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Genetiska fingeravtryck löser  
gåtan med Linnés växter?

För första gången har DNA från flera hundra år gamla torkade 
växter tagits fram. Det gör det möjligt att jämföra DNA från 

levande växter med DNA från gammalt växtmaterial. På så sätt 
kan vi ta reda på om de nutida växterna på Carl von Linnés som-

marbostad Hammarby utanför Uppsala är genetiskt identiska 
med de växter han studerade på 1700-talet.

TEXT KATARINA ANDREASEN

Linnés Hammarby omges av frodig, 
artrik miljö. Foto: Tomas Carlberg
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Bärapeln Malus baccata (eller det sibiriska 
äppelträdet som det också kallas) står mitt 
på gårdsplanen på Carl von Linnés gård 
Linnés Hammarby och sägs ha planterats 

av Linné själv. Men hur är det egentligen med den 
saken? Det ville vi i vår forskargrupp i systematisk 
biologi vid Uppsala universitet undersöka genom att 
jämföra trädet på gårdsplanen, och tre troliga ättlingar 
i närområdet, med den kvist som finns pressad i Lin
nés herbarium. 

Ett ”levande herbarium”
Linné studerade växter han odlade i sin trädgård när 
han beskrev nya växtarter. Han torkade och pressade 
dem som referensväxter i sitt herbarium. Dessa så 
kallade linneanska växter använder dagens forskare 
som jämförelsematerial i sina studier. De beger sig 
då till The Linnean Society i London, där samlingen 
med referensväxter finns idag. Flera av de levande 
växterna i trädgården på Hammarby utanför Uppsala 
kan vara genetiskt identiska, eller ättlingar, till Linnés 
viktiga torkade referensväxter. 

Det finns flera anledningar till varför det är viktigt 
att ta reda på om de växter som finns på Linnés Ham
marby idag faktiskt härrör från hans tid. En anledning 
är att Sverige planerar att nominera Linnés vetenskap 
systematisk biologi till Unescos världs arvslista. Världs
arv är oftast byggnader eller områden som anses vara 
ovärderliga för mänskligheten. Det föreslagna världs
arvet är unikt, eftersom det  inkluderar både växterna 
och hela det vetenskapsområde som grundlades på 
1700talet. Om vi kan visa att det finns linneanska 
växter kvar på Hammarby skulle det kunna utgöra 
ett starkt stöd för det föreslagna världsarvet. Med de 
linneanska växterna skulle vi kunna visa upp ett ”le
vande herbarium” på Linnés Hammarby, och besökar
na skulle kunna glädjas åt att se vårt gemensamma 
bio logiska kulturarv; de genuina linneanska växter 
som Linné själv odlade och studerade. 

En annan anledning till att undersöka om dagens 
växter på Hammarby är linneanska är att de i så fall 
skulle vara viktiga för forskningen. Om det visar sig 
att de levande Hammarbyväxterna är genetiskt iden
tiska med referensväxterna i herbariet skulle forskare 
kunna studera de levande växterna istället för det 

sköra och värdefulla materialet i London. Forskar
na skulle kunna titta på både levande frukter och 
blommor, medan referensväxterna sällan har både 
frukt och blommor. Dessutom skulle man kunna 
göra DNAanalyser av de levande växterna på Linnés 
Hammarby. 

Växternas ”genetiska fingeravtryck”
För att ta reda på om det överhuvudtaget var möj
ligt att få fram DNA ur över tvåhundra år gammalt 
växtmaterial började vi med växter som samlats in av 
Linnélärjungen Adam Afzelius i slutet av 1700talet. 
Vi fick då fram DNA som var av så bra kvalitet att 
vi kunde läsa av DNAkoden hos ganska långa  bitar 

Linnés torkade kvist av bärapel (sibiriskt äppelträd) från hans eget 
herbarium, som bevaras av The Linnean Society i London. Bilden 
publicerad med tillstånd av The Linnean Society of London.
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(drygt 800 ”DNAbokstäver”). När vi hade visat 
att det faktiskt var möjligt att få fram DNA från 
1700talsväxter var det motiverat att ta en mycket 
liten bit från en av Linnés ovärderliga referensväxter 
hos The Linnean Society i London. 

Vi valde att börja med bärapeln för att Linné 
materialet var relativt grönt. Den gröna färgen tydde 
på att växten torkats snabbt, och det var troligt att det 
skulle finnas DNA kvar. En annan anledning till valet 
var att vi kunde använda oss av en känd, fungerande 
metod för DNAanalys. Metoden används i studier 
av det vanliga odlade äpplet, som är nära släkt med 
bärapeln. Metoden (analys av mikrosatelliter) går ut 
på att man räknar antalet korta, upprepade DNAbi
tar, så kallade mikrosatelliter. Dessa bitar finns hos alla 
organismer, även hos oss människor, och de används 
till exempel när man ska identifiera brottslingar med 
hjälp av DNA. Metoden ger ett ”genetiskt finger

avtryck” som är unikt för varje individ. Det är samma 
korta DNAbit som återkommer hela tiden och det 
är antalet upprepningar av den som är unikt för varje 
individ. Man kan alltså visa om DNA kommer från 
samma individ, men också om två individer är nära 
släkt eller inte, baserat på om de har ett lika stort antal 
upprepningar på flera olika ställen i sitt DNA. 

Oväntat resultat
Resultaten från DNAanalysen visade att Linné kan 
ha fått material av bärapeln skickat till sig inte bara 
en utan två gånger. De träd som idag finns på Linnés 
Hammarby är nära släkt med varandra men inte lika 
nära släkt med Linnés referensmaterial i London. Re
ferensmaterialet är istället närmare släkt med äppel
träd från Ryssland.

Men vad vet vi då om växtmaterial som Linné fått 
från Ryssland? Det finns källor som visar att Linné 

Bärapeln (sibiriskt äppelträd) Malus baccata på gårdsplanen på Linnés Hammarby. Enligt uppgift ska det vara Linné själv som har plan-
terat trädet. Foto: Tomas Carlberg
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fick frön av bärapel från den finske forskaren Erik 
Laxman, som samlat dem i Sibirien.  Men Katarina 
den stora av Ryssland skickade också växtmaterial till 
Linné, även om vi inte vet säkert vilka växter hon 
skickade. Vi känner alltså till två möjliga tillfällen då 
Linné kan ha fått material av bärapeln, det sibiriska 
äppelträdet. Det kan vara förklaringen till att träden 
som finns på Hammarby idag inte är nära släkt med 
referensmaterialet från The Linnean Society. En alter
nativ förklaring skulle vara att någon annan planterat 
trädet på gårdsplanen efter att Linné dog 1778. Men 
den förklaringen är mindre trolig, eftersom trädet 
finns dokumenterat som ett stort träd så tidigt som 
1834, drygt 50 år efter Linnés död. Så bäraplarna kan 
fortfarande vara linneanska, det vill säga odlade av 
Linné själv, även om vi nu fastställt att de skiljer sig 
genetiskt från hans referensväxt i London. 

Det innebär att bäraplarna på Hammarby är av 
ett stort kulturhistoriskt värde, och att de därmed är 
viktiga för det nominerade världsarvet. Men efter
som träden inte är genetiskt identiska eller ättlingar 
till Linnés referensmaterial hos The Linnean Society 
i London kan just den här arten inte användas som 
levande referensmaterial av forskarna, vilket minskar 
deras vetenskapliga värde.

Oberoende studier 
När man arbetar med att ta fram DNA från gam
malt material är det mycket viktigt att man så långt 
som möjligt försöker att undvika sammanblandning 
med annat material. DNA som kommer från gamla 
torka de växter finns i låga koncentrationer och är ofta 

mycket sönderdelat. Därför finns det en risk att man 
råkar få fram resultat baserade på DNA från växter 
som man arbetat med på laboratoriet tidigare. För att 
undvika detta arbetade vi extra noggrant och gjorde 
även om studien i ett annat laboratorium. Eftersom vi 
fick identiska resultat i båda dessa studier kan vi vara 
säkra på att resultatet är tillförlitligt.

Fler linneanska växter?
Nu har vi visat att det är fullt möjligt att ta fram 
DNA från växtmaterial som är flera hundra år gam
malt. Det gör det möjligt för oss att ta oss an många 
spännande frågor som vi förut inte kunnat ge svar på. 
Bärapeln som idag finns på Hammarby är inte ge
netiskt identisk, eller nära släkt, med materialet som 
finns i London, som vi vet att Linné studerade. Men 
det är möj ligt att Linné fick material av växten fler än 
en gång, och att det faktiskt är en äkta linneansk växt. 
Och hur är det med de andra växterna som finns på 
Hammarby, som tros vara från Linnés tid? Dårörten 
Scopolia carniolica, alpsockblomman Epemedium alpi-
num och doftschersminen Philadelphus coronarius, till 
exempel? Är de samma växter som Linné undersökte 
på 1700talet? Det finns fortfarande uppåt 50 växter 
som kan vara linneanska på Linnés Hammarby, och 
lika många gåtor kvar att lösa.

Tack
Stort tack till Mariette Manktelow för värdefulla 
kommentarer på en tidigare version av texten. 

Litteratur
Andreasen, K., Manktelow, M. & Razafimandimbison, S.G. 

2009. Successful DNA amplification of a more than 
200yearold herbarium specimen: recovering genetic 
material from the Linnaean era. – Taxon 58: 959–962.

Andreasen, K., Manktelow, M., Sehic, J. & GarkavaGustavs
son, L. 2014. Genetic identity of putative Linnaean 
plants: Successful DNA amplification of Linnaeus’s 
crab apple Malus baccata. – Taxon 63: 408–41.

Manktelow, M. 2001. Linnés Hammarby – ett blommande 
kulturarv. – Svensk Botanisk Tidskrift 95: 251–313.

Katarina Andreasen, Docent i biologi. Institutionen för biologisk 
grundutbildning, Uppsala universitet. 
E-post: katarina.andreasen@ibg.uu.se

"DE TRÄD SOM IDAG FINNS 
PÅ LINNÉS HAMMARBY ÄR NÄRA 

SLÄKT MED VARANDRA MEN 
INTE LIKA NÄRA SLÄKT MED 
LINNÉS REFERENSMATERIAL 

I LONDON."


