täta 
strandprylmattor på sandiga, grusiga och 
steniga moränstränder. Särskilt i Femlingen 
är också notblomster Lobelia dortmanna 
mycket allmän, en art som växer i samma 
vegetationszon som strandpryl. De flesta 
stränderna är dock helt täckta av stenar 
och block i båda sjöarna. Bestånden av vass 
Phragmites australis är ofta glesa.

Strandjordtungans följeväxter
Strandpryl var helt dominerande på alla 
fyndplatser med strandjordtunga, men ofta 
fanns också spridda tuvor av ärtstarr Carex 
oederi i övre delen av zonen med strandpryl 
och i några fall glest med bladvass (figur 4). 
Det kunde också finnas spridda plantor av 
strandranunkel Ranunculus reptans, styvt 
braxengräs Isoëtes lacustris, knappsäv Elo-

figur 4. Förekomst av strandjord
tunga (bortom de större stenarna 
i förgrunden) i glest bestånd av 
vass vid Möckelsnäs, Möckeln, 
13 november 2018.
foto: Sven G. Nilsson.
Habitat of Geoglossum littorale 
at Möckelsnäs, Lake Möckeln, 13 
November 2018.
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charis palustris, löktåg Juncus bulbosus eller 
notblomster nära fyndplatserna för jord-
tungorna.

Både i Möckeln och Femlingen förekom-
mer strandjordtunga på de flesta platser 
på stränder nedanför förekomster av den 
hotade sjötåteln Deschampsia setacea. Sjötåtel 
har i Möckeln kanske sin största förekomst i 
världen med ungefär tiotusen tuvor (Nilsson 
2018, Nilsson m.fl. 2018). Både strandjord-
tunga och sjötåtel växer på flacka våg-
exponerade stränder med sandig eller grusig 
morän (figur 5).

Vi sökte förgäves efter strandjordtungor 
på många stränder som föreföll lämpliga. 
I nordöstra Möckeln på västra, södra och 
nordöstra Bölsö (efter sjösänkningen en 
halvö) samt på stranden vid Ugnhult fanns 
många stora bestånd av exponerad strand-
pryl på sand eller dypålagrad sand. Där fanns 
ofta relativt rikligt med ärtstarr och andra 
halvgräs i strandprylsmattorna, som inte såg 
så vitala ut. Bladrosetterna hade ofta kortare 
och fler vissnade blad än där vi hittade 
strandjordtungor. Kanske hade den rekord-
varma sommaren 2018 stressat strandprylen 
på sanden. Alternativt var inventeringen 4 
december för sent på året i detta område av 
Möckeln, men ännu i mitten av december 
fanns jordtungor i gott skick i Kyrkviken.

Många platser med sjötåtel i centrala 
Möckeln undersöktes förgäves efter 
strandjordtunga. Där var antingen strän-
derna nedanför helt täckta av block och 
stenar eller för dyiga för strandpryl. På 
nästan alla Möckelns öar och de flesta 
fastmarksstränder dominerar block och 
stenar, helt olämpliga miljöer för strandpryl.

Var på stranden hittas jordtungan?
Alla våra fyndplatser av strandjordtunga 
har dominerats av täta mattor av strand-
pryl. Strandjordtungan är på något sätt 
associerad till rötterna av strandpryl, men 
formerna för denna koppling är okänd 
(Johansson 2006). Zonen med strandpryl 
i Möckeln och Femlingen är vanligen 2–4 
meter bred, men ibland upp till tio meter 
bred på flacka stränder (figur 6). Nästan alla 
fynd av jordtungan har varit nära mitten 
av täta bestånd av strandpryl som täckt 
mer än tio kvadratmeter. Fruktkropparna 
har aldrig hittats nära nedre eller övre 
delen av zonen med strandpryl. Ofta är 
stränderna även delvis täckta av stenar och 
block. Vi har förgäves sökt jordtungan på 
strandpartier vid Möckeln utan strandpryl, 
i strandprylbestånd med mer än 60 procent 
av marken täckt av sten samt i hundratals 
mindre fläckar av strandpryl. Något enstaka 

figur 5. Strand med riklig 
förekomst av sjötåtel ovanför 
förekomst av strandjordtunga (vid 
fotoväskan) i Kyrkviken vid Taxås, 
Möckeln, 16 oktober 2018. 
foto: Sven G. Nilsson.
Habitat of Geoglossum littorale 
and Deschampsia setacea at Taxås, 
Lake Möckeln, 16 October 2018.
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fynd har dock gjorts i strandprylmattor ned 
till två kvadratmeter. Strandjordtungan 
tycks alltså vara beroende av större bestånd 
av strandpryl, vilket också tidigare fynd 
pekat på. Arten saknades på stränder med 
ren sand eller dy. Det kunde dock finnas ett 
litet inslag av dy i moränen på fyndplatserna.

Är vattenreglering gynnsam?
Fynd av strandjordtunga i Sverige har tidi-
gare bara gjorts i reglerade sjöar och därför 
tytt på att de utgör en lämplig miljö (Kers & 
Carlsson 1996, Johansson 2006). Eftersök 
under 1990-talet var även inriktat på regle-
rade sjöar med långgrunda stränder (Kers & 
Carlsson 1996). Biotopen anges som strän-
der av oligotrofa, vanligen reglerade sjöar 
(Hallingbäck & Aronsson 2007). Johansson 
(2007) säger till och med att arten växer 
på stränder av reglerade sjöar. Våra fynd av 
strandjordtunga under 2018 visar i stället att 
arten har stora förekomster på stränderna 
i två oreglerade sjöar med naturlig vatten-
ståndsvariation.

I oreglerade sjöar brukar de högsta 
vatten stånden förekomma under vinter–vår, 
medan de lägsta nivåerna nås under hösten 
(figur 7). I sjöar reglerade för vattenkraft 
samlar man vatten fram till hösten, för 
att producera el genom att tappa vatten 

under vintern när elbehovet är som störst. I 
vatten domar finns angivet högsta och lägsta 
tillåtna vattennivåer, men ofta inte när på 
året dessa ska uppnås. Detta betyder att 
de högsta vattennivåerna i reglerade sjöar 
brukar nås under senhösten och de lägsta 
under senvintern–våren, i stark kontrast till 
den naturliga rytmen (Lindblom & Holm-
gren 2016). I reglerade sjöar varierar dock 
säsongsvariationen mycket beroende på om 
det är korttids- eller långtidsreglering av 
vattennivån. Även i reglerade sjöar kan det 
finnas en sammanhängande lågvattenperiod 
under sensommar–höst, men långt ifrån alla 
år (Kers & Carlsson 1996). I oreglerade sjöar 
kan höstens lågvattensperiod förväntas vara 
längre, vilket bör gynna strandjordtungan.

Amplituden mellan högsta och lägsta 
vattenstånd behöver däremot inte skilja så 
mycket mellan reglerade och oreglerade 
sjöar. I Möckeln är årsamplituden ofta upp 
till 1,5 meter och ibland mer (figur 7; Hylan-
der 1998), inte heller ovanligt i reglerade 
sjöar i södra Sverige. Att strandjordtunga 
främst tycks förekomma i större sjöar med 
en relativt stor årsamplitud i vattenstånd 
kan vara en indikation att detta är gynnsamt. 
Om låga vattenstånd förekommer under 
vegetationsperioden exponeras strandpryl-
mattorna. Kanske måste det ske även sent i 

figur 6. En flack strand med en 
bred zon med strandpryl och 
förekomst av strandjordtunga (vid 
ryggsäcken och till höger därom 
förbi sjötåteltuvan mitt i bilden 
och vidare till stenen längst ner till 
höger) vid Kärrnäs, Möckeln, 23 
november 2018. 
foto: Örjan Fritz.
Habitat of Geoglossum littorale at 
Kärrnäs, Lake Möckeln, 23 Novem
ber 2018.
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vegetationsperioden för att fruktkroppar av 
strandjordtunga ska utvecklas?

Tidigare studier har visat att strandpryls-
mattorna måste vara ovan vattnet mer än 
en månad för att strandjordtungan ska bilda 
fruktkroppar (Kers & Carlsson 1996). Våra 
studier av Möckelns stränder tyder på att 
även strandprylmattornas vitalitet kan vara 
viktig för jordtungan. Fruktkroppar hittades 
nämligen bara i täta strandprylmattor med 
blad som såg vitala ut. Därför anser vi att det 
inte räcker att strandprylen är ovan vattnet 
en viss tid, som Kers och Carlsson betonade. 
Vattenvariationen måste också vara gynnsam 
för strandprylens utveckling, tillväxt och 

vitalitet, vilket knappast är norm vid regle-
rade sjöar. Reglering av sjöar innebär ofta att 
strandvegetationen skadas och finmaterial 
eroderas bort. Särskilt låga vattenstånd 
under vintern skadar i synnerhet strandpryl, 
notblomster och styvt braxengräs enligt 
studier av näringsfattiga sjöar i Finland, 
Norge och Sverige (Hellsten & Mjelde 2009, 
Wallsten 2010, Mjelde m.fl. 2013).

Även mindre ändringar av vattenregimen 
kan få förödande effekter, vilket till exempel 
visat sig när det gäller sjötåtel. De tidigare 
rikliga förekomsterna av sjötåtel i de stora 
sjöarna Åsnen och Flåren tycks helt ha 
försvunnit respektive drastiskt ha minskat 
under senare tid (Nilsson m.fl. 2018). I Åsnen 
var stränderna tydligt eroderade 2018 jämfört 
med situationen 25 år tidigare. En ändrad 
vattendom, med högre vattenstånd under 
sommar–höst och lägre under vintern, tycks 
vara orsaken (Nilsson m.fl. 2018). Vi bedömer 
att vattenreglering för elproduktion har orsa-
kat en kraftig minskning av lämpligt habitat 
även för strandjordtunga eftersom strandpryl 
är en av de växter som drabbas hårdast av 
vattenreglering (Mjelde m.fl. 2013).

Missgynnar betesdjurens tramp?
Strandjordtunga kunde inte påträffas på 
stränderna vid Stenbrohults kyrka vare sig 
2016 eller 2018, trots att strandpryl är vanlig 
och täcker stora ytor. Området betas sedan 
länge och sjötåtel har en stor population där 
(Nilsson 2018, Nilsson m.fl. 2018). Marken 
där strandprylen växer är ofta sandig utan 
grövre material och trampad av nötkreatur. 
Strandpryl förekommer med glesa mattor 
på den betade stranden och ser inte vital ut. 
Detta i motsats till de partier där stenarna 
täcker mer än halva marken, där strand-
prylen delvis ser frodig ut och trampmärken 
ej är så vanliga. Kanske finns strandjord-
tungan här bara som mycel utan bildning av 
fruktkroppar därför att strandprylen inte 
är lika sammanhängande eller vital som på 
andra platser där fruktkroppar bildats. Inte 

figur 7. A. Års och säsongsvariation av vatten
ståndet vid den oreglerade Möckeln 2009–2018. 
Åren 2013, 2016 och 2018 var lågvattenår.  
B. Uppmätt vattenstånd i Möckeln 2018 jämfört 
med medianvärdet under perioden 2009–2018. 
Notera den extremt långa lågvattenperioden 2018, 
som varade året ut. – Data från Älmhults kommun.
A. Variation in water levels of the unregulated lake 
Möckeln 2009–2018. B. Water level in 2018 com
pared to median levels.
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heller på den betade stranden på Kyrkvikens 
östra strand i Stockanäs hittades jordtungor. 
Även där fanns tydliga trampskador i strand-
prylmattorna. Framtida inventeringar får 
visa om jordtungan helt saknas på dessa av 
nötkreatur betade stränder.

Bevarande av strandjordtunga
Kunskapsbrist är ett av de största proble-
men för att förbättra strandjordtungans 
bevarandestatus i Sverige (Johansson 
2006). Våra studier ger ny kunskap som kan 
användas i bevarandearbetet, där Sverige 
har ett globalt ansvar. Strandjordtunga finns 
med på en lista med globala ansvarsarter för 
Tyskland (Lüderitz & Gminder 2014), trots 
att den anses försvunnen från Schleswig-
Holstein där enda äldre fyndet gjordes. Det 
finns inga ytterligare fynd rapporterade från 
Tyskland. Efter att strandjordtunga upp-
märksammats i Sverige eftersöktes arten 
förgäves på ursprungslokalen i Danmark, 
men hittades i stället på en ny lokal i en 
sjö på Jylland 1996. Denna sjö är måttligt 
näringsrik, men oreglerad (Læssøe 1997, 
Johansson 2006). Fyndet gjordes i en matta 
av strandpryl, liksom de svenska fynden, 
men på den danska fyndplatsen växte 
även vass glest. Strandjordtunga hittades i 
ytterligare en sjö på Jylland 2013 (svampe.
databasen.org/taxon/14213). I Danmark är 
strandjordtunga rödlistad som akut hotad 
(CR) och i Sverige som starkt hotad (EN) 
(ArtDatabanken 2015). Den föreslås även 
tas med på en global rödlista (IUCN, The 
Global Fungal Red List Initiative).

Eutrofiering anses vara ett hot mot 
strandjordtungan, eftersom näringstillförsel 
missgynnar strandpryl. Vattenkemin i de 
sjöar som jordtungan tidigare hittats vid i 
Småland är näringsfattiga med avseende på 
fosfor (Medel Ptot = 7–15 µg P/l) (Johansson 
2006). Som noterats ovan har både Möckeln 
och Femlingen något högre totalfosfor-
halter; runt 20 µg/l. Ytterligare närings-
tillförsel till dessa sjöar skulle därför kunna 

hota strandjordtungan genom igenväxning 
av strandzonen. På några platser växer redan 
vass i strandprylmattorna i Möckeln (figur 
4), vilket skuggar strandpryl och andra 
lågväxta arter.

Strandjordtunga är uppenbarligen en av 
de viktigaste ansvarsarterna för Sverige. 
Med tanke på strandjordtungans precisa 
habitatkrav och bristen på stora oregle-
rade sjöar bör en stor del av populationen i 
Sverige finnas i sjön Möckeln. Vid Möckeln 
finns flera naturreservat, men inga fynd 
av strandjordtunga har gjorts i de skyd-
dade områdena. På många av fyndplatserna 
förekommer också sjötåtel, en annan 
internationellt viktig ansvarsart. Också 
nästan alla förekomster av sjötåtel i sjön lig-
ger också utanför naturskyddade områden 
(Nilsson 2018), men ingår i det generella 
strandskyddet.

De ännu oreglerade och inte förorenade 
sjöarna med stora bestånd av strandpryl är 
naturklenoder att värna om. Det är angelä-
get att leta upp fler förekomster av strand-
jordtunga, så att inte vattenregleringar införs 
som utrotar arten. Ibland har den åsikten 
framförts att vattenståndsvariationerna 
borde minskas för att till exempel skydda 
strandnära bebyggelse. Om så sker i Möck-
eln, vilket diskuterats (Kling 2009), skulle 
det inte bara hota strandjordtunga, utan 
även de andra rödlistade ansvarsarterna sjö-
tåtel och hårklomossa Dichelyma capillaceum, 
som också har nationellt och internationellt 
unikt stora förekomster längs Möckelns 
stränder (Hylander 1998).

Vid reglerade sjöar med fynd av strand-
jordtunga bör utbredningen och särskilt 
vitaliteten hos strandprylmattorna studeras. 
Finns lämpliga områden kvar på tidigare 
fyndplatser? Har vattenregimen ändrats?  

•  Tack till Älmhults kommun för vatten-
ståndsdata och underlagskarta samt Anders 
Dahlberg och Niklas Johansson för värde-
fulla synpunkter.
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Tips till inventerare
Det finns säkerligen fler förekomster av strand
jordtunga som ännu inte är funna. Efter våra 
studier kan sökbilden ställas in än mer noggrant. 
Sök i första hand på stränder av större oreglerade 
sjöar med flacka moränstränder. Strandjordtunga 
bör sökas på hösten under år med lågt vatten
stånd, särskilt där det finns täta bestånd av 
strandpryl som är över tio kvadratmeter stora. 
Sten bör inte täcka mer än 60 procent av stran
den, men det kan finnas grus och stenblandad 
morän. Strandskogens trädslag tycks inte vara av 
någon vikt, enligt våra erfarenheter. Fruktkroppar 
kan komma upp i september, men ibland inte för

rän i november. Ännu i mitten av december 2018 
hittades nya platser med jordtungor i gott skick. 
Förekomst av låga temperaturer med frost avgör 
sannolikt hur länge under en enskild säsong som 
fruktkroppar kan hittas. Förutsättningen är givetvis 
också den att vattenståndet är lågt, som det var i 
Möckeln hela december 2018.

Strandjordtungans fruktkroppar är som full
bildade ofta bara 2–3 cm höga och kan vara 
svåra att upptäcka, eftersom de ibland inte är 
högre än strandpryl. Vi har använt två metoder att 
hitta jordtungor: SGN har krupit fram på knä (knä
skydd rekommenderas!) över stränderna medan 
ÖF har använt en handkikare med kort närgräns.
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A long period of drought in Swe-
den in the summer and autumn 
of 2018 gave the opportunity to 
search for Geoglossum littorale 
(Rostr.) Nannf. on exposed lake 

shores. The shores of two large 
unregulated lakes in the province 
of Småland, Möckeln (46 km2) 
and Femlingen (13 km2), were 
surveyed and Geoglossum littorale 
was found at 64 and 15 sites, 
respectively, from 16 October to 
13 December. In Sweden, the spe-
cies had previously been recorded 
on the shores of only seven lakes, 
all situated in Småland. There are 
two lakes with recent records in 

Denmark, but the species has not 
been rediscovered at the original 
site in Denmark from which it 
was described in 1890. In addi-
tion, there is one old record from 
Schleswig-Holstein in Germany, 
but no confirmed records from 
any other country. In Sweden and 
Denmark G. littorale has been 
found only on exposed shores 
together with the vascular plant 
Plantago uniflora. We confirm this 
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association for all the 79 records 
in 2018. Fruitbodies of the fungus 
were found in the centre of dense 
vital stands of P. uniflora, which 
had an area of at least 10 m2. The 
maximum number of fruitbodies 
in such patches was 200, but 
often only a few.

Since all previous records of 
Geoglossum littorale in Sweden 
were from regulated lakes, it had 
been suggested that the artificial 
regulation provides suitable 
habitat. In addition, all recent 
records were in lakes larger than 
7 km2. However, there are very 
few unregulated large lakes left in 
southern Sweden and previ-
ous surveys of the fungus had 
focused on regulated lakes. Since 
P. uniflora is one of the species 
most negatively affected by water 
regulation, we suggest instead 
that unregulated lakes provide 

the optimal habitat for this 
fungus. In these lakes, natural 
water fluctuations favour both 
P. uniflora and permit fruitbodies 
of G. littorale to develop during 
longer periods of low water level 
during autumn. The same can 
be said for the threatened grass 
Deschampsia setacea, which often 
occurred slightly higher on most 
shores with G. littorale. Sweden 
has a global responsibility to pre-
serve suitable habitat for these 
species and Möckeln is probably 
the lake with the largest remain-
ing populations of both species.
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En 12-årig son till änkefru Elin Johnsson i Mjöd-
vattnet, Burträsk, omkom på lördagen under 
badning i Bureälven. Han höll på att lära sig 
simma med hjälp av en hemmagjord simdyna av 
vass och försökte ta sig över den 10 meter breda 
älven men drogs ned i strömmen och drunknade 
(Svenska Dagbladet, 16 juli 1945).

O
vanstående notis publicerades i 
många svenska dagstidningar i juli 
1945. Denna simtur fick en tragisk 
utgång, men den berättar också 

om en metod som förr begagnades flitigt av 
många som stod i begrepp att lära sig sim-
konsten men som ännu inte behärskade den 
till fullo. Metoden är känd sedan antiken 
i Europa. I ett svenskt sammanhang blev 
den redan år 1555 beskriven och avbildad av 
titulärärkebiskopen Olaus Magnus (figur 1). 
Även äldre svenska floror noterar ibland 
användningen av säv till simbälten (Linnaeus 
1737, Palmstruch 1804, Lindman 1903).

Att kunna simma
Simkunnighet är inte någon självklar färdig-
het. I den mån landsbygdsbefolkningen förr 
kunde simma var det upp till den enskilde 
att lära sig, och de som lärde sig var i all-
mänhet pojkar. Under slutet av 1700-talet 
började emellertid simningen lyftas upp till 
offentlig diskussion. Som ett led i ett slags 
medborgarfostran där behovet av fysik 
och spänst inte nog kunde understrykas 
blev simkunnigheten en angelägenhet inte 

bara för individen utan också för nationen. 
Därav grundades i Uppsala redan år 1796 ett 
simsällskap som idag är att betrakta som en 
av världens äldsta ännu existerande idrotts-
föreningar. Att Uppsala fick ett kallbadhus 
i Fyrisån 1841 kan ses som ett uttryck för en 
trend under 1800-talet där siminrättningar 
etablerades och simundervisning introduce-
rades i skolor och undervisande institutio-
ner (Karsvik 1946, Sandblad 1983). 

Även i några andra städer etablerades 
siminrättningar. Centralbadet på Norr-
malm i Stockholm öppnade sina dörrar i 
början av 1900-talet. När ”den obligato-
riska sim undervisningens dag” anordnades 
1920 visade det sig dock att inte ens de 
samhällen som låg vid sjöar och vattendrag 
hade bryggor eller badhus för att bedriva 
simunder visning (Waldetoft 2004). Enligt 
en utredning från år 1913, återgiven i Nordisk 
familjebok, var drygt 22 procent av den 
samlade skolungdomen då simkunniga. 
På landsbygden utgjorde de simkunniga i 
folkskolor 18 procent, i städerna var motsva-
rande procenttal 27 (Bergvall 1917). 

Sedan 1950-talet har simkunnigheten, 
tack vare kommunala simskolor, dock stän-
digt förbättrats bland barn och ungdomar, 
men på senare år finner vi rapporter i media 
om att den sjunkit igen. Numer används 
sällan simdynor vid simskolornas simlek-
tioner, men bara för några årtionden sedan 

Trots att människan sedan urminnes tider levt i nära kontakt med vatten, sak-

nar hon likafullt en medfödd förmåga att simma. Hon har däremot lärt sig att 

utnyttja olika hjälpmedel för att ta sig fram på vattnet, och dessa hjälpmedel 

har ofta bestått av växter. När barn och ungdomar förr tog sina första simtag, 

använde de sig inte sällan av olika slags flytetyg tillverkade av säv eller vass. Det 

är en uråldrig metod som användes i Sverige ännu för en generation sedan.

Simdynor av säv eller vass
ISAK LIDSTRÖM & INGVAR SVANBERG
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användes sådana av kork eller plast. Längre 
tillbaka, fick man liksom i fallet i Bure älv 
med dess olycksaliga utgång, göra simdynor 
av säv eller vass. 

Både säv Schoenoplectus lacustris (även kall-
lad sjösäv eller kolvass) och vass (eller blad-
vass) Phragmites australis har i äldre tid flitigt 
använts till allehanda hantverk, leksaker, 
djurfoder och taktäckning (Svanberg 2011). 
De växer i de flesta sorters sjöar och våt-
marker, men trivs bäst i näringsrika insjöar 
(figur 2). Säv och vass finns över större delen 
av landet med avtagande frekvens norrut 
(Mossberg & Stenberg 2018). 

Växter och folklig idrottspedagogik
Det är ett vanligt missförstånd att studiet av 
människans förhållande till växter, etnobio-
login, främst handlar om vilka vilda växter 
allmogen använde till livsmedel och för 
framställning av olika medikamenter. Inom 
dessa biokulturella domäner hade vilda 
växter inte alls så avgörande betydelse som 
vi ibland föreställer oss (Erixon 1951). Istället 
var det inom en rad andra sfärer som växter 
spelade en väsentlig roll, inte minst som 
råmaterial till allehanda föremål och redskap 
(Svanberg 2011). Studiet av växter i skilda 
mänskliga kontexter vetter därför ofta mot 
andra vetenskapsområden. 

En intressant domän är äldre tiders lekar 
och spel av olika slag, där växter utgjorde en 
viktig komponent (Olsson 2009, Klintberg 
2014). Här skall vi kort belysa vilken roll säv 
och vass spelade för simningens utövande 
i äldre tid. Den här artikeln är alltså ett 
studium i folklig idrottspedagogik, där vi sär-
skilt intresserar oss för växters betydelse för 
traditionella lärometoder. Ämnet idrott och 
växter förtjänar förstås en bredare ansats, 
men det får anstå till annat tillfälle. Här nöjer 
vi oss med sävens och vassens betydelse för 
barnens simkunnighet i förfluten tid. 

Som etnologen John Granlund framhål-
lit har simdynor av vass och säv varit kända 
redan under antiken och finns belagda från 

romarna för över tvåtusen år sedan (Gran-
lund 1951). Av Olaus Magnus avbildning 
och kommentar framgår att metoden varit 
känd under senmedeltiden i Norden (Olaus 
Magnus 1555). 

Noterbart är att även Linné tycks ha varit 
bekant med metoden, kanske redan från 
sin småländska barndom. I en kommentar i 
Flora lapponica (1737) skriver han nämligen, 
här återgiven i Tore M. Fries lödiga över-
sättning, hur sävstråna kunde begagnas till 
simdynor: 

Emedan stjälkarna äro svampiga, kunna de, 
sedan de afskurits, med största lätthet flyta på 
vattnet. Därför bruka gossar i Sverige samman-
binda dem till knippor, med hvilka de kunna 
hålla sig uppe, så att de ej sjunka, under det att de 
söka lära sig simma (Linné 1905). 

Även författaren Sigfrid Siwertz (1926) 
påminner sig under en resa i Afrika sim-
dynor av säv från sin barndom i Stockholm. 

Folkminnen
Folklivsforskaren Sven Lampa, som ägnade 
sig åt att dokumentera försvinnande tra-
ditioner i några socknar i Västergötland, 
gjorde i början av 1900-talet några för vårt 
vidkommande intressanta observationer i 
Forshem socken i Kinne härad. Han skriver 
att om någon vill lära sig att simma, så 

figur 1. Olaus Magnus beskriver hur man framstäl
ler simredskap av vass och djurblåsor. Deras ända
mål är att särskilt för barn och ungdom öka nöjet av 
att bada och öva sig i simkonsten, skriver han i sin 
Historia de gentibus septentrionalibus, 1555.
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underlättades flytandet av att veder börande 
gjorde en sävjebåt av en bunt uppryckt säv, 
som lades under bröstet (Lampa 1908, s. 
43).

I Nordiska museets uppteckningsarkiv 
finns åtskilliga belägg för att säv och vass 
begagnats som simdynor när barn skulle 
lära sig simma. Materialet rymmer minnes-
bilder från 1850-talet fram till 1930-talet. 
Dokumentationen, som gjordes under förra 
hälften av 1900-talet, härflyter från hela 
landet och det finns ingen regional preferens 
för vare sig säv eller vass. 

Uppteckningarna, som kategoriseras 
under rubriken ”Lekar, leksaker och spel”, 
är oftast mycket kortfattade och relativt 
enahanda formulerade. Sven Andersson 
från Kågeröd i Skåne, skriver att ”simdynor 
gjordes av en bunt säv” (EU 7579). 

Något mer mångordig var J. O. Haralds-
son som insamlat information efter sages-
män som mindes förhållandena på 1850-talet 
i Gryteryds socken i Småland: 

När man skulle lära sig simma använde man sig 
av tvenne sävbuntar en halv aln långa så stora att 
de bar en uppe på vattnet, placerades medelst ett 
snöre en på vardera sidan om bröstet (EU 5501). 

Därmed får vi en viss aning om hur de var 
konstruerade och att de påminner om 
vassdynorna på Olaus Magnus bild från 1555. 
”Simdynor gjordes av vass, som samlades 
ihop i ån och sen bands ihop”, uppger Gott-
frid Wagnér i småländska Alseda socken (EU 
27701). 

Redaktören för Post och inrikes tidningar 
Johan Elvers i Stockholm står bakom ett 
belägg som också är av det fylligare slaget. 
Han mindes 1935 från sin uppväxt i söder-
manländska Husby socken i Oppunda härad 
följande: 

Simsporten var inte mycket omhuldad i min 
omgivning. Själv gjorde jag intet försök till 
simning under mina 12 första levnadsår. När jag 
sedan skulle däran, användes som simdyna två 
buntar av kolvass, placerades i armvecken och 
förenade med en tåt framför bröstet (EU 8467).

Utöver den fina beskrivningen av hur 
simdynor av säv användes vittnar Elvers 
också om att simkunnigheten, som redan 
konstaterats, inte var självklar för nu över 
hundra år sedan. Etnologen Dan Waldetoft 
menar att simkunnigheten inte var särskilt 
utvecklad, och de simsätt som barnen 
behärskade, plasksim, tosksim och kattsim, var 
enkla (Waldetoft 2003).

”Simdynor gjordes av vass”, skriver 
Gustaf Olsson från östgötska Kimstad 
(EU 5502), medan Eva Björkman, född 
1895, berättar att ”simdynor gjorde vi av 
säv” i Alingsås, Västergötland. Ifrån samma 
landskap finns en uppteckning av en sages-
person, född 1869 i Seglora socken, där det 
uppges att: 

I min barndom bruka pojka lära sig simkonsten i 
grunt vatten eller ock användes en bunt säv, som 
man hade under sig då man lärde simtagen (EU 
3235). 

”Kolvassdynor” omnämns från Västertälje 
i Södermanland på 1860-talet (EU 2544). 
”Simdynor gjordes av vass hopbundna till 
en dyna som man låg på”, skriver Matilda 
Pettersson om förhållandena i Fläckebo, 
Västmanland, under 1870-talet (EU 4917). 

figur 2. Säv Schoenoplectus lacustris och vass 
Phragmites australis. 
Ur Palmstruch, Svensk botanik vol. 2 & 3, 1803–04.
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”Simdynor av vass voro mycket i bruk, innan 
man lärt sig att simma fritt, vilket dock alla 
tioåringar kunde”, skrev C. E. Sandbäck, 
född 1854 i Stora Tuna socken i Dalarna (EU 
73931).

Svinblåsor, sävknippen eller  
sågbräden?
År 1788 anordnade Kungl. Patriotiska 
sällskapet en uppsatstävling, vars deltagare 
i sina texter hade att besvara följande fråga: 
”Hwilken är den bästa, lättaste och på egen 
erfarenhet grundade Methode til Simmings-
konstens lärande för Rikets Ungdom?” Av 
de svar som inkom framgår inte bara vilka 
metoder som användes, utan även en diskus-
sion om vilka metoder som var att föredra 
framför andra. Därom var de tävlande inte 
alltid överens. August Nordenskiöld bidrog 
med en uppsats i vilken vi kan läsa följande: 

Största konsten för en Nybegynnare, blir, at lära 
sig flyta på Wattnet, och den winner han ej, förr 
än han lägger bårt all räddhåga. Därtil har man 
upgifwit många medel; såsom at först öfwa sig, at 
flyta på Wattnet med toma Blåsor, eller toma och 
igenkorkade Bouteiller, eller 2:ne Säf-knippor, 
eller Kork-tröjor m. m. Men jag har försökt dem 
alla, både som okunnig och som Simmare, och 
funnit intet simplare och bättre, än ett wanligt 
Sågbräde, på hwilket kanterna äro rundade, där 
man lägger Armarne öfwer och Bröstet emot 
(Nordensköld 1788, s. 554–555).

Nordenskiöld föredrog alltså ett såg-
bräde framför sävknippor som flytetyg 
för den som ville lära sig att simma. Arvid 
Faxe, en annan deltagare i uppsatstävlingen, 
nämnde varken säv eller vass som material 
till flytetyg: ”Sedan han om sin förmögenhet 
blifwit öfwertygad, lägger han sig framstupa 
i Wattnet, med en Kork-skifwa, uthålkadt 
Brädstycke eller upblåsta Ox-blåsor under 
bröstet[.]” (Faxe 1788, s. 65)

En tredje deltagare i uppsatstävlingen, 
George Schumacher, avfärdade emellertid 
de lärometoder som inbegrep flytetyg av 
olika slag: 

Kork-Tröjor, Swin-Blåsor under Armarne och 
sådant mera betyder ingen ting, ty jag äger den 

Erfarenheten, att de som dermed börjat simma, 
hafwa aldeles, wid afläggandet af sådana hjelp-
medel, icke kunnat fortkomma, emedan de want 
sig at förlita sig på hjelpmedlen och icke på egna 
krafter (Schumacher 1788, s. 162).

Metoden att använda olika material av trä 
som simdyna finns också belagd från senare 
tid. Det uppges exempelvis från Småland 
att barn lärde sig simma genom att ligga 
gränsle om en bräda (EU 7600; Kråksmåla, 
Småland). Simbräder omtalas också från 
Bjuråkers socken i Hälsingland (EU 5787), 
liksom från värmländska Köla på 1890-talet 
(EU 19008).

Från 1880-talet och framöver omtalas 
också att man använde korkbark till sim-
gördlar och de fanns då tillgängliga i han-
deln (EU 5494 Arholma, Uppland; EU 2596 
Graninge, Ångermanland; Dagens Nyheter 21 
juli 1892).

Även torra svinblåsor, som kunde blåsas 
upp, har användas som simdynor av lands-
bygdens barn i senare tid (EU 5502, Kim-
stad, Östergötland; EU 2544 Västertälje, 
Södermanland; EU 3235 V. Tunhems socken, 
Västergötland; EU 3087 Gräsmark, Värm-
land). Att blåsa upp hela skinn för samma 
ändamål har varit känt även i Sverige och 
metoden har gamla anor. Under 1500-talet 
användes läderblåsor vid artilleriet som sim-
gördlar (Granlund 1951). Samerna använde 
en uppblåst renmage som flythjälp när de 
skulle ta sig över ett vattendrag (Brännström 
2017). Detta rör sig också om en uråldrig 
metod och finns omtalat redan under anti-
ken, exempelvis från fornassyrier i Mesopo-
tamien (Hornell 1946). Lägg märke också 
till den andra pojken som avbildas på Olaus 
Magnus illustration.

Övriga Europa
Det var emellertid inte bara i Sverige som 
allmogebarnen använde sig av säv och vass 
för att tillverka simdynor. En tidig uppgift 
finner vi hos den tyska botanisten Hierony-
mus Bock i dennes New Kreütterbuch från 
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1551, där det heter: ”Die Knaben lehren auff 
disen Bintzen schwimmen” ’pojkarna lär sig 
simma på säv’ (Hieronymus Bock 1551). Upp-
giften upprepas närmast ordrätt i åtskilliga 
tyskspråkiga böcker på 1600- och 1700-talet 
(t.ex. Acxtelmeier 1715).

I etnobotaniska översikter framgår att 
sedvänjan levde kvar under 1800-talet bland 
tysktalande på olika håll i Mellaneuropa. 
Från Mecklenburg uppges att säv kallades 
swennbeisen (standardtyska Schwimmbinsen 
’simsäv’) eftersom den användes för att 
tillverka simdynor (Marzell 1979). Det 
var också känt från Schweiz, Oberöster-
reich, Kärnten och från Bodensjönområdet 
(Appelt 1941, Seidel 1955, Ostendorp & 
Dienst 2012). 

Den danske etnobotanisten Vagn J. Brøn-
degaard (1978) skriver att simdynor av säv 
förekom på Jylland. Det finns också uppgif-
ter från Estland (figur 3) att barnen använde 
buntar av säv och vass som simdynor när de 
skulle lära sig simma (Kalamees 1960).

Belägg på film och i skönlitteratur
Sommaren 1946 kunde museietnologen 
Albert Eskeröd, för Nordiska museets 
räkning göra en inspelning i Norra Rörums 
socken i Skåne av hur barn samlar säv och 
gör sig simdynor. För Eskeröd represente-
rade sådana sävdynor en reliktföreteelse. 
Filmen kan ses på Youtube och ger en fin 
inblick i hur barn ännu strax efter andra 
världskriget fortfarande simmade med hjälp 
av simdynor tillverkade av säv (figur 4). En 
samtida källa från ett skönlitterärt sam-

manhang återfinns i en novellsamling av 
Artur Lundvist. Här inplaceras simdynorna 
i en vackert komponerad miljöskildring från 
barndomens badplats. 

Stundom var det unga flickor från någon av 
byarna: det hördes på skriken; och de flaxade 
och stänkte som fåglar: som om de haft vingar. 
När man gick dit efteråt låg där halvt upplösta 
simdynor av vass och saker som de flätat av vass, 
kanske med instuckna näckrosor i; man tyckte 
sig känna en kvardröjande lukt (av hud, hår och 
tvål) och spåra avtryck av deras kroppar i gräset. 
Ha, flickor! (Lundkvist 1941, s. 59–60).

Avslutning
Att lära sig simma, med eller utan hjälp-
medel, är fortfarande ett roligt nöje för 
barn, men också en viktig kunskap för allas 
vår säkerhet i kontakten med vatten. Till 
skillnad från andra däggdjur är människans 
förmåga att simma inte en medfödd färdig-
het.

Idag torde metoden att tillverka simdy-
nor av säv eller vass emellertid vara övergi-
ven. Säv, vass, svinblåsor och sågbräden har 
numera utmanövrerats av flytetyg tillver-
kade av exempelvis plast och frigolit. Att 
de sistnämnda inte kommer att ha en lika 
lång beständighet över tid som material för 
tillverkning av simdynor kan vi emellertid 
vara förvissade om.  

figur 3. Efter uppteckning från byn Urvaste, Võru 
län, Estland (Ur Kalamees 1958).

figur 4. Pojke med sävdynor. Ur en film från Norra 
Rörum i Skåne, upptagen av Albert Eskeröd vid 
Nordiska museet 1946.
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H
ällebräcka Saxifraga osloënsis är en 
skandinavisk endem (figur 1) med 
hela sitt utbredningsområde i Sve-
rige och kring Oslofjorden i Norge 

(Nilsson 1990, 1995a). I Sverige finns den i 
ett bälte över landet i landskapen Dalsland, 
Värmland, Närke, Södermanland, Västman-
land och Uppland samt med en stabil 
förekomst i Medelpad (figur 2). De största 

bestånden och mer än hälften av populatio-
nen finns i Roslagsområdet i Uppland. Några 
äldre, delvis osäkra och troligen tillfälliga 
fynd har rapporterats från Väster- och Öster-
götland. I Gästrikland är den försvunnen.

Hällebräcka är en polyploid art som – 
tack vare samtidig kromosomtalsfördubbling 
– uppstått ur en korsning mellan grusbräcka 
Saxifraga tridactylites och klippbräcka 

Skulle verkligen de tusentals hällebräckor som blommade året efter att jordtäcket 

banats av på en gammal åker komma från en över tvåtusen år gammal fröbank? 

Ebbe Zachrisson utesluter dock inte en lägre ålder för den aktiverade förekomsten.

Hällebräckan vid Tomsan 
Aktivering och utveckling av en fröbanks
förekomst i Uppland
Text och foto: EBBE ZACHRISSON

figur 1. Hällebräcka Saxifraga osloënsis hittas bara i Sverige och Norge. Den är uppkommen ur en kors
ning mellan klippbräcka och grusbräcka. foto: Margareta Edqvist.
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S. adscendens. Som framgår av kartan (figur 3) 
har föräldraarterna i stort sett skilda utbred-
ningsområden, sydliga respektive nordliga. 
Den fertila hybriden urskildes som egen art 

och beskrevs av Knaben (1954). Plantan är 
5–30 cm hög, ettårig, men både höst- och 
vårgroende (figur 4). Höstgroende frön 
utvecklar övervintrande bladrosetter under 
oktober–november. Under månaderna mars–
april tillkommer en stor mängd vår groende 
plantor. Dessa är känsliga för försommar-

figur 2. Karta över hällebräckans utbredning i Sve
rige. Fyllda cirklar visar aktuella lokaler i ArtData
bankens databas (fynd efter 1990). Ofyllda cirklar 
visar äldre lokaler utan fynd efter 1990. Den röda 
cirkeln markerar fröbanksförekomsten vid Tomsan.
Karta framtagen september 2019 av Sebastian Sund
berg, ArtDatabanken.

figur 4. Vänster: Tidigt år 2007 fanns välutvecklade bladrosetter av 2006 års höstgroende plantor. 
Höger: I vissa partier hade redan rikligt med vårgroende plantor adderats till de höstgroende blad
rosetterna. Alla blommade ett par månader senare.

figur 3. Utbredningsområde för hällebräcka och 
dess föräldraarter grusbräcka och klippbräcka i 
Skandinavien.
Efter Nilsson (1995a).
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torka, vilket leder till att proportionen 
fertila plantor förskjuts mot de höstgroende, 
som ger kraftigare plantor och fler kapslar 
och därför troligen dominerar den årliga 
fröproduktionen. Nilsson (1995b) anger en 
låg andel vårgroende plantor, 10–15 procent, 
men troligen är den ofta betydligt högre. 

Båda föräldraarterna är höstgroende, 
medan hällebräckan är både höst- och 
vårgroende. Detta kan enligt Nilsson (1995a) 
möjligen vara en effekt av att hällebräckan 
har något större frön än klippbräcka och 
grusbräcka. Ett större frö har högre närings-
innehåll och plantan kan därför som vårgro-2600 BP2600 BP
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figur 5. Våren 2003 regist
rerades det högsta antalet 
plantor vid Tomsan, cirka 
17 000 plantor, troligen en 
blandning av fröbanks plantor 
och plantor uppkomna ur 
frön från 2002 års rikliga 
blomning.

figur 6. Paleogeografisk karta visande strandlinje läget för cirka 2600 år sedan (650 år f.Kr.), ungefär 
16 meter över havet. Tomsanlokalen är markerad med en större röd cirkel. Även de fyra närmast belägna 
hällebräcka lokalerna öster om Blomtorp, nordväst om Marka, vid Ängsgrind och Vindsviken (röda cirklar) 
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ende snabbare gå från groning till mogen 
planta.

Vid inträdet i EU förband sig Sverige att 
skydda arten i enlighet med EU:s Art- och 
habitatdirektiv, vilket sker genom det ekolo-
giska nätverket Natura 2000. ArtDataban-
ken har på grund av hälle bräckan utpekat 
ett trettiotal sådana områden i Sverige, varav 
tretton i Uppland. Arten finns även i ett 
antal andra Natura 2000-områden. Hälle-
bräckan är rödlistad (VU) och fridlyst.

Hällebräcka – en fröbanksväxt
Hällebräcka är en av de arter där fröbanken 
utgör ett karaktäristiskt drag och ett mycket 
viktigt led i fortlevnaden. En stor del av den 
årliga fröbildningen avsätts tydligen som 
fröbank, endast en del gror samma år eller 
åren därefter. Återstoden lagras i marken 
för kortare eller längre tid (frövila), tills 
nya omständigheter ger förutsättning för 
groning. Detta märks i Uppland främst vid 
bygge av skogsbilvägar, där avskalade hällar 
på eller invid vägen tillhör den vanligaste 
typen av nyupptäckta växtplatser. Det visar 
att hällebräckan även i äldre tid funnits 
inom stora delar av det nuvarande utbred-
ningsområdet i nordöstra Uppland, där en 
livaktig fröbank fort farande finns kvar och 

kan aktiveras genom markstörning. Nilsson 
(1995) visade att utbyggnad av kraftledningar 
i Närke kunde stimulera groning av hälle-
bräcka.

Jordavrymningen vid Tomsan
En dag i början av juni 2002 mötte mig en 
oväntad syn. En liten åker nedanför vägen 
vid Tomsan, 300–400 meter väster om 
Stockby (4 km VNV om Hargs kyrka) i 
nordöstra Uppland (RT90, X 6678780 Y 
1639770) lyste fläckvis alldeles vit (figur 5). 
Något överraskande kunde jag konstatera 
att det rörde sig om en massförekomst av 
hällebräcka. Närmaste tidigare kända före-
komster ligger drygt 2,  2 eller 4 km längre 
norr-, väster- eller sydostut (se figur 6).

Vad som skett var att åkerjorden ett år 
tidigare, i maj 2001, skalats av och sålts som 
mat- och trädgårdsjord. Ett flertal flacka 
hällpartier av granit-granodiorit (Stålhös 
1989) hade därvid blottlagts (figur 7) och 
över en stor del av åkern hade toppen av 
morän underlaget preparerats fram. På den 
centrala delen hade även de översta deci-
metrarna av moränen schaktats ihop och 
lagts upp i en stor hög (synlig i LMV:s höjd-
databas!), att användas som fyllnadsmaterial 
vid väg- och anläggningsarbeten.

figur 7. Vyer norrut över delar av av det jordavrymda området, våren 2003. De flacka hällarna kom fram då 
matjordslagret skrapades bort, sommaren 2001.
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Både 2001 och 2006 (se nedan) fraktades 
matjorden med lastbil till en uppläggnings-
plats vid Lugnet, cirka 1 km norr om Börstils 
kyrka, där den sållades. Därefter såldes 
jorden i mindre partier för trädgårds- och 
anläggningsarbeten, men slutanvändningen 
har inte gått att spåra.

Den postglaciala landhöjningen
Området vid Tomsan är beläget strax över 
höjdkurvan 15 meter, uppskattningsvis 16 
meter över havet (figur 6). Med en succes-
sivt avtagande landhöjningstakt, från cirka 
60 cm per 100 år för ungefär 2600 år sedan 
till dagens värde på cirka 44 cm per 100 
år, kan man med hjälp av SGU:s database-
rade, paleogeografiska landhöjningsmodell 
(referensår 1950) och strandlinjelägen med 
hundraårsintervall, relativt exakt räkna fram 
att området började höja sig ur havet för 
ungefär 2600 år sedan eller 650 f.Kr., det vill 
säga vid slutet av bronsåldern.

Moränunderlaget
Moränen på platsen består av en finkor-
nig, lerig–moig, hårt packad pinnmo med 
strödda stenar och block (figur 8) och hög 

kalkhalt till följd av inblandning av ordovi-
ciskt kalkstensmaterial från Bottenhavet. 
Då strandkanten på grund av landhöjningen 
successivt flyttade sig utåt, kom vågsval-
let att steg för steg passera över området 
och därvid erodera bort ett eventuellt tunt 
ler lager och vaska ut finfraktionen i den 
underliggande mineraljorden. I den svagt 
sluttande terräng där åkern ligger, kan detta 
förlopp ha utspelats under loppet av några 
hundra år. Kvar lämnades förmodligen en 
något grusig, hällrik mark, där kalkhalten 
fortsatt var högre än idag, med lämpliga 
växtplatser för hällebräcka. Det är i en lik-
nande landhöjningsmiljö som dagens rikkärr 
med gulyxne Liparis loeselii längs Roslags-
kusten påträffas, mindre än fem meter över 
havet (motsvarande cirka tusen års land-
höjning).

Matjordsbildning och åkermark
Det nya landet togs omedelbart i anspråk av 
en vegetation liknande den vi normalt möter 
vid våra landhöjningsstränder. Sedan marken 
höjt sig över högvattenlinjen började även 
block och hällar att täckas av lav och mossa 
och omgavs efterhand av en allt högre ört-, 

figur 9. Grävd profil, visande toppen av morän
underlaget (till spetsen av pennan), därovan det 
cirka 25 cm tjocka, mörkfärgade matjordslagret och 
överst ett förnalager av multnande och visset gräs.

figur 8. I samband med uttag av material ur 
moränhögen, sommaren 2006, skrapades området 
norr om högen på nytt, nu till det pinnmoartade 
underlaget.
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busk- och trädvegetation. Därvid började 
också ett förnalager bestående av organiskt 
material att byggas upp, ovanpå mineral-
jorden.

I syfte att studera markprofilen grävdes 
våren 2007 några provgropar i kanten av det 
jordavrymda området (figur 9). Över det 
tidigare nämnda moränunderlaget ligger ett 
uppskattningsvis 15–30 cm tjockt, mörkt 
brunfärgat matjordslager. Detta innehåller 
förmodligen såväl tidigt bildad förna som 
genom åkerbruket tillfört material. Vid 
plöjning och jordbearbetning har dessa båda 
komponenter blandats, medan plogdjupet 
troligen satts så att moränen inte i nämnvärd 
grad skulle involveras.

När den första åkermarken just på denna 
plats odlades upp är svårt att veta. Åkern 
vid Tomsan finns identiskt redovisad i den 
ekonomiska kartan 1953 (flygfoto 1944) och i 
härads kartan från 1859–1863. På kartan från 
storskiftet 1787–1788 beskrivs Smedsback-
vreten som ett antal angränsande åkertegar 
på sandmo, mobotten och mo-lerbotten. 
Två mindre områden redovisas som berg 
eller bergbunden backe, men båda dessa 
partier ligger utanför det jordavrymda 
området.

Hällebräckabestånden
Våren 2002 hade, som tidigare nämnts, 
mycket stora bestånd av hällebräcka 
plötsligt uppenbarat sig, främst kring de 
vid jordavrymningen blottlagda, plana 
hällarna, men även över stora delar av det 
ungefär 0,7 hektar stora området fanns det 
fläckvis rikligt med hällebräcka. Att så stora 
frömängder skulle tillförts genom de gräv- 
och transportfordon som använts, är helt 
osannolikt.

Under de 18 år som gått har utvecklingen 
studerats och dokumenterats (figur 10). 
Beståndet av hällebräcka 2002 måste helt ha 
emanerat från den genom jordavrymningen 
2001 aktiverade fröbanken, eftersom ingen 
hällebräcka tidigare år kunnat påvisas på 
den igenväxande åkern eller på vägkanter i 
dess närhet. Redan 2003 måste man emel-
lertid utgå från att en stor del av plantorna 
kommer ur frön från 2002 års bestånd, men 
plantor ur den gamla fröbanken kan fortfa-
rande tänkas ingå. Liknande bör i huvudsak 
gälla även för åren 2004–2006, som uppvisar 
en tillbakagång som är typisk och normal för 
en hällebräckalokal som lämnas orörd. 

Sommaren–hösten 2006 upprepades 
matjordsuttaget genom en ny jordavrym-
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figur 10. Antal hällebräckaplantor i knopp 
och blom vid Tomsan, åren 2002–2019. 
Jordavrymningar skedde 2001 och 2006. 
Åren 2011, 2013 och 2016 gjordes ingen 
räkning.
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ning i den nordvästra delen av åkern och 
marken planades ut, varvid fröbanken på 
toppen av moränen aktiverades, vilket ånyo 
gav upphov till kraftiga hällebräcka bestånd 
våren 2007 (figur 10, 11). En stor hög av 
schaktmaterial från vägkants- och dikes-
rensning av den angränsande vägen tippades 
ovanpå det jordavrymda området (skymtar 
till vänster i figur 11), men inte en enda 
planta av hällebräcka uppträdde på högen 
med tillfört material.

Åren 2008–2018 visar en kraftig tillbaka-
gång. Den större numerären år 2012 åter-
speglar ett bra hällebräckaår i Uppland som 
helhet.

Trots den drastiska nedgången efter år 
2007 har Tomsanförekomsten haft en lång 
”svans”, med betydligt färre plantor. Detta 
är typiskt för många hällebräckalokaler, där 
enstaka, upp till några tiotal plantor, genom 
intensivt letande kunnat återfinnas år efter 
år. Det är omöjligt att avgöra om dessa fåta-

liga plantor genereras genom fördröjd gro-
ning av äldre frön eller om det är det senaste 
årets plantor som håller liv i populationen. 

Som en stor överraskning dök våren 2019 
på nytt stora hällebräckabestånd upp kring 
de år 2001 jordavrymda hällarna i östra 
delen av området (4136 ex) och i den västliga 
delen ytterligare 610 plantor, totalt 4746 ex 
(figur 10). Då antalet plantor i flera år hade 
varit lågt bedömdes hällebräckan snart 
kunna vara helt försvunnen från Tomsan-
området. Så blev emellertid inte fallet. 

Den historiskt varma och torra som-
maren 2018 ledde till att många ettåriga 
växter fick ett rekordartat uppträdande 
under 2019. Enligt Sebastian Sundberg 
(pers. komm.) är detta sannolikt en följd av 
att även konkurrerande, perenna växter led 
svårt av torkan och gav upphov till vegeta-
tionsblottor, som vilande (recenta) hälle-
bräckafrön passade på att utnyttja. Dess-
utom upptäcktes att fröspridning ägt rum 
till en ny förekomst cirka 60 meter längre 
österut, till ett litet hällområde på nordsidan 
av grusvägen.

Figur 10 återspeglar egentligen två 
överlagrande händelser: Dels initieringen 
år 2001 med utvecklingen av de första 
hällebräckabestånden, dels ett liknande 
förlopp efter den nya jordavrymningen fem 
år senare i den västra delen av området. 
Reproducerbarheten styrker tolkningen att 
det rör sig om en utbredd fröbank i området 
som ligger till grund för förekomsten. Under 
den senaste 18 år långa, ”aktiva” perioden 
räknades vid Tomsan sammanlagt 51 043 
hällebräcka plantor i knopp eller blom. 
Även med en mycket försiktig beräkning 
(två kapslar à 50 frön, det vill säga 100 frön/
planta) producerade dessa plantor under 
samma period över fem miljoner frön. 

Om man antar att endast ett av tio gro-
ende frön – på grund av dålig övervintring 
för höstgroende och försommartorka främst 
för vårgroende – gav upphov till en ny, frö-
producerande planta, så förbrukades endast 

figur 11. Tusentals hällebräckor på det återigen 
aktiverade moränunderlaget 2007. Här fanns 
tidigare år knappast någon hällebräcka, enbart i 
anslutning till avskrapade hällar längre åt norr och 
nordost.
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10 procent av den löpande fröproduktionen. 
Huvuddelen, cirka 90 procent, föll till mar-
ken utan att gro, gick i frövila, och bidrog 
därigenom till att bygga upp en ny fröbank. 

Men …, hur väl och hur länge bevarar alla 
dessa frön i en ny fröbank sin grobarhet?

Hur länge kan ett frö leva?
Den titeln använde Per Milberg (1990) då 
han i Svensk Botanisk Tidskrift redovisade 
sammanställningar (utifrån 250 litteratur-
referenser) av fröålders- och grobarhets-
bestämningar med tabeller innefattande 376 
nordiska arter. 

Milberg listar grobarheten för frön från 
140 arter, där fröna förvarats i torrt inom-
husklimat. Han redovisar även uppgifter 
från nedgrävda eller i vatten dränkta frön 
från ytterligare 236 arter. Av dessa totalt 
376 arter är det endast fyra (rödklöver, stor 
käringtand, sommarkungsljus och kungsljus) 
som uppvisar grobarhetsåldrar över hundra 
år.

Huvuddelen av uppgifterna i tabell 1 på 
nästa sida återger de betydligt högre grobar-
hetsåldrar som Milberg (1990) nämner och 
diskuterar i den löpande texten i sin artikel. 
Det är dessa uppgifter om mycket höga gro-
barhetsåldrar som är av speciellt intresse i 
samband med föreliggande rapport. Osäker-
heten ökar visserligen, men åldrar upp till 
850 år (t.ex. för ölandskungsljus Verbascum 
densiflorum) kan möjligen betraktas som 
tillförlitliga enligt Milberg. De ännu äldre 
grobarhetsåldrarna (över tusen år) betraktar 
han som osäkra extremvärden, men nya, 
höga kol-14-daterade åldrar bör betraktas 
som tillförlitliga. I Milbergs förteckningar 
finns ingen art i familjen Saxifragaceae, där 
hällebräckan hör hemma, inte heller i någon 
annan känd litteratur.

Det är viktigt att komma ihåg att antalet 
grodda frön inte alltid är ett mått på grobar-
het (möjligen ett minimimått). Frön i en 
fröbank kan fortfarande ha hög grobarhet, 
trots att grobarheten vid experiment eller 

i naturen för enskilt år eller längre tidspe-
rioder förefaller obefintlig, beroende på 
att fröet ligger i frövila. Daws m.fl. (2007) 
påpekar att ”although seeds of some species 
may survive, at least in theory, for hundreds 
to thousands of years under suitable condi-
tions, there is a need for confirmatory data for 
extreme longevity under more natural long-term 
storage conditions” (min kursivering).

Hur gammal kan fröbanken vara?
Eftersom den studerade fröbanken vid 
Tomsan tvivelsutan är belägen i toppen av 
eller nära kontakten mellan moränen och 
matjordslagret, i synnerhet kring de flacka 
hällpartierna, ligger det nära till hands att 
utgå från att hällebräckan växte på häll-
marken under tiden närmast efter att landet 
höjdes ur havet, för att sedan konkurreras 
ut på grund av den tätnande vegetationen. 
Under den första tiden kan hällebräckan ha 
avsatt en icke obetydlig fröbank, som sedan 
kom att täckas och skyddas av det ovanlig-
gande förna och matjordslagret. Slutsatsen 
att hällebräckaplantorna 2002 och 2007 
skulle kunna emanera från en så gammal 
(över tvåtusenårig) fröbank är dock kontro-
versiell. 

Försök att kol14datera fröbanken
Tankar har funnits att försöka finna och 
kol-14-datera frön från den aktiverade frö-
banken. Förutsättningen att kunna extra-
hera dessa mycket små frön är emellertid 
minimal, dessutom både arbetskrävande och 
kostsam. De åldersuppgifter som eventu-
ellt skulle kunna erhållas vore också svåra 
att tolka. Frön är en levande materia, som 
genom en successiv men fördröjd process 
troligen efterhand anpassar sin kolisotop-
sammansättning i riktning mot dagens 
förhållanden. I det vilande fröet fortsätter ju 
livsprocesserna på sparlåga. 

Trots detta har det varit svårt att överge 
försöken att kol-14-datera frön från den 
gamla fröbanken vid Tomsan. Provgropar 
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grävdes redan 2004, den ena nära gränsen 
till det år 2001 jordavrymda området, den 
andra en bit längre in på den gamla åkern, 
med cirka 25 cm jorddjup (ner till häll). Pro-

ver togs vid övergången mellan matjord och 
underlagrande morän (eller häll). Provmate-
rialet torkades, grovsorterades och siktades. 
Utifrån hällebräckans fröstorlek, 0,23 × 

tabell 1. Grobarhetsåldrar för frön äldre än hundra år. Många av uppgifterna är hämtade från Milberg 
(1990). Ljusgrön markering anger kol14datering.

Art Svenskt namn Familj Ålder (år) Referens
Trifolium pratense Rödklöver Fabaceae ≥ 100 Turner 1933
Lotus uliginosus Stor käringtand Fabaceae ≥ 100 Turner 1933
Verbascum thapsus Ljust kungsljus Scrophulariaceae > 100 Kivilaan & Bandurski 1981
Malva neglecta Skär kattost Malvaceae > 100 Ødum 1978
Malva pusilla Vit kattost Malvaceae > 100 Kivilaan & Bandurski 1981
Malva neglecta Skär kattost Malvaceae > 100 Kivilaan & Bandurski 1981
Malva sylvestris Rödmalva Malvaceae > 100 Ødum 1978
Papaver somniferum Opievallmo Papaveraceae > 100 Ødum 1978
Verbascum blattaria Sommarkungsljus Scrophulariaceae > 100 Kivilaan & Bandurski 1981
Astragalus contortuplicatus En vedelart Fabaceae 103 Molnár m.fl. 2015
Goodia lotifolia – Fabaceae 105 Ewart 1908
Hovea heterophylla – Fabaceae 105 Ewart 1908
Vaccaria hispanica Åkernejlika Caryophyllaceae 110 Steiner & Ruckenbauer 1995
Sinapis arvensis Åkersenap Brassicaceae 110 Steiner & Ruckenbauer 1995
Sinapis alba Vitsenap Brassicaceae 110 Steiner & Ruckenbauer 1995
Lolium temulentum Dårrepe Poaceae 110 Steiner & Ruckenbauer 1995
Hordeum vulgare Korn Poaceae 110 Steiner & Ruckenbauer 1995
Avena sativa Havre Poaceae 110 Steiner & Ruckenbauer 1995
Agrostemma githago Åkerklätt Caryophyllaceae 110 Steiner & Ruckenbauer 1995
Astragalus contortuplicatus En vedelart Fabaceae 114 Molnár m.fl. 2015
Senna bicapsularis – Fabaceae 115 Becquerel 1934
Hyoscyamus niger Bolmört Solanaceae 118 Ødum 1978
Bupleurum tenuissimum Strandnål Apiaceae 125 Godefroid m.fl. 2011
Avena sativa Havre Poaceae 125 Aufhammer & Simon 1957
Hordeum vulgare Korn Poaceae 125 Aufhammer & Simon 1957
Geranium bohemicum Svedjenäva Geraniaceae 129 Milberg 1994
Astragalus contortuplicatus En vedelart Fabaceae 131 Molnár m.fl. 2015
Albizia julibrissin Silkesträd Fabaceae 147 Ramsbottom 1942
Acacia sp. – Fabaceae 151 Leino & Edqvist 2010
Senna multijuga – Fabaceae 158 Becquerel 1934
Medicago polymorpha Tagglusern Fabaceae 200 Spira & Wagner 1983
Acacia sp. – Fabaceae ≥ 203 Daws m.fl. 2007
Leucospermum sp. Nåldyna Proteaceae ≥ 203 Daws m.fl. 2007
Liparia sp. – Fabaceae ≥ 203 Daws m.fl. 2007
Mimosa glomerata Mimosa Fabaceae 221 Becquerel 1934
Nelumbo nucifera Indisk lotus Nelumbonaceae 215–237 Barton 1961
Hyoscyamus niger Bolmört Solanaceae 250 Ødum 1978
Trifolium repens Vitklöver Fabaceae 250 Ødum 1978
Spergula arvensis Åkerspärgel Caryophyllaceae 250 Ødum 1978
Geranium bohemicum Svedjenäva Geraniaceae > 300 Johansson 2000
G. lanuginosum Brandnäva Geraniaceae > 300 Johansson 2000
Nelumbo nucifera Indisk lotus Nelumbonaceae 340–430 Priestley & Posthumus 1982
Onopordum acanthium Ulltistel Asteraceae 550 Ødum 1978
Verbascum thapsus Ljust kungsljus Scrophulariaceae 660 Ødum 1965, 1978
Nelumbo nucifera Indisk lotus Nelumbonaceae 795–915 ShenMiller m.fl. 1983
Verbascum densiflorum Ölandskungsljus Scrophulariaceae 850 Ødum 1978
Nelumbo nucifera Indisk lotus Nelumbonaceae 1350 ShenMiller m.fl. 1995
Spergula arvensis Åkerspärgel Caryophyllaceae 1800 Ødum 1965
Chenopodium album Svinmålla Amaranthaceae 1800 Ødum 1965
Phoenix dactylifera Dadelpalm Arecaceae 2000 Sallon m.fl. 2008
Silene stenophylla – Caryophyllaceae 30 000 Yashina m.fl. 2012
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0,27 × 0.47 mm (Berggren 1983) har närlig-
gande kornstorleksfraktioner separerats 
fram och granskats under stereolupp. Inga 
hällebräcka frön kunde dock påvisas.

Inledningsvis uppskattade Göran 
Possnert (pers. komm. 2010) att cirka 300 
hällebräckafrön skulle behövas för att 
kunna göra en kol-14-datering, men han 
reducerade senare (brev 2018-10-05) denna 
siffra till 50–100 frön. Efter komplette-
rande bestämning av kolinnehållet i recenta 
hälle bräckafrön har Göran Possnert (brev 
2018-10-09) ”kommit fram till att ett frö 
ger ca 5 µg kol. Ett förvånande högt värde. 
När det gäller fossilt material krävs en för-
behandlingskemi för att eliminera förore-
nande kol i form av humus och karbonat 
som innebär att utbytet kommer att bli 
lägre. Mot bakgrund av att vi kan datera ner 
till 10 µg kol är det därmed inte helt orimligt 
att en fröbank kan åldersbestämmas om 
5–20 frön kan prepareras fram.” 

Kan herbariefrön gro?
För att undersöka grobarhetsåldern för 
hälle bräckafrön provtogs, efter tillstånd från 
fytoteket i Uppsala (UPS), fem äldre belägg 
från 1815, 1844, 1890, 1950 och 2001 från 
Värmland, Västmanland och Uppland. Varje 
pressat exemplar plundrades på en mogen 
frökapsel, som alla innehöll rikligt med frön, 
ca 50–100 st, utom provet från år 2001, som 
förmodligen redan hunnit tömma det mesta 
av sin frökapsel. Från varje kapsel togs 20 
frön. 

Hällebräckafröna jordades den 9 januari 
2019 i en stor lerkruka med lerhaltig träd-
gårdsjord, uppdelad i fem åtskilda segment. 
Krukan grävdes omedelbart ner utomhus 
i trädgårdslandet i Uppsala och täcktes 
några veckor under vintern med skyddande 
fiberduk. Inga vårgroende plantor visade 
sig, inte heller några höstgroende före 
utgången av november 2019. Sannolikheten 
att de sådda fröerna skulle visa sig grobara 
bedömdes dock redan från början som 

liten, eftersom de gamla beläggen förva-
rats i en för frön suboptimal (alltför torr) 
herbariemiljö.

En ny flora etablerar sig
Vad hände de följande åren på det jord-
avrymda området? Utöver studiet av hälle-
bräckabestånden har jag även i någon mån 
sökt följa utvecklingen genom att registrera 
invandringen av nya arter. Förutom jord-
avrymningsåret 2001 och det följande året 
2002, då tillsammans 42 ”invandrade” arter 
registrerades, har ytterligare ett åttiotal nya 
arter tillkommit under den fortsatta 17-åriga 
inventeringsperioden 2003–2019. Totalt 
hade hösten 2019 förteckningen nått upp till 
cirka 120 arter, inklusive småplantor av åtta 
olika träd och buskar (figur 12). 

Av arter på Jordbruksverkets (2005) lista 
över signal arter inom Ängs- och betesmarks-
inventeringen återfinns: Bockrot Pimpinella 
saxifraga, brudbröd Filipendula vulgaris, 
gullviva Primula veris, gulmåra Galium verum, 
jungfrulin Polygala vulgaris, prästkrage 
Leucanthemum vulgare, ängshavre Avenula 
pratensis, ängsskallra Rhinanthus minor och 
ögontröst Euphrasia stricta, men också några 
ohävdsarter (negativa signal arter) som 
brännässla Urtica dioica, hundkäx Anthriscus 
sylvestris, krusskräppa Rumex crispus och älg-
gräs Filipendula ulmaria.

Andra intressanta slåtterängsarter 
(Zachrisson 2012) som etablerat sig var – 
förutom hälle bräcka – backförgätmigej 
Myosotis ramosissima, hundstarr Carex nigra, 
kungsmynta Origanum vulgare, käringtand 
Lotus corniculatus, liten blåklocka Campanula 
rotundifolia, nagelört Draba verna, rödklint 
Centaurea jacea, stornunneört Corydalis 
solida, tvåblad Neottia ovata och vitmåra 
Galium boreale.

Av de registrerade arterna finns tre vars 
frön visat sig kunna ha hög grobarhetsålder: 
Rödklöver ≥ 100 år (Turner 1933), åker-
spärgel och vitklöver ≥ 250 år (Ødum 1978). 
Men uppträdandet av dessa arter kan troli-



382 Svensk Botanisk Tidskrift 113: 6 (2019)

gen bäst förklaras genom recent frösprid-
ning.

Det skulle kräva många år eller ett årti-
onde för att enbart genom slåtter eller bete 
successivt utarma en av grovt gräs, högör-
ter och ohävdsarter igenvuxen åker- eller 
betesmark i syfte att uppnå den artsamman-
sättning som enligt länsstyrelsernas bestäm-
melser fordras för att erhålla den högre miljö-
ersättning som utgår vid ”särskilda värden”. 

En jordavrymning innebär däremot att 
man i ett slag avlägsnar all den näringsrika 
jord som det tagit århundraden att bygga 
upp genom förnabildning och åkerbruk, 
inklusive gödsling. Jordavrymning av 
smååkrar (figur 12) och ett utan dröjsmål 
insatt bete skulle kunna vara en genväg att 
restaurera ett igenväxande mosaik landskap, 

där åkerholmar och naturbetesmarker bidrar 
till mångfalden.

Liknande markarbeten med borttagande 
av ytjorden har med gott resultat provats 
på igenväxande rikkärr (Evasdotter 2011) 
och på sandstäpp (Ödman 2013), varvid den 
eftersträvade, tidigare floran till stor del 
kunnat återkomma.

Slutsatser
Erfarenheterna från studiet av fröbanks-
förekomsten vid Tomsan kan, i kombination 
med min egen långa erfarenhet av hälle-
bräckans förekomster i Uppland, samman-
fattas i några mer generella slutsatser:
• Inventeringar har visat att hällebräcka-

förekomster kunnat följas upp till trettio 
år på samma lokal, men kan ha funnits där 
som fröbank under betydligt längre tid. De 
aktiva perioderna är däremot ofta kortare. 

• Markstörningar är avgörande för en 
förekomsts fortlevnad. Mera omfattande 

figur 12. Hela 120 kärlväxter har noterats under 
de 18 år som gått sedan jorden banades av på 
den gamla åkern vid Tomsan, därav många som är 
typiska för artrika ängs och betes marker. 

På dessa foton, tagna 23 juli 2009, syns till vän
ster den västra delen av området, tre år efter 2006 
års jordavrymning, och på bilden ovan den östra 
delen, åtta år efter jordavrymningen 2001.
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arbeten, såsom anläggning av skogs-
bil vägar, golfbanor, vindkraftsparker 
och kraft ledningar, kan tänkas aktivera 
fröbanks förekomster.

• En aktiv period inleds i regel med rika 
bestånd under några år, ofta (som vid 
Tomsan) som störst det andra året, vilket 
kan förklaras som en addering av fortsatta 
”fröbanksplantor” och plantor från före-
gående års recenta fröproduktion.

• Hällebräckan uppvisar stora årliga 
variationer i populationsstorlek, främst 
beroende på väderleksförhållandena under 
olika delar av växtsäsongen, oktober till 
och med juni.

• Hällebräckan har en stor fröproduktion, 
säkert mer än hundra frön per blom-
mande planta. Endast någon procent 
av den under den aktiva perioden totalt 
producerade frömängden resulterar i nya, 
blommande plantor. Beträffande Tomsan 
rör det sig om 51 043 plantor ur mer än fem 
miljoner frön. 

• I torr herbariemiljö förlorar hällebräcka-
fröna sin grobarhet efter mindre än tjugo 
år. I naturlig fröbanksmiljö tycks de däre-
mot till stor del kunna behålla sin grobar-
het efter en lång period av frövila.

• Det lyckades oss ej att utvinna frön för 
kol-14-datering från den gamla fröban-
ken i Tomsan, men försöken visade att 
det endast skulle krävas 5–20 frön för att 
erhålla en tillräckligt stor mängd kol.

• Strandlinjeläget på cirka 16 meter över 
havet ger en maximiålder på 2600 år BP 
(före nutid) för den aktiverade fröbanks-

förekomsten vid Tomsan, men den kan 
vara betydligt yngre.

• Huvuddelen av Upplands nuvarande hälle-
bräckaförekomster är yngre än tusen år, 
eftersom de ligger mindre än fem meter 
över havet. 

• En ansamling av hällebräckalokaler, högre 
belägna än Tomsan, påträffas i några 
områden i Uppland på nivåer kring 20 
och 30–35 meter över havet. Motsvarande 
strandlinjelägen ger åldrar på cirka 3200 
respektive 4600 år BP, vilka skulle kunna 
representera maximiåldrar för gamla 
fröbankslokaler, där hällebräckan därefter 
(intermittent) lyckats överleva under långa 
tidsperioder. 

• För cirka 11 000 år sedan stängdes Närke-
sundet och Östersjöbassängen bilda-
des. En växande landförbindelse över 
Mellan sverige skapade förutsättningar 
för hybridisering mellan hällebräckans 
båda föräldraarter redan under Ancylus–
Littorina-tid. En nutida korsning i 
Skandinavien kan däremot praktiskt taget 
uteslutas, men kan möjligen äga rum i 
Estland eller sydvästra Finland.  

•  Tack till Göran Possnert för det stora 
intresse han visat för mina dateringsförsök, 
och till Sofia Almkvist, Stefan Bergman, 
Mats Hjertson, Tommy Lennartsson, Per 
Milberg, Sten-Åke Olsson, Gustav Peters-
son och Lennart Williamsson för hjälp i 
olika former, och till de båda granskarna 
Thomas Nilsson och Sebastian Sundberg för 
värdefulla synpunkter.
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Lavar som dekoration
Att lavar kan användas i dekorationssyfte 
torde vara allmänt känt. Man kan ju bara 
tänka på fönsterlaven Cladonia stellaris (i 
handeln ofta saluförd under det fasansfulla 
namnet ”vitmossa”) i alla adventsstakar och 
begravningskransar. I norra Skandinavien 
tvinnas troll och andra prydnadsfigurer 
av garnlav Alectoria sarmentosa och olika 
tagellavar Bryoria spp. Att långskägget Usnea 
longissima stått modell för julgransgirlanden 
ligger väl nära till hands att anta. Inte minst 
när man ser äldre fotografier där gammel-
granarna är inlindade i meterlånga härvor av 
långskägg. Mest bekanta är kanske lavarna 
ändå som färggivare vid textilfärgning.

Lichenologisk graffiti
En egenartad form av bokstavsframställning 
i lavvegetation möter oss på några ställen i 
Västsverige. I de flesta fall handlar det om 
exponerade, mer eller mindre vertikala 
bergväggar med en rik beväxning av tuschlav 
Lasallia pustulata. Genom att skrapa bort 
de mörka lavarna framträder den underlig-
gande kvartsrika urbergshällen. På så sätt 
kan man forma bokstäver och siffror där den 
ljusa hällen kontrasterar mot omgivande lav-
vegetation. Bäst syns skillnaderna i fuktigt 
väder då de annars grå till brungrå lavarna 
blivit mörkgröna av väta. Genom lavarnas 
återväxt försvinner texten sakta men säkert. 
Läsbarheten kan dock bestå i flera år. Det 
litterära värdet av inskriptionerna når väl 

I 
alla tider tycks människan ha känt ett 
behov av att uttrycka sig i ord och bild. 
Det kan finnas många olika skäl till detta, 
alltifrån en önskan att framkalla god 

jakt- och fiskelycka till att bara markera sin 
egen existens. Från förhistorisk tid känner 
vi grottmålningar och hällristningar. I dag 
möter oss bland annat graffitin, vars grälla 
figurer målas upp på tunnelbaneväggar 
och cementmurar. Att med hjälp av odlade 
växter, anordnade på ett bestämt sätt, fram-
ställa bilder och text är vanligt. Vi finner 
ofta sådant i trädgårdarnas och parkernas 
planteringar. Ibland klipps och trimmas 
buskar till djur, klot, pyramider och andra 
figurer (så kallad ars topiaria). Denna form 
av trädgårdskonst beskrevs första gången 
av Plinius den äldre vid vår tideräknings 
början. Till det mest extrema hör de enorma 
reklamtexterna i vissa amerikanska sädes-
fält, där skördetröskor skapat bokstäver som 
är bortåt hundra meter höga. Sådan skrift 
kan bara läsas från luften. 

Att i naturlig vegetation se liknande 
företeelser är dock inte lika vanligt. Endast 
bruket att skära signaturer, namn, hjärtan 
med mera i trädens bark är allmänt utbrett. 
Arter med slät bark, till exempel bok Fagus 
sylvatica, rönn Sorbus aucuparia och oxel 
S. intermedia är särskilt utsatta för sådana 
tilltag. Slutligen kan man erinra om alla de 
namn som man kan se inristade i Medelhavs-
områdets suckulenter – till exempel i stam-
mar och blad av Opuntia- och Agave-arter.

Klotter på väggar och cementmurar är något vi fått vänja oss vid under 

1900-talets senare del. Betydligt ovanligare är metoden att i mattor med tusch-

lav skriva sitt namn eller signatur på berghällarna. Lars Arvidsson beskriver  

fenomenet från några klippor på Västkusten. 

Lichenologisk graffiti
LARS ARVIDSSON 
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knappast nobelprisnivå utan är mestadels 
bara initialer, personnamn, enstaka bokstä-
ver och årtal. Och det är inte bara bokstäver 
man erbjuds. På lokal 1 (figur 2) kunde man 
under några år i början av 1990-talen se Bert 
Karlssons glada nuna blicka ner från hällen. 
Detta i form av en flera meter hög logotyp 
från partiet Ny Demokratis glansdagar. Men 
förändringarna gick snabbt såväl i lavfloran 
som i politiken och loggan försvann från 
berget lika hastigt som partiet från riks-
dagen. 

Jag känner ”lavinskriptioner” på sju 
platser i Västsverige. Några av lokalerna har 
jag följt under många år och också kunnat se 
hur de efemära symbolerna förändrats över 
tiden. Inte bara genom naturlig succession 
utan även genom att man aktivt raderat eller 
tillfört nya texter och bilder. 

Lokalerna
1. Bohuslän: Göteborg, Björlanda sn, Torholmen i 
Nordre älvs fjord, 1980–2015 (figur 2). De ståt-
ligaste inskriptionerna fanns på denna plats. 
Två sydexponerade bergväggar var täckta 
med ett stort antal personnamn (mest man-
liga förnamn), initialer, ett ansikte, ett lands- 
eller personnamn (”HOLLAND”) med mera. 

figur 1. Lavristningar vid Åseby i Säve s:n, Göteborg, 1989 (lokal 3).
foto: Håkan Berg.

De största bokstäverna är manshöga och läs-
bara på flera hundra meters håll. Torholmen 
ligger mitt emot det för alla göteborgare väl-
kända Lillebybadet på Hisingen. Redan på 
1950-talet var det populärt att simma över 
det 150 meter breda sundet till Torholmen. 
Bedriften offentliggjordes sedan genom att 
vederbörande ristade sitt namn eller sina 
initialer bland lavarna, allt väl synligt för 
badgästerna på andra sidan. Inskriptionerna 
på Torholmen har lång kontinuitet medan 
texterna på de övriga lokalerna verkar vara 
mer tillfälliga. Under senare år har entusias-
men för att rista nytt eller underhålla äldre 
avtagit högst påtagligt och det finns numer 
inte så mycket att se. 

2. Bohuslän: Göteborg, Björlanda sn, Åleviken, 
1990. En mindre, sydexponerad bergvägg 
nära vattnet innehöll två hakkors, odalrunan 
(ᛟ) och några andra hedniska symboler. 

3. Bohuslän: Göteborg, Säve sn, Åseby norr om 
Säve flygplats 1988 (figur 1). Lokalen utgjor-
des av låga hällar i betesmark. Inskriptio-
nerna var sparsamma med ett fåtal person-
namn och några initialer (”PA”, ”STISSE”, 
”MOSH”, ”JE”, ”PER”, etc.). Namnen 
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Att lavklotter dock finns på flera håll i värl-
den kan man notera i den stora floran över 
Nordamerikas lavar (Brodo m.fl. 2001). På 
en bild på sidan 39 (figur 4) visas en vertikal 
klippvägg med den intensivt gula skorplaven 
Chrysothrix chlorina. I den mjöliga lavbeväx-
ningen har man ristat in sina namn, bland 
annat ”SAM” och ”Judy”. Nämnda skorplav 
finns även i bergbranter i Sverige där den 
begåvats med det kufiska namnet grönt 
gulmjöl (Nordin m.fl. 2018). 

Dr David Galloway, tidigare lavspecialist 
på Nya Zeeland, har berättat om en snarlik 
aktivitet från Stewart Island, söder om Nya 

raderades sommaren 1990, men nya har 
sedan tillkommit.

4. Bohuslän: Kungshamn, Väjern, Långeviks. 
Ett namn (”OLIVIA”) syntes här på två 
vertikala klippväggar ovanför viken den 11 
juli 2011.

5. Västergötland: Göteborg, Askim sn, Björkhol-
men. Några initialer och namn. Lokalen har 
meddelats mig i slutet av 1980-talet av Perry 
Odar, då tjänsteman vid Naturhistoriska 
Museet i Göteborg.

6. Västergötland: Yttre Tistlarna (figur 3). 
Några namn (”DORIS & PÄR WAS HERE 
-08” etc.) noterades här den 6 september 
2012. På denna lokal var ristningen gjord i en 
tät vegetation av strandbrosklav Ramalina 
siliquosa på en vertikal klippvägg.

7. Halland: Kungsbacka, Hanhals sn, Äskatorps 
naturreservat norr om Tjolöholm. Några få 
inskriptioner (”TEC”, ”MTC”, ”MO”, ”E”, 
”V”, ”N”, etc.) återfanns här på en brant 
bergvägg intill en väg. Lokalen har med-
delats av framlidne trädgårdslektorn, fil. dr 
Ingvar Nordin i oktober 1986.

Diskussion
Man kan fråga sig vad som ligger bakom 
detta klotter, detta karvande i gränslandet 
mellan natur och kultur. Uppenbarligen 
handlar det inte om samma målmedvetna 
artisteri som den traditionella graffitin. Man 
får mer intrycket av tillfälliga semester-
infall när sysslolösheten sätter in under lata 
sommardagar. På något håll tycks man till 
och med ha tröttnat mitt i ett ord eller en 
bokstav. Fast i grund och botten vill man nog 
visa upp sig: Här är jag! Ser ni mig? 

Jag har frågat lichenologkollegor runt 
om i landet om man iakttagit fenomenet på 
annat håll. Förutom den halländska loka-
len tycks företeelsen vara mer eller mindre 
okänd. 

figur 2. Lavristningar på Torholmen, Björlanda s:n, 
Göteborg (lokal 1), Den översta bilden är tagen 
1989 och den nedre 2006.
foto: Håkan Berg (ovan) och Lars Arvidsson (nedan).
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Zeelands sydö. Här handlade det dock om 
bryologisk graffiti. På en bergstopp fann han 
olika initialer inskurna med kniv i de mörka 
kuddarna av sotmossor Andreaea spp. 

En annan metod att göra text med lavar 
är att utnyttja ljusa skorplavar på vertikala 
bergväggar. Ett exempel ses i figur 5 där 
en oidentifierad vit skorplav har fått göra 
tjänst som underlag för namnet ”andrew” 
som målats på i svart färg. Denna och 
andra namn hittades av författaren 2008 i 
klippbranter i floden Clydes kanjon i New 
Lanark, Skottland. 

Värt att nämna i detta sammanhang är 
de ristningar som kan ses i den så kallade 
Hedlunds park vid Bjurslätt i stadsdelen 
Lundby på Hisingen i Göteborg (Hanner 
Nordstrand 2004). Här hade den legen-
dariske tidningsmannen, museiskaparen 
med mera S. A. Hedlund sin sommarbostad 
under 1800-talets senare hälft. Många kända 
personer gästade honom där och besöket 

figur 3. Lavristningar i busklavsvegetation (strand
brosklav Ramalina siliquosa) på Yttre Tistlarna i 
Styrsö s:n, Göteborgs kommun, 2012 (lokal 6).
foto: Johannes Berggren.

figur 4. Lavristningar i 
gul skorplavsvegetation 
(Chrysothrix chlorina) i 
Nordamerika. 
Hämtad ur Brodo m.fl. 
2001, plate 24, sid. 38. 
Med benäget tillstånd av 
Yale Univ. Press.
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upp i de ristade ytorna. De ljusa bokstäverna 
mörknar sakta och försvinner så småningom 
i framväxande ny lavvegetation. Så länge det 
handlar om begränsade ytor och den vanliga 
tuschlaven kan man väl knappast hävda att 
”lichenografin” är något större naturvårds-
problem. Emellertid verkar denna klåfing-
riga egocentricitet starkt förfulande på 
landskapsbilden.  

hugfästes genom att personens namn höggs 
in i berget och förgylldes. I stenen kan 
man också läsa: ”Hällarne nämna frejdade 
gäster”. Det är nu inga autografer man ser 
utan gula versaler som den extraknäckande 
järnvägsarbetaren Gunnarsson högg in för 
en krona bokstaven. Namnen står på sned-
den i alla riktningar. Bland inskriptionerna 
finner man till exempel Viktor Rydberg, 
Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Sven 
Hedin, Carl Snoilsky, Fredrika Bremer 
och många andra av den tidens kändisar. 
Lavristningarna på Torholmen och andra 
ställen känns nästan som en nutida parallell 
till den originella gästboken på Hällskrifts-
gatan. Fast mycket mer impulsiva och 
efemära.

Naturvårdsproblem?
Den lav som blir bortskrapad är som nämnts 
mestadels tuschlav, som är allmän i södra 
och mellersta Sverige. Kanske åker det med 
andra arter också, men bara i en försumbar 
mängd. Tuschlaven går naturligtvis sönder 
när man gnuggar bort den men fragmenten 
kan växa fast och nya lavbålar dyker snart 

figur 5. Ljusa skorplavar har på en bergvägg har 
fått tjänstgöra som underlag för lichenologisk graf
fiti. Skottland, New Lanark, Clydes kanjon, 2008.
foto: Anette Wigeborn Bergström.

Arvidsson, L. 2019: Lichenologisk 
graffiti. [Lichenological graffiti.] 
Svensk Bot. Tidskr 113: 385–389. 
A peculiar means of producing 
signatures and names in crusts of 
saxicolous lichens is noted. This 
results from removing the covering 
of Lasallia pustulata and exposing 
the underlying bright siliceous rock 
which contrasts with the dark lichen 
vegetation to form a text which is 
legible often at a great distance. Such 
lichenological graffiti is met with in 

a number of places at the west coast 
of Sweden. The phenomenon is 
illustrated.

Lars Arvidsson är lichenolog, fil. dr 
i systematisk botanik, samt professor 
emeritus i kryptogami och naturvårds
biologi vid Göteborgs universitet. Han 
har ett särskilt intresse för lavars syste
matik, ekologi och bevarande.
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Den gula zinkviolen – 
tundraväxten som blev metallofyt
Text och foto: HÅKAN PLEIJEL

I 
sin tänkvärda betraktelse över violernas och penséernas 
värld – Ögat i blomman – låter Björn Berglund (1991) den 
zinkviol Viola lutea subsp. calaminaria (figur 1), som växer på 
starkt metallhaltig mark i gränstrakterna mellan Tyskland och 

Belgien, bli ett talande exempel på växtvärldens samspel med 
människan och hennes framfart i ekosystemen. Samtidigt sätter 
boken ljuset på det originella och unika hos zinkviolen och dess 
natur- och kulturhistoria. Inspirerad av den exklusiva växtens 
egenartade ekologi gav jag mig för ett antal år sedan av för att 
söka upp den.

Växters förmåga att uthärda olika former av stress är inte 
sällan förbluffande. En av de faktorer som kan förhindra eller 
begränsa förekomsten av många växter är starkt förhöjda halter 
av vissa metaller. Många av dessa har tidigare klumpats ihop 
under beteckningen ”tungmetaller”, men detta språkbruk bör 
egentligen undvikas eftersom begreppet inte har någon tydlig 
definition och en del av de grundämnen som ibland räknats till 
denna grupp egentligen inte är metaller, och i några fall inte 
heller är särskilt ”tunga”. Vissa, men långt ifrån alla de metal ler 
som blir giftiga redan vid ganska måttliga koncentrationer är 
livs nödvändiga för växter och djur i små mängder. Hit hör zink, 
koppar och mangan. Bly och kadmium är exempel på toxiska 
metaller som inte har någon säkert påvisad biologisk funktion. 

Höga metallhalter i naturliga och artificiella miljöer
Områden där höga halter av vissa metaller utgör en domine-
rande miljöfaktor kan vara naturliga, som de serpentinjordar där 
höga nivåer av främst nickel, krom och kobolt skapar lågpro-
duktiva miljöer där endast ett fåtal växter – ofta genetiskt och 
morfologiskt särpräglade varianter av vanliga arter – uthärdar 
(Kruckeberg 2004, Aronsson m.fl. 2015). Dessutom har män-
niskan skapat starkt metallkontaminerade miljöer genom 
gruvdrift och industriell verksamhet, där överskottsmaterial 
från gruvbrytning och mineralutvinning deponerats, exempelvis 
i form av varp högar. Även här finns en ofta mycket artfattig och 
långsamt växande vegetation av föroreningståliga arter. Vissa 
arter har speciella anpassningar till de extrema förutsättningarna 
i form av höga metallhalter som ofta kombineras med en låg 
vatten hållande förmåga hos det ofta grovkorniga substratet och 

Somliga växter lyckas 

med konststycket att 

växa på jordar med 

höga halter av giftiga 

metaller. En del har 

blivit så förändrade 

på kuppen att vi kallar 

dem för egna arter eller 

underarter. Zinkviolen 

är en av dem. Håkan 

Pleijel har besökt den 

och andra så kallade 

metallofyter i gräns-

trakterna mellan Tysk-

land och Belgien.
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sparsamt med organiskt material i form av förna. Till miljöns låga 
produktivitet bidrar ibland även en mycket begränsad tillgång av 
de viktiga näringsämnena fosfor och kväve (Baker m.fl. 2010). 

Metallofyter
Metallofyter kallas de växter som inte bara fördrar utan i stort 
sett uteslutande förekommer på mark med mycket höga halter 
av metaller. Toleransen är delvis men inte helt och hållet specifik, 
vilket innebär att tåligheten hos en växt mot en viss metall inte 
nödvändigtvis innebär ett lika gott skydd mot en annan (Ernst 
1974). Tidigare historiska epokers metallprospekterare drog 
säkert nytta av den avvikande växtligheten på mark med höga 
halter av begärliga metaller i sitt värv att finna nya fyndigheter. I 
den nordiska floran har den metallresistenta fjällnejlikan Viscaria 
alpina använts inom geobotaniken (Ljung 1999) på detta sätt. 
Den har dessutom fått ge namn till den nedlagda, eller möjligen 

figur 1. Zinkviol Viola lutea 
subsp. calaminaria är ett 
karakteristiskt inslag på ytor 
med starkt zinkhaltig mark i 
ett begränsat område mellan 
Aachen och Liège. 
The zinc violet Viola lutea subsp. 
calaminaria is a characteristic 
element on soils with a high zinc 
concentration in a restricted area 
from Aachen to Liège. 
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endast vilande koppargruvan Viscaria i närheten av Kiruna. Fyn-
digheten upptäcktes genom den rika förekomsten av fjällnejlika, 
som för övrigt också förekommer på gruvavfall i Bergslagen 
(Ljung 1999). 

Zinkviolens livsrum
Den zinkviol (figur 1) som Björn Berglund berättade om är 
en gul, rätt storblommig viol, som tillhör samma grupp inom 
violsläktet (sektionen Melanium) som penséer Viola ×wittrock-
iana, styvmorsviol V. tricolor och åkerviol V. arvensis. Växten 
har en mycket begränsad utbredning i den trakt där Belgiens, 
Nederländernas och Tysklands gränser möts. Idag finns den 
främst på platser som förorenats kraftigt av främst zink- och 
blyhaltigt material från gruvbrytning. Endast några enstaka loka-
ler för zinkviol anses med säkerhet vara naturliga, alltså att den 
där förekommer i områden som i markytan naturligt innehåller 
mycket höga halter av zink. 

En av de bästa lokalerna för att studera zinkviolen och dess 
följe av andra metallofyter är naturreservatet Schlangenberg, 
som ligger nära orten Breinig, inte långt från Aachen. Här anses 
zinkviolen vara ursprunglig, även om den också – eller kan-
ske främst – förekommer rikligt på restmaterial från tidigare 
mineral utvinning i dagbrott i området. Vid Schlangenberg fanns 
zinkmalmen alltså naturligt i markytan. Detta gör metallen lätt 
åtkomlig och just denna typ av förekomster exploaterades därför 
tidigt av människan. Så även vid Schlangenberg, där marken bär 
tydliga spår av tidigare brytning (figur 2) som går tillbaka till 
antiken. 

figur 2. Marken som kläds 
av en lågvuxen vegetation 
av metalltoleranta växter vid 
Schlangen berg bär spår av 
mineralutvinning som går 
mycket långt tillbaka i tiden. 
Vissa av tallarna i bakgrunden 
har klorotiska, bleka barr, vilket 
är vanligt hos växter som är 
stressade av höga metallhalter. 
The ground, which is covered 
by a low vegetation of metal
tolerant species at Schlangen
berg near Breinig, not far from 
Aachen, shows marks of mineral 
extraction with a very long 
history. Some of the pines in the 
background have chlorotic, pale 
needles, which is common in 
plants suffering from high metal 
concentrations.
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Vid Schlangenberg förekommer zink främst som ’galmeja’ eller 
zink karbonat i form av mineralet zinkspat (även kallat smithso-
nit). Berggrunden i området utgörs i grunden av cirka 400 miljo-
ner år gamla kalkstenar. De omvandlades när vattenlösningar som 
innehöll zink och andra metaller trängde upp från jordens inre 
för omkring 200 miljoner år sedan. I ytligare berglager har kalk-
stenen sedan bildat zinkkarbonat genom att kalcium ersatts av 
zink i kalkstenen. Annars är det vanligast att den zinkmalm som 
bryts utgörs av det svavelhaltiga mineralet zinkblände (sfalerit).

När brytningen av zinkmalm upphörde övergick Schlangen-
berg till att bli militärt övningsområde, vilket innebar ett visst 
skydd, tills det blev naturreservat 1975. Zinkviolen finns också på 
en rad andra lokaler i närheten, men de utgörs i princip helt av 
rester av gruvavfall, alltså inte av zinkmineral som naturligt går 
i dagen. En bra kulturskapad metallofytlokal är Hammerberg i 
södra utkanten av Stolberg, en stad med lång historia av omfat-
tande gruvbrytning, som ligger endast några kilometer från 
Schlangenberg.

Zinkviolens följeslagare
Vid både Schlangenberg och Hammerberg är zinkviolen mycket 
vanlig, ett karakteristiskt inslag i vårblomningen hos det glesa, 
lågproduktiva och artfattiga växtsamhälle (figur 3) där metall-
anpassade former av fårsvingel Festuca ovina, backskärvfrö 
Noccaea caerulescens (syn. Thlaspi c.) och smällglim Silene vulgaris 
(figur 6) utgör andra viktiga inslag. Här, liksom på flera andra 
metallkontaminerade områden i Mellaneuropa och Storbritan-
nien, är även former av trift Armeria maritima ett vanligt och 
bitvis dominerande inslag i vegetationen (figur 4). Dessa metall-

figur 3. Växtsamhället där 
zinkviolen tillsammans med 
metalltåliga former av trift och 
backskärvfrö ingår. 
The plant community where Viola 
lutea subsp. calaminaria together 
with the metal resistant forms 
Armeria maritima subsp. halleri 
and Noccaea caerulescens 
occur.

figur 4. Metallresistenta former 
av trift utgör ett färgstarkt och 
inte sällan dominerande inslag 
på starkt metallförorenad mark 
i Mellan europa och Storbritan
nien. Trift är annars ovanlig i 
västra Tysklands inland. 
Metal resistant forms of Armeria 
maritima (here subsp. halleri) 
make a colourful and often 
dominating element on strongly 
metal polluted ground in Central 
Europe and Great Britain. Arm-
eria maritima is otherwise rare in 
the interior of western Germany.
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resistenta triftvarianter betecknas ofta som underarter, subsp. 
halleri eller calaminaria, men är möjligen endast metalltoleranta 
former av backtrift Armeria maritima subsp. elongata, som bort-
sett från metallofytlokalerna är mycket ovanlig i dessa trakter. 

Ytterligare en typisk metallofyt är den form av vårnörel 
Sabulina verna (syn. Minuartia v.; figur 5) som fått underarts-
namnet subsp. hercynica, vilket syftar på växtens rika förekomster 
i bergsområdet Harz längre österut i mellersta Tyskland, där 
gruvnäring och metall utvinning varit omfattande sedan urmin-
nes tid. Ibland har denna form givits rang av art som Sabulina 
caespitosa. Vad vi möter här är alltså ett sällskap av arter som, de 
giftigt höga metallhalterna förutan, knappast skulle ha slagit 
följe med varandra.

Relikter från istidens tundra
Vårnöreln är annars en utpräglad alpväxt som hör hemma 
ovanför trädgränsen i en stor del av Alperna. Vegetations-
forskare anser att både den (Verkleij m.fl. 1988) och zinkviolen 
(Hildebrandt m.fl. 2006) utgör relikter från den tid då stora delar 
av Mellan europa utgjordes av tundra under den senaste ned-
isningen. I denna miljö kan de ha haft större utbredning. Möjli-
gen har även de former av trift som finns i områden med starkt 
förhöjda metallhalter en liknande historia. Det finns belägg för 
att även denna art ingick i Mellaneuropas senglaciala flora (Ernst 
m.fl. 2009). 

När skogen slöt sig som en följd av det successivt mildare 
klimatet vid istidens slut antas de arter som hade förutsättningar 
att utveckla anpassningar i form av metalltolerans ha blivit kvar i 
områden där träd hade svårt att etablera sig på grund av naturligt 
starkt förhöjda metallhalter. I dessa miljöer är konkurrensen 
från andra växter nedsatt eftersom mycket få arter förmår växa 
här och de som finns växer långsamt. 

Studier gjorda med moderna molekylära metoder (Hildebrandt 
m.fl. 2006) visar att zinkviol är mycket nära släkt med gulviol 

figur 5. Vårnörel Sabulina verna är främst en högalpin art i Mellaneuropas 
höga berg men finns också i en metall resistent form (subsp. hercynica) i 
bergs området Harz och på ytterligare ett fåtal platser med metallförorenad 
mark, exempelvis Schlangenberg. Den långsamt växande, löst tuvade arten 
har barrlika blad och är mycket känslig för konkurrens. Den metallresistenta 
formen betraktas ibland som en egen art.
Sabulina verna is primarily a highelevation species in the mountains of Central 
Europe, which occurs in a metalresistant form (subsp. hercynica) in the Harz 
mountains and at a few other sites with metalcontaminated soil, such as at 
Schlangenberg. The slowgrowing, loosely tufted species has needlelike 
leaves and is very sensitive to competition. The metalresistant form is some
times considered a separate species.
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Viola lutea, som förekommer på hög höjd i bergsområden som 
Vogeserna, Sudeterna och Alperna. Man har av olika skäl velat 
upphöja även zinkviolens rang till art (Viola calaminaria), men det 
verkar inte kunna motiveras av de genetiska studierna. Zinkvio-
len utgör med all sannolikhet en särpräglad och metallresistent 
form av gulviolen, med ett mycket litet utbrednings område. 

Metallofyternas begränsade egenart
Att metallofyterna ofta har ett något annorlunda utseende jäm-
fört med sina släktingar på marker utan metalltoxicitet kan del-
vis förklaras av ståndortsmodifikationer som uppstår till följd av 
den extrema och särpräglade miljön; de behöver alltså inte vara 
genetiskt betingade. De morfologiska karaktärer som anges eller 
diskuteras som särskiljande är i många fall subtila. Det kan dock 
lätt visas experimentellt att metallofytformerna av de nämnda 
arterna tål mycket högre metallhalter än sina nära släktingar i 
andra miljöer och att denna egenskap är ärftlig (Ernst 1974).

Metallofyter och metallhanteringens utveckling
Fram till medeltiden bedrevs bergsbruk främst där de åtrådda 
mineralerna gick i dagen. Som redan nämnts har nästan alla 
sådana metallförekomster blivit exploaterade. Metallofyterna 
kunde sprida sig i närområden till täktverksamheten, men 
lokalerna förblev i stora drag desamma: isolerade, vanligen 
små ”öar” i landskapet. Genom att gruvnäringen utvecklades, 
industrialiserades och gick på djupet i mineralförande berg 
uppstod metallförorenad mark vid gruvor, liksom i anslutning 
till de anläggningar där malmen bearbetades. På så sätt ökade 
mängden habitat där metallofyterna var konkurrenskraftiga. 
Säkerligen skedde ett utbyte av utrustning och annat mellan 
olika, från varandra ganska avlägsna gruvområden. På detta sätt 
kunde metallofyterna också spridas mellan de isolerade ”öarna” 
av metallkontaminerad mark. 

Exkludera eller ackumulera?
I huvudsak finns det två strategier för en växt att undvika för-
giftning på grund av skadliga nivåer av olika metaller. Den ena 
är att helt enkelt vara mycket selektiv i upptaget och på så sätt 
utestänga de vid höga halter skadliga nivåerna av exempelvis 
zink från framförallt skottet där fotosyntesen sker. Så är fallet 
med zinkviolen, vars ovanjordiska delar inte innehåller särskilt 
mycket förhöjda zinkhalter trots att den växer på starkt föro-
renad mark (Baker 1981). De former av vårnörel och trift som 
växer i samma miljö innehåller många gånger högre halter av 
zink än zinkviol (Baker 1981). En stor del av den zink som tagits 
upp av zinkviolen stannar i rötterna. Man har funnit visst stöd 

figur 6. Smällglim är ett karak
teristiskt inslag i Mellaneuropas 
metallförorenade områden.
Silene vulgaris is a characteristic 
species in metalcontaminated 
areas of Central Europe.
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för att detta skulle kunna bero på att arten har en starkt utveck-
lad arbuskulär mykorrhiza, svamphyfer som växer in i rötterna 
och bildar trädlika strukturer (den klart vanligaste formen av 
mykorrhiza), som genom att hindra metallerna från att nå skot-
tet starkt bidrar till metalltoleransen (Hildebrandt m.fl. 1999). 
Man har även experimentellt lyckats öka metalltoleransen 
hos andra växter, exempelvis klöver, genom att ympa in sådan 
mykorrhiza (Tonin m.fl. 2001).

Den andra strategin bygger på att växten visserligen tar upp 
substantiella mängder av de toxiska metallerna, men transporte-
rar och deponerar dem där de så lite som möjligt påverkar ämnes-
omsättningen. Detta kan exempelvis vara i cellväggarna eller 
vakuolerna, vätskefyllda strukturer i växtcellerna som bland annat 
fungerar som lagringsplatser för näring och andra ämnen, men är 
avskärmade från de mest basala delarna av ämnes omsättningen, 
exempelvis fotosyntesen. Detta har visats hos bland annat 
metalltoleranta former av trift genom detaljerade infärgnings- 
och mikroskopstudier som visar att zink deponeras mycket speci-
fikt i bland annat cellväggar och vakuoler (Heumann 2002). 

I denna studie påvisades också förhöjda zinkhalter i de körtlar 
eller glandler som triften har och som används för att utsöndra 
salt när arten växer vid havet. Kanske blir triftens metallofyt-
former kvitt även en del zink och andra metaller på samma 
sätt. Vissa korsblommiga växter kan ackumulera mycket höga 
metallhalter och kallas hyperackumulatorer. Försök har gjorts 
att använda sådana metallofyter för att sanera metallkontamine-
rad mark.

figur 7. Bland de ganska 
fåtaliga vanliga arter som 
förekommer på den metall
kontaminerade marken vid 
Schlangenberg finns jungfrulin. 
På bilden ses dessutom, utöver 
småplantor av trift, också blad 
av svartkämpar, käringtand och 
backtimjan, vilka också hör de 
metallhärdiga växterna. 
Among the rather few common 
species that occur on the metal 
contaminated soil at Schlangen
berg is Polygala vulgaris. Also 
visible in the photo, in addition 
to small individuals of Armeria 
maritima subsp. halleri, are 
leaves of Plantago lanceolata, 
Lotus corniculatus and Thymus 
serpyllum, which also belong to 
the metalresistant plants. 

figur 8. Klorotiska blad på 
åkervädd som växte i utkanten 
av det starkt metallkontamine
rade området Hammerberg vid 
Stolberg. 
Chlorotic leaves of Knautia 
arvensis growing on the margin 
of the metalcontaminated area 
Hammerberg near Stolberg. 
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Generellt har rötterna hos metallofyter högre halter av 
metaller som zink, bly och kadmium än skottet. Fröna är de 
organ som vanligen har klart lägst halter av de toxiska metal-
lerna, vilket säkerligen är gynnsamt för en framgångsrik repro-
duktion. 

Andra metalltoleranta arter
Utöver exklusiva arter som zinkviol och andra växter med 
mycket hög metalltolerans – som likt trift och vårnörel ofta är 
ovanliga i närområdet till platserna med höga metallhalter – 
förekommer ett mindre antal andra, i omgivningarna vanliga, 
arter i miljöer med hög metallbelastning. Exempel från zink-
violens lokaler är svartkämpar Plantago lanceolata, röllika Achil-
lea millefolium, backtimjan Thymus serpyllum, käringtand Lotus 
corniculatus, ängssyra Rumex acetosa, hönsarv Cerastium fontanum 
och jungfrulin Polygala vulgaris (figur 7). 

Växter som saknar goda anpassningar till höga metallhalter, 
men växer i eller i utkanten av sådana områden är inte sällan 
missfärgade genom bleka, gulaktiga blad – så kallade kloroser, 
som visar på en låg klorofyllhalt. Detta ger förstås en nedsatt 
fotosyntes. Som exempel visas sådan missfärgning hos åkervädd 
Knautia arvensis i figur 8. För flera metaller, däribland zink och 
bly, finns kända mekanismer som förklarar den nedsatta kloro-
fyllbildningen och därmed klorosen vid höga halter (Knolle 
m.fl. 2011). Även antocyaninfärgning i röda eller violetta färger 
förekommer hos metallpåverkade växter, också det en vanlig 
stressrespons. Typiskt är också att många växter i miljöer med 
metallstress ofta är småvuxna och att blomningen ofta uteblir.

Bevara metallförorenade områden?
Från att ha uppträtt som istidsrelikter på isolerade platser där 
malmer med giftiga metaller gick i dagen, bredde metallo fyterna 
ut sig i förorenade miljöer som uppstod under en tidigare indu-
striell epok. Sanering, restaurering och annan strukturomvand-
ling har fått dessa habitat att krympa eller försvinna. Tillflykts-
orter i form av naturligt metallhaltiga miljöer är, som vi sett, 
idag få, eftersom det var dessa som först exploaterades. Det har 
därför uppstått en diskussion om skydd för kvarvarande, vanli-
gen människoskapade lokaler för metallofyter i Mellan europa. 
Det växtsamhälle där zinkviolen ingår åtnjuter visst skydd 
genom EU:s habitatdirektiv (Habitat 6130 inom Natura 2000). 
Ur ett perspektiv hamnar bevarande av metallkontaminerade 
miljöer i konflikt med ”naturlighet” och en traditionell syn på 
naturvärden. Från en annan synvinkel skapar de en kontinuitet, 
en kulturlandskapets ytterlighet som för vidare en livstråd från 
svunna tiders tundror. 

figur 9. Den vackra zinkviolen 
har mycket tydliga nektar
märken, som bildar mönster i 
blomman och på så sätt visar 
vägen för insekter till blom
mans nektar, vilket bidrar till 
pollineringen. 

Här kan inflikas att det i 
ett bly och zinkkontaminerat 
område i närheten av Pader
born, längre österut i Tyskland, 
finns en blåblommig form som 
är mycket nära släkt med den 
gula zinkviolen.
The attractive zinc violet has 
very distinctive nectar guides, 
which form patterns in the flower, 
directing insects towards the 
nectar source, thus contributing 
to pollination. 

It can be added that in a lead 
and zinccontaminated area near 
Paderborn, further east in Ger
many, grows the closely related 
blueflowered V. lutea subsp. 
westfalica.
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Under alla omständigheter är zinkviolen med sina stora ljus-
gula blommor en mycket tilltalande växt (figur 9) och den miljö 
där den förekommer präglas av en säreget sammansatt flora, som 
är intressant och tankeväckande. För att låna ett uttryck från 
Björn Berglund visar zinkviolen att ”till och med ur hopplös-
heten tittar blommor fram”, trotsigt leende mot den vandrande 
botanisten.  

•  Tack till Erik Ljungstrand för kommentarer på manuskriptet.

Pleijel, H. 2019: Den gula zink-
violen – tundraväxten som blev 
metallofyt. [The Zink Violet – the ice-
age relict that became a metallophyte.] 
Svensk Bot. Tidskr. 113: 390–398. 
The metallophyte vegetation on 
zink-enriched soils near the border 
between Germany and Belgium is 
briefly described. The most sig-
nificant species, Viola lutea subsp. 
calaminaria, Minuartia verna subsp. 
hercynica and Armeria maritima subsp. 
halleri, are treated in more detail with 
respect to phytogeographic history 

and adaptations for surviving in 
metal-contaminated environments. 
In addition, the occurrence of more 
common species on metal-contam-
inated ground and chlorotic symp-
toms in response to metal toxicity is 
discussed. 
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Att för allra första gången få möta en prunkande Medel-

havsvår, speciellt när man kommer från ett råkallt Vinter-

sverige, kan vara helt överväldigande. Ingemar Jonasson 

tar oss med till Rhodos för lite drygt femtio år sedan.

Rhodos
April 1968

Text och foto: INGEMAR JONASSON

I
ngenting är som den första kärleken. I växtsammanhang och 
floran i Sydeuropa blev det Rhodos första veckan i april 1968 
för mig och min fru. 

   Vi steg på ett propellerplan i Köpenhamn. Det var noll-
gradigt med en isande vind och lätt snöyra. Efter fem och en halv 
timma landade vi på Rhodos. Scenförändringen som mötte oss 
när vi gick av på plattan var enorm, och vi var helt oförberedda. 
Sol, blå himmel, drygt tjugo grader, vindstilla. Fjärilar fladdrade, 
och vägen till våra bussar och in till Rhodos stad var kantad av 
blommande träd och buskar som vi aldrig tidigare hade sett.

  Nästa morgon hyrde vi en scooter av en man på gatan med 
kontoret på fickan. Nu följde sex oförglömliga dagar. Solen 
flödade hela veckan. Ön var full av dofter och blomning. Judas-
träden Cercis siliquastrum med sin lysande ljusröda färg fanns 
överallt och var som uppenbarelser. Vi hittade storaxbuskar 
Styrax officinalis och förundrades över deras stora narcissliknande 
blommor. I den tidiga 
kvällningen körde vi 
hem genom byarnas 
apelsin lundar. Den söta 
blomdoften från träden 
mötte oss på långt 
håll och vägbanan var 
prydd av nerfallna vita 
kronblad.

   En snabb dusch 
vid hemkomsten och 
sedan ner till Oscars 
restaurant, som blev 
vårt stamställe. Rät-
terna var nya för oss 
och smakade ljuvligt. Vi 
lärde oss dricka retsina 

Min fru Gun tillsammans med 
en familj som arbetade på ett 
fält med grönsaker. Jag foto
graferade ett judasträd, och bil
dens unga flicka sprang genast 
bort till trädet och bröt ett fång 
grenar, som hon överlämnade 
till min fru.

Bukettanemon Anemone coro-
naria, på en äng i bergen.

Möten med växter
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och betjäningen var rena scenshowen. Vi skulle aldrig mera hitta 
en liknande restaurant.

   I en bokhandel fann vi Polunin & Huxleys nyutkomna 
Flowers of the Mediterranean med förföriska färgbilder. Vi gladde 
oss åt varje nyfynd med markering vid bilderna om plats och 
datum angivelse. Boken kom att följa oss under många kom-
mande Medelhavsresor. 

  Vägarna valde vi efter hur vackert de vindlade sig fram på 
kartan. Ganska snart upptäckte vi öns frygana-kullar med sina 
låga, aromatiskt doftande buskar och små orkidéparadis i glän-
torna. Vi häpnade över alla de suggestiva ofrys-arterna vi fann. 
Sex olika trodde vi oss ha hittat när veckan var slut. Vid Kallithea 
fann vi mer än halvmeterhöga Ophrys sphegodes subsp. mammosa 
och glädjen var stor när vi inte bara upptäckte den spektakulära 
O. speculum med sin blå spegel på den breda läppen, utan även 
dess än mer raffinerade nära släkting O. speculum subsp. regis-
ferdinandii.

   Vi tog oss uppför det sagoaktiga Filerimosberget på serpen-
tinvägar som var tätt kantade med cyklamen Cyclamen persicum 
och öns endemiska rhodos-pion Paeonia clusii subsp. rhodia. På 
toppen fanns det små dungar med den gigantiska, nästan trädlika 
jättestinkflokan Ferula communis, och längre bort, under urgamla 
olivträd vid klostret, upptäckte vi praktmunkhätta Arum dioscori-
des i gräset, mystisk och nästan lite farlig. 

   Så fortsatte veckan i ett enda furioso. Himlen var oförändrat 
molnfri. Växterna och landskapen fyllde våra sinnen och dagar 
och vi hann knappt besöka Rhodos gamla stad med dess världs-
arvsklassade miljöer och byggnader, innan bussarna stod väntande 
utanför hotellet för transport till flygplatsen och hemfärd.  

Johanniterordens gamla 
sjukhus från korsriddartiden, 
nu arkeologiskt museum. Ett 
arkitektoniskt mästerverk från 
1400talet, inte minst den 
stämningsfyllda arkaden runt 
innergården.

Fjärilsnycklar Anacamptis 
papilionacea, nära Lindos; 
rhodos pion Paeonia clusii 
subsp. rhodia på Filerimos
berget; Ophrys speculum 
subsp. regis-ferdinandii vid 
Kallithea. Denna karaktäristiska 
underart av spegelofrys är 
vanlig på Rhodos.
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läsvärt
Hälsinglands flora
Stefan Grundström imponeras av 

den nyutkomna Hälsinglands 

flora, en mycket informationstät 

landskapsflora som ger läsaren många 

nya insikter om arternas och natur-

typernas ekologi.

STEFAN GRUNDSTRÖM

I våras kom bokverket Hälsinglands flora ut 
i två band. Hälsingefloran är den tjugonde 
provinsfloran som kommit ut i något så när 
modern tid i Sverige och då räknar jag de 
senaste fyrtio åren. I de norrländska provin-
serna som är tretton till antalet – beroende 
på att det jättestora landskapet Lappland 
i botaniska sammanhang är uppdelat i fem 
provinser – finns nu sex moderna provins-
floror, räknat från Ångermanlands flora som 
kom ut 1990 och fram till denna. 

Hälsingland är kanske mest känt för sina 
hälsingegårdar längs de stora älvdalarna, sin 
rika folkmusik och framgångsrika bandy-
lag men har också mycket att bjuda på 
för en botaniskt intresserad. Älvstränder, 
fäbod vallar, rikkärr och de få kvarvarande 
urskogsresterna bjuder på en mångfald av 
rara arter. 

Det är 41 kyrksocknar i Hälsingland som 
har inventerats varav de två västligaste fak-
tiskt är belägna inom Härjedalens kommun 
i Jämtlands län. Inventeringarna som ligger 
till grund för floran har pågått sedan 1981 
vilket kan låta som en lång tid men det finns 
flera andra landskapsfloraprojekt som också 
hållit på över trettio år. Floran bygger på en 

inventering av 5 × 5 km-rutor och ungefär 
en tredjedel av dessa har täckts upp med en 
god spridning i landskapets olika delar samt 
givetvis en mängd ströfynd. 

Del I har titeln Natur och vegetation och 
där beskrivs metoder, geologi, klimat och 
naturtyper. Del II – Arter – är själva art delen 
där ordningen som blomväxtfamiljerna 
kommer i följer de senaste fylogenetiska 
rönen med näckrosväxterna först.

Huvudförfattare till hälsingefloran är 
Anders Delin. Björn Wannberg och Arnold 
Larsson står som medförfattare och ett 
flertal andra medlemmar i Gävleborgs 
Botaniska Sällskap har bidragit på olika sätt. 
Diktaren Thomas Tidholm inleder med en 
poetisk och vacker essä om växtriket med 
en tydligt samhällsengagerad ton i Anders 
Delins anda. Anders gick tyvärr bort något 
år innan han fick se sitt livsverk komma 
i tryck, ett öde som han delade med Rolf 
Lidberg när det gällde Medelpads flora. Jag 
lärde känna Anders på 1980-talet när jag 
som nyutexaminerad biolog fick uppdraget 
att inventera ängs- och hagmarker i Hälsing-
land och Gästrikland. Anders hade gedigna 
kunskaper om de få kvarvarande naturliga 

Hälsinglands flora. 
A. Delin, A. Larsson & B. Wannberg 
2019. SBFförlaget. ISBN 97891
97922005. 1168 sidor. Köps från 
SBF:s webbshop för 440 kr plus porto.
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gräsmarkerna i Hälsingland efter många års 
florainventerande och kunde visa vägen till 
okända ängsmarker och vilka indikatorarter 
som var lämpliga att använda i denna del av 
landet. Han hade koll på sina fältgentianor, 
låsbräknar och brudsporrar.

Bokverket är på sammanlagt 1168 sidor, 
en ovanligt omfångsrik landskapsflora, 
och den är snyggt formgiven av Evastina 
Blomgren. I del I finns en genomgång av 
utforskningshistoriken där det givetvis 
dyker upp en del intressanta namn: C. O. W. 
Berg, adjunkt vid läroverket i Hudiksvall 
under 1850–1870-talen, var den som först 
påträffade och beskrev sötgräs Cinna latifolia 
i Sverige från Älvåsen i Hassela där den ännu 
finns kvar. Erik Collinder som inventerade 
och skrev den gamla medelpadsfloran (kom 
ut 1909) föddes i Hälsingland och har bidra-
git till många fynd i främst Arbrå socken; 
det finns sammanlagt femhundra ark i våra 
offentliga herbarier som Collinder samlat in 
från detta landskap.

Vegetationsanalyser och naturtyper 
dominerar del I och beskrivs på ett mycket 
ingående sätt och volymen avslutas med en 
rekordlång referenslista, nästan fyrtio sidor. 
Det finns många guldkorn i denna del även 
om jag tror att vissa avsnitt kunde ha tjänat 
på att bantas ned. Kapitlet om skogen och 
skogsträden på 150 sidor är en hel avhand-
ling i sig och är givetvis så omfattande tack 
vare Anders Delins mångåriga engagemang 
för naturskogen och hans gedigna kunskap 
om taigans mångfald. 

Jag läser med förtjusning flera av art-
monografierna i del II som trots att de 
är innehållsrika ändå inte är avskräck-
ande långa. Ett exempel är höstlåsbräken 
Botrychium multifidum, denna nyckfullt 
uppträdande ormbunke, där Anders beskri-
ver dess växtplatser och refererar allt från 
de lokala erfarenheterna till forskningsrön 
från Nordamerika. Ett annat exempel är 
sprängört Cicuta virosa som växer vid många 
stränder i Hälsingland. På grund av sin 

giftighet är den välkänd hos landsbygds-
befolkningen och i beskrivningen finns 
många referenser till äldre lokala skrifter. 
Ytterligare ett exempel är Anders resone-
mang om ängs- och backruta (Thalictrum 
flavum, T. simplex) och svårig heten att skilja 
dessa åt i fält, särskilt innan blomningen. Jag 
minns Botanik dagarna 2012 där vi vid ett 
tillfälle samtalade om detta svåra artkom-
plex. Jag tycker det visar på en ödmjukhet 
från författaren att lämna öppet i denna 
fråga och redovisa många förekomster 
som ängs- och backruta kollektivt. Inom 
flora projektet har det också provodlats 
frön och plantor från flera svåra artkomplex 
och resultatet visade att rutorna behöver 
blommor eller frukter för att säkert kunna 
bestämmas. 

Tack vare att det redan fanns landskaps-
floror över grannprovinserna Härjedalen, 
Medelpad och Gästrikland gavs också 
många möjligheter till utblickar och jäm-
förelser vad gäller arternas utbredning och 
ekologi vilket har utnyttjats av författarna. 
Som vanligt när det gäller våra provinsfloror 
har Thomas Karlsson haft en granskande 
roll för artdelen vilket var särskilt tacksamt 
för hälsingebotanisterna i bokprojektets 
slutskede.

Kapitlet om vegetationsanalys bygger till 
stor del på en statistisk metod som kallas 
klusteranalys. Det är en metod att gruppera 
växtlokaler med avseende på deras likhet 
vad gäller ljustillgång, fuktighet, pH-värde 
etc. Jag ska erkänna att jag har svårt att 
hänga med i de matematiska resonemangen 
men slutsatserna känns vederhäftiga. Sam-
manfattningsvis kan man säga att kluster-
analysen visar på fördelningen av arter i de 
olika vegetationstyperna och den här infor-
mationen har använts i artdelen av floran 
som ett komplement till de mer subjektiva 
miljöbeskrivningarna.

Bildmaterialet har tyvärr en del brister i 
färgåtergivningen och trots bokens omfång 
så saknas det ett avsnitt där särskilt intres-
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santa besöksmål är samlade. Visserligen 
beskrivs många växtlokaler under respektive 
naturtyp men informationen är inte samlad 
på ett lättillgängligt sätt. Sammanfattnings-
vis är detta ändå en mycket faktaspäckad 
landskapsflora som är välgjord och trevligt 
utformad. Förhoppningsvis kommer också 
den databas som projektet använts sig av att 
så småningom läggas in i Artportalen.

Bokverket har fått bidrag från SBF:s 
jubileumsfond och jag minns tydligt den 
höstdag 2015 då Anders ringde till mig (jag 
var då ordförande i föreningen) och under-
sökte möjligheten att få detta tillskott. 
Hans ambition var då att boken skulle ges 
ut i slutet av 2016 men jag lyckades övertala 
honom att förlänga projektansökan till mer 
än ett år vilket visade sig vara nödvändigt, 
men i efterhand kan jag förstå varför han 
hade bråttom med att få se sitt livsverk i 
tryck.  

Sveriges äldsta tall, såvitt vi vet, finns i Hälsingland och var ett av besöksmålen under Botanikdagarna 
2012. Tallen var faktiskt den ursprungliga landskapsblomman för Hälsingland och en annan veterantall från 
Hornslandet utanför Hudiksvall pryder också omslaget till den nyutkomna floran. När förslaget om svenska 
landskapsblommor presenterades i Stockholms Dagblad 1908 blev emellertid protesterna från hälsingarna 
så stora då de ansåg det som självklart att det skulle vara lin istället. I den traditionen lever vi ännu kvar även 
fast linet är en odlad växt till skillnad från alla andra landskapsblommor.
foto: Stefan Grundström.

Tio år med floran  
i Pite lappmark

Tio år med floran i  
Pite lappmark är en skildring 
från ett underrapporterat 
område i Sverige.  
Ur bokens innehåll:  
Om botaniska besöksmål och 
de årliga inventeringslägren 
till fjälls och i skogslandet i 
Arjeplogs och Arvidsjaurs 
kommuner. Boken har  
260 sidor och innehåller fler 
än 500 bilder. Beställ här: 
thure.jo@telia.com  
tel. 076-82 555 62 hos  
Charlotte Nordgren

MIDSOMMAR FÖRLAG 

NY BOK – UPPTÄCK VÅR FLORA!

Pris 250 kr + porto. Läs mer om boken här:  
www.pitelappmarksflora.blogspot.com

ANNONS
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Kallelse till SBF:s årsmöte
Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger 
rum i samband med föreningskonferensen, 
lördagen den 14 mars 2020, kl. 17.00, på Clarion 
Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala. 
Eventuella motioner skall vara föreningens kansli 

tillhanda senast 2 januari 2020. Dagordning, 
inkomna motioner och andra årsmöteshandlingar 
publiceras på föreningens hemsida senast 15 
februari, eller kan beställas från kansliet. Anmäl 
att du kommer till årsmötet senast 1 mars.

Ledig plats
SBF söker ny samordnare 
för floraväktarverksamheten. 
För mer information, se 
svenskbotanik.se.

SBF nu tillbaka på trädgårdsmässan
Efter ett par års uppehåll kommer Svenska 
Botaniska Föreningen nästa år att åter vara 
representerad på trädgårds mässan Nordiska 
Trädgårdar, ett arrangemang med över 50 000 
besökare. Vill du vara med och hjälpa till att visa 
upp vår verksamhet på mässan? Evenemanget 

går av stapeln den 26–29 mars 2020 på Stock
holmsmässan i Älvsjö. Vi behöver medlemmar 
som kan hjälpa till på olika sätt i vår monter. Kon
takta styrelsens representant Katarina Stenman 
(katarina.stenman@svenskbotanik.se) om du är 
intresserad och vill veta mer.

Välkommen till föreningskonferensen  
i Upp sala   14 –15 mars 2020!
Helgen den 14–15 mars 2020 
hälsas alla välkomna till SBF:s 
föreningskonferens.

Årets konferens kommer att 
fokusera på SBF:s verksam
heter inför framtiden och visa 
hur viktig vår förening med 
dess medlemsföreningar är för 
svensk naturvård. Under lörda
gen presenteras och diskuteras 
tidskrifterna, ungdomsverksam
het/medlemsvärvning, invente
ringar/svensk kärlväxtatlas samt 
naturvårdsinsatser.

På söndagen blir det flera 
aktuella föredrag om växter 
och klimat, nya landskapsfloror 
presenteras och om vad makt
havarna behöver för uppgifter 
från oss. Mer information kom
mer på svenskbotanik.se.

Praktisk information
Konferensen hålls på Clarion 
Hotel Gillet i Uppsala. Deltagar
avgiften är 560 kr; fika samt 
lunch och middag på lördagen 
ingår. Hotellet har förmånspriser 
för konferens deltagare.

Anmälan senast 1 mars 2020
Anmäl dig på SBF:s hemsida 
(svenskbotanik.se). Du kan 
också anmäla dig per telefon: 
079341 24  62. Välkommen till 
Uppsala!

Botanisk resa till Nordkalotten
Den 26 juli till 8 augusti 2020 
arrangerar SBF en botanisk 
resa till nordligaste Norge och 
Finland. Ett mycket stort antal 
exklusiva arter kan utlovas, som 
östbräken, doftbräken, grön 
nysrot, stiftstarr, tundrahäng
gräs, finnmarkssaltgräs, arkiskt 
saltgräs, ryssgräs, rysselm, 
talviksvallmo, sibirisk klematis, 
ryssruta, styvbräcka, masi vedel, 
ryssvedel, pyrolavide, purpur
krassing, grässyra, kolastjärn
blomma, ishavsstjärnblomma, 
ryssglim, ishavsmålla, ishavs

glasört (bilden), finnmarksviva, 
tanatimjan, ryss körvel och 
ryssilja.

Preliminär rutt är Luleå– 
Kilpisjärvi–Tromsö–Alta–
Kautokeino–Lakselv–Tana–
Varanger–Sodankylä–Hapa
randa–Luleå. 

Som exkursions och rese
ledare kommer Mora Arons
son och Ulf Ryde att fungera. 
Transport sker i hyrbilar och 
boendet blir oftast i stugor för 
3–5 personer. Maximalt antal 
deltagare är 16.

Beräknat 
pris (räknat på 
16 deltagare) är cirka 9 250 
kr för exkursioner, boende och 
transporter från Luleå. Kostna
der för mat tillkommer.

Bindande anmälan kan 
göras från kl 08.00 den 18/12 
2019 via formulär på SBF:s 
hemsida eller per telefon (079
341 24  62). Sista anmälnings
dag 1/3 2020. 

Mer information om resan 
finns på hemsidan (svenskbota
nik.se/nordkalotten2020).
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