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Här hittar du
bra hjortronställen

Herbariet
som vill växa
ännu mer
Herbarium UME är ett av landets fem forskningsherbarier.
De flesta av växterna finns systematiskt ordnade i plåtskåp, andra väntar fortfarande på
att bli insorterade.
Varför samlar man växter i ett herbarium? Går det inte lika bra att fotografera
växten och pricka in på en karta var och
när bilden har tagits?
– Foto är inte lika beständigt. Vem vet om det
går att läsa det digitala fotot om 20 år? Vi kan
fortfarande titta på de växter som Linné samlade in för mer än 200 år sedan, förklarar Stefan
Ericsson, föreståndare för Herbarium UME.
Att pressa en växt för att få bort allt vatten
ur den är helt enkelt det bästa sättet att konservera dem.
– Hur gör du om du vill titta på baksidan av
bladet, finns det på bilden? Det går inte att göra
någon forskning på ett foto.

Kan studera miljöförändringar
Från växterna i herbariet kan man ta ett prov
för att studera cellerna i mikroskop. På det
sättet kan man exempelvis studera miljöförändringar.
Stefan Ericsson berättar om en forsskare som ville följa hur förekomsten
en
av kadmium förändrats i Sverige under flera årtionden.
Lösningen blev att ta små prover från vitmossa som plockats
vid olika tidpunkter på olika platser i landet.
– Då kan man se hur mycket
kadmium det fanns naturligt på
till exempel 1870-talet. Det är ganska fascinerande att man kan göra
det.
Stefan Ericsson öppnar ett av plåt-

Träd kan användas till
mycket mer än papper
och plank. Forskare på
Umeå plant science centre utvecklar träd med
förändrade egenskaper
som kan ge helt nya produkter.

Visst är växterna fascinerande.
I Umeå bedrivs växtforskning som är
världsledande. VK speglar det
i en serie reportage inför
Fascinerande växters dag som
firas på fredag, den 18 maj.

Det är både grundforskning
och tillämpad forskning.
Marknaden och efterfrågan ändras för skogsindustrin, och det gäller att hitta
alternativa produkter.
– Vi är intresserade av
vedens tillväxt, men vi är
också intresserade av kvaliteten i veden och av vedens
kemi.
Det säger Hannele Tuominen, en av forskningsledarna på Umeå plant centre, UPSC.
I forskargruppen samarbetar vedbiologer med kemister och ekologer.
Träråvara kan exempelvis användas för att producera etanol.
– Om man gör etanol kan
man också göra många andra produkter som kan ersätta oljebaserad produktion
av kemikalier.
Biologisk bärnstenssyra
är en annan mycket intressant molekyl som kan utvinnas ur skogsråvara och som
i sin tur kan användas för
framställning av plaster och
gröna kemikalier.

Aspar mindre
inavlade än
människor

DATABAS Har du något bra
hjortronställe? Stefan Ericsson har massvis! I länsdatabasen finns en lista på 2 648
hjortronställen i Västerbottens län. Ibland är platsen
till och med noggrant noterad med koordinater. På
bilden visar Stefan Ericsson
hjortronställena inprickade
på en länskarta. Motsvarande listor och kartor finns för
hallon, åkerbär och allt annat som växer i länet.
ANDERS WYNNE

skåpen. Han visar en femfingerört som plockats på Umeå kaj 25 juli 1905.
En stor del av växterna har samlats in av
Carl Petter Laestadius som var lektor vid läroverket i Umeå kring förra sekelskiftet.
Den stora samlingen påträffades sedermera i lådor i Östra gymnasiets källare. Allt har
ännu inte sorterats in i herbariet.
Ibland saknas uppgifter om var och när växten plockats.
– Det är viktig information för oss. Annars
är det totalt ointressant.

Ser gärna växtdonationer
Herbariet vill helt enkelt ha så många växter
som möjligt, från så många tidpunkter och
platser som det bara går.
– Vi vill ha en så bra täckning som möjligt.
Riktigt färdigt blir det aldrig.
Vad saknar ni mest?
– Pengar.
I samlingarna finns en del växter som inte
påträffas i våra trakter numera.
– Här är ett ogräs som var vanligt i jordbruket förr men som inte längre finns kvar här
uppe. Förr fanns det otroligt mycket ogräs i
utsädet.
Stefan Ericsson hoppas att privata samlare och skolor ska donera sina herbarier hit.
– Vi vill att de hamnar i en central samling.
Herbarierna har inget ekonomiskt värde, men
de är väldigt användbara för forskarna.
Umeå har det minsta av Sveriges fem forskningsherbarier. Naturhistoriska riksmuseets samling
samli med 4,4 miljoner växtprover är
störst.
Forskarna runt om i världen lånar
For
växter av varandra. Herbarierna anväxte
vänds som bakgrundsmaterial när man
vänd
skriver floror, bland annat den vetenskapliga nordiska flora som
nu arbetas fram.
Herbarium UME håller på att
läggas in i en databas, det Virtuella herbariet.
Via databasen kan man få en
samlad
bild av var olika växter finns i
sam
länet.
län I dag är 35 procent av herbariet
registrerat
i databasen.
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Här är världens mest utforskade träd: en asp som
växer på universitetsområdet i Umeå.
Snart är alla gener kartlagda.

”Växtboken
kommer fylla
ett tomrum”

”Foto är inte lika beständigt.
Vem vet om det går att läsa
det digitala fotot om 20 år?
Vi kan fortfarande titta på de
växter som Linné samlade in
för mer än 200 år sedan.”
Stefan Ericsson, föreståndare för Herbarium UME.

Stefan Ericsson plockar ned en sockerlåda som innehåller en liten del av Carl Petter Laestadius stora växtsamling. Carl Petter Laestadius (1835–1920) var lektor på
FOTO: ULF HÄGGLUND
läroverket i Umeå. Han var för övrigt brorson till Lars Levi Laestadius, laestadianismens grundare.

NY BOK Det gigantiska arbetet med den kompletta växtatlasen för Västerbottens
län startade på 1970-talet.
Stefan Ericsson har varit
med sedan starten.
– Jag började i min ungdoms dagar, i 20-årsåldern.
Karteringen görs på helt
ideell basis av Västerbottens
läns botaniska förening.
Västerbottens län har delats in i rutor på 5 gånger
5 kilometer som karteras en
efter en. Nu återstår 250 av
2 570 rutor.
Så småningom ska det bli
en bok, Västerbottens läns
flora.
Den kommer att fylla ett
tomrum.
– Många forskare har
skrivit om växter i Västerbottens län, men det är få
som har brytt sig om de
vanliga växterna, ta till
exempel ogräs på åkrar
och ängar.

Odonvide på
Umeå Nya Tidning 13 december 1902,
hämtad ur en
av lådorna
med Carl Petter Laestadius
samling.

Vit näckros
från Prästsjön
på Umedalen,
plockad 1854
av Carl
Håkansson,
Kåddis,
sedermera
läkare i Piteå.

Fjällig tofsskivling
plockad från en gräsmatta vid järnvägsstatio-ar
nen i Brännland. Svampar
blir inte så snygga om
man pressar dem. De blirr
bättre om man frystorar
kar svamparna och sparar
dem i plastburkar.

Lavar går bra aatt spara
i herbarium
herbarium. Här ett
exemp
exempel som hämta
tats i Norge
11931. Den ser
ffortfarande
llevande ut .

men i själva verket är det två
träd.
– Det ena har hanblommor
och det andra har honblommor. De har växt ihop.

Den genetiska variationen
är stor mellan olika aspar.
Skillnaden mellan två aspar i samma skog kan till och
med vara större än den gene-

tiska skillnaden mellan en
människa och en schimpans.
Anledningen är att vi människor är inavlade, åtminstone jämfört med träd.

Löven har ännu inte slagit
ut på aspen. Lövsprickningen regleras av temperaturen
och tillgången på vatten
i marken.
Vi kan bara gissa när det
kommer att hända den här
våren. Däremot är det redan
klart att aspens löv kommer
att börja bli gula den 10 september plus minus två dagar.
Det styrs av ljuset i kombination med aspens gener.
Professor Stefan Jansson
vid Umeå plant science centre har följt aspen i många
år.
– Vi valde trädet 1999 för
att det är så vackert och står
där mol allena, säger han.

ANDERS WYNNE

Förutsättningslöst

Stora skillnader

Trädens gener
Aspen kan hitta sin partner över mycket stora avstånd, ibland
hundratals
mil.
DärILLSTRATION:
ANNA
ERICSSON
för är den genetiska variationen stor. Människan har däremot historiskt sett hittat
sin partner inom gångavstånd. Den genetiska variationen är därför mindre.

Ur VK i går.

Vackra exemplar av
guckusko
från 1962.

– Det var några få som
vandrade ut från Afrika och
sedan har vi hittat vår partner på gångavstånd ända
fram till järnvägen kom.
Träd och gräs med pollen
som sprids med vinden kan
”hitta sin partner” på mycket stora avstånd.
– Pollen från en asp kan
under gynnsamma förhållanden nå hundratals mil.

Växtforskarna i Umeå studerar inte bara aspen på
universitetsområdet, utan
drygt 100 aspar i Umeåområdet och i Skåne.
Skillnaderna är stora.
Vi människor skiljer oss
till utseendet, medan insidan är ungefär likadan hos
alla.
– Där skiljer sig träden förmodligen mer, i sådant som
inte syns på ytan men som
förmodligen är avgörande
för träden, till exempel hur
känsliga de är för angrepp
av olika insekter, säger Stefan Jansson.
Trädens utseende kan däremot
vara ytterst präglat
av miljön. En knotig liten tall på en klippa vid
havet skulle i stället kunna ha blivit en rak fura
om den råkat gro några hundra meter längre in mot land.

Komplicerad asp
En balsampoppel var det första trädet i världen som ﬁck
hela sitt DNA kartlagt. Kartläggningen gjordes i USA,
i samarbete med bland annat forskare i Umeå, och
blev klar 2006.
– Vi hade hoppats att aspen skulle bli nummer två,
men det visade sig vara så
pass komplicerat att det tagit längre tid och kartläggningen av eukalyptus hinner före.
– Ändå är den här aspen
världens mest utforskade
träd.
Från början trodde forskarna att det var en individ,

Här är några av guldkornen i Umeås växtskatt

Ur VK den 12 maj.
Guckusko från 1846, den äldsta
dsta
gen.
växten från länet i samlingen.
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Stefan Ericsson med länets
hjortonställen. Ett klick på
varje prick ger en utförlig lista
över hjortronställen i just det
området.

Visst är växterna fascinerande.
I Umeå bedrivs växtforskning som är världsledande.
VK speglar det i en serie reportage inför Fascinerande
växters dag som firas fredagen den 18 maj.
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En näckros plockad från Prästsjön 1854
är bara en av en kvarts miljon växter som
finns samlade i herbariet på Umeå universitet. Och ännu fler ska det bli.
– Vi tar gärna emot skolherbarier och andra samlingar, säger föreståndaren Stefan
Ericsson.
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På Umeå plant science
center försöker forskarna
ta reda på vad de olika generna har för funktion.
– Det ﬁnns lika många gener i ett träd som pryttlar

Professor Stefan Jansson och
världens mest
utforskade asp.
FOTO:
ULF HÄGGLUND

i en Toyota, 30 000–40 000, säger Stefan Jansson.
På samma sätt som en
idog och klok människa
skulle kunna ta reda på vilken funktion var
och en av Toyotans
delar har för
funktion
g e n o m
att plocka
bort dem
och
testa,
kontrollerar
växtforskar na
trädens gener genom att
stänga av dem i tur och ordning.
Umeå plant science cen-

tre är bäst i världen inom sitt
gebit. Ingen annanstans bedrivs forskning som kombinerar kartläggning av gensekvenser med att studera
variationer i naturen och där
genteknik används i forskarmiljön.

ning där vi listar ut hur växterna fungerar. Vi hoppas att
två procent går att använda
i framtiden, säger Stefan
Jansson.

För framtiden
De genmodifierade växterna finns bland annat i växthus på taket på universitetsområdet.
Lagstiftningen inom EU
är mycket sträng och mycket lite av studierna av genmodifierade växter sker
utomhus i fält.
– Det mesta är grundforsk-

ANDERS WYNNE

090–17 60 48
anders.wynne@vk.se

Forskarna
söker
brett
och förutsättningslöst. Ur
många försök kan det komma fram ett lovande spår
som är värt att följa och som
så småningom kan utvecklas till en ny sidoprodukt för
skogsindustrin.
– Vi vill också identifiera
träd som är bättre anpassade till olika förhållanden.
Asp används som ett modellträd i forskningen.
Forskargruppen har bytt
ut olika gener i ett stort antal aspar för att undersöka
på vilka olika sätt som deras
egenskaper förändras.
Genmodifierade
aspar
finns bland annat i växthus
på taket till KBC-huset på
universitetsområdet. Sedan
2010 finns också ett antal

”Vi är intresserade
av vedens
tillväxt,
men vi är
också
intresserade av
kvaliteten
i veden”
Hannele Tuominen

av dem utplanterade på försöksfält i södra Sverige.
Användningen av genmodifierade växter är hårt
reglerad inom EU, och genmodifierade träd kan inte användas i skogsbruket.

Export
Hannele Tuominen påpekar
att kunskaperna från forskningen kan komma till användning utanför EU.
De kunskaper som kommer fram genom studierna
kan också användas på andra sätt:
Samma egenskaper som
upptäckts genom studierna
av genmodifierade träd kan
nämligen finnas hos träd
som växer naturligt.
– Om vi vet vilken DNAsekvens som är viktig kan
vi leta efter de plantorna ute
i fält, utan att använda genmodifierade plantor.
ANDERS WYNNE

Granens gåta på väg att lösas
Granens alla gener kartläggs i världens största
genomprojekt.
– Jag hoppas att vi ska gå
i mål under hösten, säger
professor Stefan Jansson.
Målet för forskarna vid
Umeå plant science centre,
UPSC, är att de tack vare
kartläggningen ska kunna
förstå vilka gener som styr
vilka egenskaper hos granen.
Kunskaperna kan sedan

användas för en mer effektiv
skogsförädling.
230 miljoner gran planteras i Sverige varje år. I stort
sett alla har sitt ursprung
hos Skogforsk i Sävar.
Det tar cirka 25 år för en
gran att blomma första gången.
Den moderna skogsförädlingen startade för ungefär 50 år sedan, för bara två
grangenerationer sedan.
Det går med andra ord
mycket långsamt.
Inom jordbruket har växt-

förädling pågått mycket
längre, sedan stenåldern.
Modern medveten växtförädling har ökat avkastningen med flera hundra
procent.

Snabbare förädling
Bättre kunskap om olika geners funktion i granen kan
göra förädlingen snabbare
och mer exakt.
VK har tidigare berättat
om kartläggningen av granens alla gener.
Granen som kartläggs

härstammar från Köttsjön,
Ragunda, i Jämtland. Den
var stor och ståtlig på sin tid:
27,5 meter. Granen höggs ned
1959, men en fältassistent
samlade in ympkvistar som
gett massor av avkommor
i det granförädlingsprogram
som Skogforsk bedriver.
Kartläggningen av granens DNA kan förhoppningsvis publiceras senare
i år. Drömmen vore i julnumret av någon vetenskaplig
tidskrift.
ANDERS WYNNE

...så kan artificiell fotosyntes fungera
sagtäV
Syrgas

1

2

3

4

Det artificiella lövet består
av ett membran, tjockt som ett
kontokort, som sänks ned i
vatten. I membranet finns
pigment som efterliknar det gröna
bladets klorofyll.
När solljus absorberas uppstår
elektrisk laddning – ena sidan
blir positivt laddad och den andra
negativt.
På båda sidorna av
membranet sitter
katalysatorer.
När solljus tränger genom
vattnet och träﬀar
membranet startar
kemiska reaktioner.

Vätgas
Vätgas

+

–

Syrgas
Vätgas

Vatten

På den positivt laddade sidan delas
vattnet upp i syrgas och protoner.
Syret bubblar upp till ytan och leds
bort eller samlas upp. Protonerna
tränger igenom membranet.
På den negativt laddade sidan
slås protoner samman till
vätgas. Vätgasen bubblar upp
till ytan där den leds bort för att
användas som bränsle.

Membran

”Artificiellt
klorofyll”
Katalysator

Katalysator

Forskarna öppnar labbet

VK berättade om Herbarium UME med en kvarts
miljon växter i ett reportage
förra veckan.

I dag, fredag, går det att
besöka herbariet. Samtidigt
finns möjligheten att exempelvis söka efter hjortronställen i databasen som visar var olika växter finns
i Västerbottens län.
Laboratoriet där forskarna försöker härma fotosyntesen i ”det konstgjorda lövet” är inte öppet. Däremot
finns möjligheten att träffa
forskare vid kemiska institutionen som visar fotosyntesens ursprung.

Klass 9 A på Hammarskolan i Vännäs såg fram
emot att åka till Göteborg
på en sista klassresa. Men
redan på Umeå C slutade
resan i ett antiklimax.
Tåget, som enligt biljetterna skulle gå 22.23,
hade lämnat stationen redan 20.57.

När klassen fick veta att
tåget redan gått ringde Anders Mitterer till SJ för att
försöka få information om
vad som hänt och få hjälp för
att ta sig till Göteborg ändå.
Han fick veta att de inte kunde få någon information förrän tidigast klockan åtta på
torsdagsmorgonen.

Skulle ha fått direkt
– Där fallerade vi, de skulle
ha fått en buss direkt, säger
Anders Edgren, på SJ pressjour.
Men vid tiotiden på torsdagen satt klassen på en buss
som skulle ta dem till Stockholm där resan gick vidare
mot Göteborg med tåg.
– Nu är vi på väg i alla fall
även om vi inte kommer att
få tillbaka den här dagen
i Göteborg, säger Anders
Mitterer.
Enligt Anders Edgren borde klassen ha en bra möjlighet att få kompensation för
tågstrulet.
– Självklart borde de få
det, säger han,
Men han vågar inte lova
något utan råder klassen att
reklamera resan när de kommit tillbaka.
EMMA KLÖFVER

090–17 60 00
emma.klofver@vk.se

Häktas för vansinnesfärd
KÄLLA: JOHANNES MESSINGER GRAFIK: ANNA ERICSSON

Experimentera tillsammans med växtforskarna
eller besök herbariet och
botanisera i växtdatabasen. I dag, fredag, är det
Fascinerande växters dag
med flera aktiviteter på
Umeå universitet.

Missade bokad
tågresa – SJ
ändrade tabell

– Det känns otroligt surt för
ungdomarna som arbetat
hårt för den här resan. De
blev mycket besvikna, säger
Anders Mitterer, en av föräldrarna som följde med på
resan.
Enligt Anders Edgren på
SJ pressjour hade tidtabellen ändrats på grund av trafikverkets banarbete mellan
Sundsvall och Gävle.
– Eftersom vi släpper biljetterna ett halvår i förväg
är tidtabellen inte skriven
i sten, säger han.
Anders Edgren berättar
att de har skickat ett sms eller ringt till passagerarna
men av någon anledning har
inte informationen nått fram
till Anders Mitterer och klassen från Hammarskolan.
– Det är jättetrist att de
inte har fått informationen,
säger han.

Protoner

Solljus

Klass 9 A Hammarskolan Vännäs skulle med tåget till Göteborg
som gick en timme för tidigt. 
FOTO: ANDERS MITTERER

De som är intresserade
av datorspel och växter kan
kombinera sina intressen
i HUMlab där de under dagen får prova spel med växter som tema.

Experiment
Under dagen är det också
öppet hus på Kemiskt Biologiskt centrum, KBC. Där visar växtforskare vid Umeå
Plant science centre, UPSC,
en rad olika experiment och
guidar runt i växthusen.

Fascinerande
växters
dag uppmärksammas i 39
länder. Dagen organiseras
av EPSO, European Plant
Science Organization.
– Det här är ett väldigt bra
tillfälle för den breda allmänheten att lära sig mer
om växter och växtforskning, säger Stefan Jansson,
professor i växtfysiologi och
nationell koordinator för
Fascinerande växters dag.
ANDERS WYNNE

RYMNING Vansinnesinnesfärden i lördags genom Umeå slutade i en trafikolycka. Nu begärs föraren häktad.
Den 27-årige mannen tog sig ut från tillnyktringsenheten på NUS genom att krossa en ruta. Därefter tog han sig
till fots till Öst på stan där han tilltvingade sig bilnycklarna
till en personbil. Med denna följde sedan en vansinnesfärd
genom Umeå som slutade på E4-viadukten där mannen
kraschade in i en personbil.
Nu begär åklagaren 27-åringen häktad. I framställan till
tingsrätten i Umeå förklarar åklagaren att mannen på sannolika skäl är misstänkt för olaga tvång och tillgrepp av
fortskaffningsmedel, grovt brott.
BO WALLIN

Kommunala skolor lockar fler
SKOLA Sedan eleverna i årskurs nio avslutat sin andra
 alomgång inför gymnasiet står det klart att andelen
v
ansökningar till Umeås kommunala gymnasieprogram
ökar med åtta procent, jämfört med förra året. Andelen
sökande till de studieförberedande programmen blir också
större, på bekostnad av de yrkesförberedande programmen.
Det här är en utveckling som stärker gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ekonomi. Prognosen pekar mot ett
nollresultat för nämnden för år 2012.

KERSTIN ERIKSSON

