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The aim of this study is to analyze the botanist Elias Magnus Fries legacy between 1970 until 

today. The focus is on the Swedish medias interest in Fries, as well as how he and his name has 

been utilized during this period. Departing from theories on history culture and uses of history, 

the Swedish national newspapers Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen and Svenska 

Dagbladet are analyzed. The study shows when and how the memory of Elias Magnus Fries 

has been activated and portrayed in Swedish media, as well as if they used Fries as a kind of 

national symbol. During the 1970’s the interest was at its peak but dwindled after the 90’s 

probable due to the lack of jubilee celebration. Indeed, the interest of Fries peaked during the 

70’s and 90’s because of celebrating the 100-year celebration of his death in 1878 and the 200 

anniversary of his birth in 1794. Although, the general view of Fries persona always has been 

positive, rather scant attention har been devoted to Fries during the entire period and he was 

often only mentioned briefly. The interest was in general primarily on mushrooms rather than 

Fries, and it was always the mushrooms that spurred an interest in Fries rather than the other 

way around. This might indicate a rather weak position in the history of science within Swedish 

media. Nevertheless, the newspapers also depicted Fries as a kind of national educator, scientist 

and a person with a great an evolutionistic mind for his great interest in mushrooms and its 

introduction in the Swedish cuisine.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att analysera minnet av botanikern Elias Magnus Fries mellan 1970 

och idag. Fokuset ligger på det svenska medieintresset för Fries och hur han och hans namn har 

använts under denna period. Med avstamp i teorier om historiekultur och historiebruk 

analyseras de svenska dagstidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska 

Dagbladet. Studien visar när och hur minnet av Elias Magnus Fries har aktiverats och på vilket 

sätt han har framställts i svenska medier.  Detta i syfte för att undersöka ifall Fries har använts 

som en slags nationell symbol. Under 1970-talet var intresset som högst men sjönk efter 90-

talet, troligen på grund av bristen på jubileumsfirande. I själva verket toppade intresset för Fires 

under 70- och 90-talet på grund av att man firade 100-årsfirandet av hans död 1878 och 200-

årsjubileet för hans födelse 1794. Även om den allmänna uppfattningen om Fries som person 

alltid har varit positiv, har det ägnats knapp uppmärksamhet åt Fries under hela perioden och 

han nämndes ofta bara kort. Intresset var i allmänhet främst på svamp snarare än Fries, och det 

var alltid svamparna som väckte ett intresse för Fries snarare än tvärtom. Detta kan indikera en 

ganska svag position i vetenskapshistoria inom svenska medier. Ändå skildrade tidningarna 

också Fries som en slags nationell utbildare, forskare och en person med ett stort evolutionärt 

sinne för sitt stora intresse för svamp och dess introduktion i det svenska köket. 

Nyckelord: Elias Fries; mykologi; svampforskning; historiekultur; minneskultur; 

innehållsanalys; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Expressen; Svenska Dagbladet
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1  INLEDNING 

Svampen, ett nyttoämne vi kan finna överallt i det svenska köket. Från murklor till de mest 

kända svenska matsvamparna kantareller, Karl-Johan och champinjoner. Svampen har dock 

inte alltid varit en självklarhet i det svenska köket. När svenskarna insåg potatisens nytta i 

samhället var det till större delen många som såg ner på svampen som Hirell uttrycker det 

”födoämne för svin och herrskap”.1 Att äta svamp i Sverige började någonstans på 1600-talet 

där seden kom från länder runt om i Europa som adelsmän och tog med sig.2 Däremot var det 

bland adelsfolket och kungligheter som svampätandet förekom. Det skulle dröja länge innan 

allmänheten skulle äta svampen. Med tidens gång började svampen i alla dess former att 

etablera sig i det svenska hemmet och nu på 2000-talet är svampen lika självklar i många rätter 

som potatis eller pasta. Svampen har inte bara haft en stor inverkan inom de kulinariska 

ramarna. Svampen har legat till grund till bland de störta medicinska upptäckterna genom 

tiderna i form av Alexander Flemmings forskning av mögelsvampar.3  

Bland kända svenskar under 1700- och 1800-talet finner man Carl von Linné som den mest 

kända botanikern.4 Linné gjorde sig känd genom systematiseringen och taxonomi av växter och 

djur som lade grund för hur vi ser på växt- och djurriket idag. Linné utförde forskning på 

svampar till en viss del dock skulle det inte vara något han utvecklade eller hade större intresse 

för. En annan svensk som gjort sig känd inom botaniken är Elias Magnus Fries (1794–1878). 

Han var en svensk botaniker som kan ses som en av förgrundsgestalterna för den moderna 

mykologin.5 Genom att karaktärisera svampars taxonomi och systematisera dem räknas Fries 

också till en av sin tids största svenska botaniker. Arbeten som Historiola Studii mei Mycologici 

och Botaniska utflygter har varit banbrytande för det moderna sättet att studera svamp men 

också för att använda svampar i det dagliga bruket.6  

Fries har alltså på många sätt haft stor betydelse och påverkan på hur svenskar har sett på 

svampen samtidigt som han kan ses som en av de stora botanikerna i svensk historia. Men trots 

 
1 Anders, Hirell. Den svenska matsvampens historia: nedslag och utvikningar från 1600-tal till nutid. Carlsson. 

Stockholm. 2013. s. 22 
2 Hirell. 2013. s. 22. 
3 Ne.se https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/penicilliner (Hämtad 11/11 2019 kl. 14:53) 
4 Även om det i texterna står botanist kommer jag att använda mig om uttrycket botaniker för de båda för att 

förenkla skillnaden mellan dem. 
5 Mykologi avser forskning om svampar (lat. Myko – svamp, logi) 

Taxonomi avser till biologins kategorisering och förklaring av organismers indelning i domän, stammar och 

riken. Detta innefattar olika arter, släkter och underarter.  
6 Magnus, Krook. Elias Magnus Fries och Carl Adolph Agardh om vetenskaplig metodik och möjligheter att 

konstruera ett naturligt system inom botaniken. Magisteruppsats. Lunds universitet. 2014. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/penicilliner
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att hans betydelse för svampforskning har varit omfattande och att svamp spelar en så pass 

viktig roll i såväl det svenska köket som i vår natur, tycks det vara många som inte vet eller 

bara ha vaga föreställningar om vem Fries var. Denna uppsats ska därför undersöka hur minnet 

av Fries bevarats i Sverige de senaste decennierna genom ett urval svenska tidningar. Medan 

studier om minne och historiekultur ofta utgår från stora händelser som krig eller politiska 

ledare, kommer den här studien rikta fokus på hur en vetenskapsmans eftermäle upprätthålls i 

den svenska offentligheten. På detta sätt bidrar uppsatsen till att ytterliga vidga forskningen om 

hur vi relaterat till det förflutna genom att inbegripa vetenskapshistoria. Frågan har även 

relevans eftersom studien också kommer att identifiera vad som aktiverar minnet av Fries och 

hur han porträtteras. 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Studien kommer att undersöka hur minnet av Fries, en av 1800-talets största svenska 

naturvetare, har tagit sig uttryck och förändrats från 1970-talet fram till idag i svensk press. På 

detta sätt syftar uppsatsen till att ge en bild av hur intresset för att skriva om Fries har förändrats 

över tid sedan 1970-talet och vad som föranlett uppmärksamheten. Studien tar avstamp i teorier 

om, historiekultur, historiebruk samt hur Fries beskrivs som en symbolgestalt utifrån det 

vetenskapliga, kulturella och nationella perspektivet. I fokus står tidningarna, Aftonbladet, 

Expressen Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och undersökningen utformas utifrån 

följande frågor: 

1. Hur har intresset för Fries förändrats från 1970-talet fram till idag? 

2. Vad föranleder tidningarna till att skriva om Fries? 

3. På vilket sätt porträtteras Fries i tidningarna? 

1.2 TIDIGARE FORSKNING 

När det kommer till den tidigare forskningen om Fries finns det få studier som behandlar 

honom. Några av studierna är mer allmänna biografier eller sammansättningar av artiklar i 

tidskrifter. Däremot finns det studier som behandlar Fries inflytande ur ett akademiskt 

perspektiv där Gunnar Erikssons avhandling Elias Fries och den romantiske biologin tillhört 

bland de mest framstående studierna om Fries. Vad som saknas inom forskningen kring Fries 

går delvis att finna inom historiebruket och historiekulturen där det finns stort utrymme till att 

undersöka hans inflytande inom historien. Till hjälp i denna undersökning har jag då valt att 

använda mig av Anders Dybelius avhandling som dock behandlar en helt annan person men 
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som ligger nära mitt forskningsområde. Av de studier jag valt att använda som berör Fries är 

bland annat Magnus Krooks magisteruppsats Elias Magnus Fries och Carl Adolph Agardh om 

vetenskaplig metodik och möjligheten att konstruera ett naturligt system inom botaniken.7 

Orsaken till valet till att använda en magisteruppsats ligger bland annat i att utöver Erikssons 

avhandling har det förts få studier om Fries där han hamnar i fokus. I syftet till beskrivs på 

följande sätt: 

[…] att undersöka och analysera de ontologiska och epistemologiska konsekvenserna av den 

romantiska filosofin i Agardhs och Fries vetenskapliga verksamhet. Framför allt visas hur centralt 

det ideella artbegreppet var för konstruktionen av deras respektive botaniska system och hur Fries 

syn på logikens roll i systematiken efterhand förändrades.8 

Krook syftar alltså till att undersöka hur romantikens filosofi påverkade de båda forskarnas sätt 

att se på växters funktion i världen samt hur det går finna sammanhang genom empirisk 

undersökande. Krook fullföljer med att undersöka ifall detta påverkade Fries och Carl-Adolph 

Agardhs (1785–1859) arbete inom botaniken och hur det påverkade deras vetenskaplig 

verksamhet i att konstruera deras biologiska system, hur Fries syn på arter som begrepp inom 

botaniken har en central roll i systematiseringen utifrån ett logiskt perspektiv.9  Uppsatsen 

undersöker också Fries tidiga syn på hur möjligt det skulle vara att upprätta ett naturligt system 

och hur det gradvis ändrades i senare texter. Detta utifrån den romantiska filosofin där Fries 

och Agardhs synsätt på systematik i växtriket påverkades av det.  

1962 publicerade Gunnar Eriksson avhandlingen Elias Fries och den romantiske biologin. 

Eriksson diskuterar utförligt om Fries förhållande till den romantiska eran jämfört med andra 

naturforskare under den så kallade friesiska eran på 1800-talets botaniska forskning.10 Eriksson 

skriver att den litterära romantiken inte hade börjat nå Sverige förrän på 1810-talet. Under 

denna period hade Fries aldrig kommit i kontakt med detta fenomen. Vad som dock poängteras 

är att en av anledningarna till att Fries skulle komma att acceptera romantikens filosofi var 

dyrkandet av naturen. Den litterära romantiken var som mest utbredd i Uppsala och Stockholm 

där det förstnämnda var en plats Fries skulle komma att undervisa på universitet under en längre 

 
7 Krook. 2014. http://www.eliasfries.org/elias-fries-och-sl%C3%A4kten/magnus-krooks-magisteruppsats-

29660127 (Hämtad: 20/11 2019 kl. 11:40) 
8 Krook. 2014. 
9 Krook. 2014. s. 2. http://www.eliasfries.org/elias-fries-och-sl%C3%A4kten/magnus-krooks-magisteruppsats-

29660127 (Hämtad: 28/11 2019 kl. 12:52) 
10 Gunnar, Eriksson. Elias Fries och den romantiske biologin. Diss. Uppsala 1962. Uppsala och Stockholm: 

Almqvist & Wiksells boktryckeri AB. – Lychnos-bibliotek. 

Mats, Elfström.  Erik, Fries & Åke, Strid (red.). Elias Magnus Fries 1794–1878: svampforskare, folkbildare. 

Sveriges mykologiska förening. Stockholm. 1994. s. 107 

http://www.eliasfries.org/elias-fries-och-sl%C3%A4kten/magnus-krooks-magisteruppsats-29660127
http://www.eliasfries.org/elias-fries-och-sl%C3%A4kten/magnus-krooks-magisteruppsats-29660127
http://www.eliasfries.org/elias-fries-och-sl%C3%A4kten/magnus-krooks-magisteruppsats-29660127
http://www.eliasfries.org/elias-fries-och-sl%C3%A4kten/magnus-krooks-magisteruppsats-29660127
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period vilket troligtvis lämnade avtryck hos honom. 11  Avhandlingen är bland de mer 

omfattande av de få studierna om Fries och hans vetenskapliga arbete. Bland Erikssons 

huvudpoänger till varför Fries gjorde så stort genomslag på 1800-talet ligger i hans förankring 

i romantikens kulturella strömningar. Dyrkandet av naturen fanns redan hos Fries som ung och 

skulle påverka sättet han bidrog till systematiseringen av växter och svampar under hans liv. 

Huruvida detta har spelat en roll för hur intresset för Fries har aktiverats under vår tid kommer 

delvis att belysas i denna uppsats. 

Fries omnämns i Tore Frängsmyrs bok Svensk idéhistoria som är en nedteckning av svensk 

vetenskap och filosofi genom historien. I kapitlet om naturfilosofi och naturvetenskap syftar 

Frängsmyr till att botaniker som Agardh och Fries under 1800-talet blev botaniker av 

anledningen till att de formades av den romantiska sfären i Linnés spår.12 Fries idé om växtriket 

hade hämtat inspiration från Lorenz Oken, en tysk naturfilosof som ansåg att växternas ursprung 

bestod av fyra grundelement jord, vatten, luft och eld. Jorden var ett självklart element medan 

vattenelementet symboliserades genom stjälken som suger näringsvätskorna, bladen som tog 

upp gaserna (jord) och blomman som symboliserade livet (eld).13 Växterna kunde utefter detta 

sättas i system av rotväxter och stjälväxter. Genom Okens teorier om växternas släktskap kunde 

Fries sedermera utforma ett eget naturligt system för svampar likt växter och djur i allmänhet. 

Fries syn på mykologi skulle enligt Fries själv ses som överlägset den algologi som Agardh 

bedrev och till och med se algologin som nästintill primitiv. Agardh som han tidigare hade delat 

en vänskap med bestred om svampar en skulle ses som en form av växt och inte som någon 

form av sjukdom i naturen. På grund av detta skulle det utvecklas en rivalitet som sedermera 

blev en fiendskap mellan dessa två vetenskapsmän. Likt Agardh som Fries hade delat en 

tidigare vänskap med ansåg att växterna hade en nästintill andlig holistisk grundsyn.14 Det 

framtonas också om att Fries tillsammans med Jacob Berzelius (1779–1848) Agardh kan stå 

som förgrundsgestalter till det vetenskapliga uppsvinget som botanik hade fått och synen på det 

som en form av nationalvetenskap där de följt i Linnés spår.15 Fries Skulle vara bland de 

botaniker i Sverige som också skulle bestrida Darwins syn på artbegreppet och Darwins teori 

om reducering av artantalet. 

 
11 Eriksson. 1962. s. 458–459 
12 Tore, Frängsmyr. Svensk idéhistoria: bildning och vetenskap under tusen år. D. 2 1809-2000. Natur och 

kultur. Stockholm. 2000. s. 36–37 
13 Frängsmyr. 2000. s. 38 
14 Nordin. 1987. s. 239 Svante, Nordin. Romantikens filosofi: svensk idealism från Höijer till hegelianerna = The 

philosophy of romanticism: idealism in Sweden from Höijer to the Hegelians. Doxa. Lund. 1987. s. 239 
15 Frängsmyr. 2000. s. 50 
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Botanikprofessorn Elias Fries kunde inte förlika sig med tanken att reducera antalet på det 

drastiska sätt som Darwin gjort. ”Darwins teori har jag ansett blott för en roman” skrev han i ett 

brev, ”att härleda hela organiska skapelsen ur 4–5 urspecies är rent av en dröm.” 

Dessa äldre botanister arbeta fortfarande enligt det linneanska mönstret; systematiken och 

särskiljandet av olika arter framstod som den viktigaste arbetsuppgiften. Att som Darwin minska 

antalet arter till en eller några få, kunde de utifrån denna utgångspunkt inte acceptera.16 

Fries beskrivs inte enbart som en framstående botaniker, utan tillsammans med Agardh ses de 

både som empiriker av sin tid. Deras arbeten skulle präglas starkt av systematiken av växter där 

Agardh specialiserade sig på alger men också hur förde studier om växternas anatomi och 

fysiologi, hur deras kemiska funktion och hur växters näringsintagande fungerade. Fries studier 

om och av svampar skulle vända den allmänna synen på svamp som fanns djuprotad i Sverige, 

varpå Lantbruksakademien och hushållningssällskapen skulle föra kampanjer för att bilda 

svenska folket. Botaniska utflygter tillhör bland Fries populärvetenskapliga samlingar där han 

i romantisk anda skrev om naturvetenskapen som ett bildningsmedel.17  

RH Petersen skriver i den vetenskapliga artikeln The mycological legacy of Elias Magnus Fries. 

Denna artikel används som ett underlag för att ta reda på det eftermäle som Fries lämnat efter 

sig inom den moderna mykologin och hur Fries har influerat många mykologer bosatta i 

Norden. Petersen menar att Fries inflytande dels berodde på att många studenter  gjorde sina 

avhandlingar under Fries handledning och examinering. Men också att genom Fries 

korrespondens med övriga forskare och framtida mykologer bildades en form av gemenskap 

som skulle leva kvar länge efter Fries död.18 Under nästan två sekel efter att Observationes 

mycologicæ hade publicerats skulle den friesiska forskningstraditionen utvidgas. I många av 

disciplinerna som Petersen och Knudsen nämner går det att se en Friesisk tradition, dock 

skyddas den inte alltid av efterföljarna. 19  Vad Knudsen och Petersen undersöker är det 

akademiska eftermälet som Fries fört vidare medan jag ska undersöka det offentliga minnet av 

Fries.  

2012 skrev Lars-Olof Ödlund kandidatuppsatsen Elias Fries – botaniker och troende 

vetenskapsman. Uppsatsen behandlar Fries vetenskapliga arbete och tro, då han var uppvuxen 

i en prominent prästfamilj. Även Ödlund visar att Fries var starkt influerad av den romantiska 

 
16 Frängsmyr. 2000. s. 117 
17 Frängsmyr. 2000. s. 40 
18 Ronald H, Petersen & Henning, Knudsen. The mycological legacy of Elias Magnus Fries, biomedcentral.com. 

2015.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4500089/ (Hämtad: 2/12 2019, kl.: 14:37)  
19 Petersen, & Knudsen. 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4500089/ (Hämtad: 2/12 2019, 

kl.: 15:03) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4500089/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4500089/
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vetenskapligheten där Ödlund undersöker ifall Fries, som var uppväxt i en starkt religiöst 

präglad miljö med en fader som prost och en kristen präglad hemundervisning, ställdes inför en 

tudelning mellan vetenskap och religion.20 Uppsatsen mynnar ut i slutsatsen att Fries inte skulle 

kunna klassas som ateist, hans skulle snarare kunna beskrivas som en troende vetenskapsman 

influerad av den nya tidens sekularisering och begynnande darwinism.  

Fries såg sanningssökandet inom naturvetenskapen även som ett sätt att finna svar inom 

religionen. Ödlund poängterar dock att Fries utefter släktskildringar inte tycks ha varit särskilt 

religiöst intresserad. Han deltog i religiösa sammanhang såsom nattvard och intresserade sig 

för Luthers lära, dock ka detta inte ur ett anakronistiskt perspektiv ses som uttryck för någon 

djup religiositet. Under denna tid var sådana religiösa handlingar snarare praxis.21  

Anders Hirells bok Den svenska matsvampens historia handlar om svampens historia i Sverige, 

vad den haft för betydelse och hur den kom in i det svenska köket. I ett avsnitt avhandlar han 

Elias Fries liv, verk och betydelse för den svenska matsvampen från 1800-talets början och in 

på 1870-talet. Boken är innehållsrik och ger en inblick i svenskarnas historia med svampar och 

hur den kom in i det svenska matintresset. Bland annat exemplifieras synen på svampen ur 

skämtsamma anekdoter på hur svenskar såg på svampens ibland förrädiska karaktär. Hirell 

refererar till en satirisk text som följer: 

Eller fru N N, som själv hade plockat svamp till sin middag men först ger hunden en rejäl portion. 

Hunden verkade må bra, så hon åt själv av svampen. ’efter middagen kommer hembiträdet in och 

ropar: - Frun, nu är hunden död! Fru N N rusade genast till sjukhuset och lät magpumpa sig, och 

när hon kom hem igen möttes hon av hembiträdet, som sade – Frun nu är mannen här? – vilken 

man? – jo, han som körde över hunden.22 

En bok i ett helt annat ämne, men som har gemensamma utgångspunkter med denna uppsats 

genom att fokusera på en betydelsefull persons eftermäle, är Anders Dybelius avhandling Ett 

hållbart minne? - Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848–2009. Dybelius undersöker 

von Döbeln genom ett historiekulturellt perspektiv och visar hur minnet av honom har 

förändrats över tid. Det som Dybelius kallar minneskultur kan ses som en del av 

historiekulturen som kan bidra till att ge människor ett sammanhang genom att hålla specifika 

 
20 Lars-Olof. Ödlund. Elias Fries – Botaniker och troende vetenskapsman. Kandidatuppsats. 2012. Uppsala 

universitet. s. 2. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:547942/FULLTEXT01.pdf (Hämtad: 20/11 2019 

kl. 13:52) 
21 Ödlund. 2012. s. 29–30  
22 Hirell, Anders. Den svenska matsvampens historia. s. 24. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:547942/FULLTEXT01.pdf
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händelser eller personers minne och arv.23 Hur man använder minnet av en händelse eller 

person kan variera i form av högtider såsom jul för de kristna eller sedermåltiden för de som 

har judiskt ursprung där man kontextualiserar vikten av uttåget ur Egypten men också lidandet 

som det judiska folket har fått utså genom historien. Bruket av minneskultur och arv bevisar 

intresset från olika aktörer som har intresse för tinget. I Dybelius fall, forskandet om hur man 

bevarat minnet av von Döbeln på olika sätt och de bakomliggande orsakerna.24 Han kommer 

fram till att Döbeln har använts i olika syften men för det mesta som en symbolgestalt av olika 

skäl. Von Döbeln tillskrevs olika uppgifter och egenskaper, under perioder av förändring som 

Sverige genomgick, både nationella och internationella. I avhandlingen undersöker Dybelius 

dels von Döbeln ur det lokalpatriotiska och det lokal-ideologiska perspektivet och huruvida 

man bibehållit minnet lokalt genom åminnelsefiranden av honom på Stora Torpa. Vad 

åminnelsefirandena syftade till var att minnas Döbeln som just en förebildssymbol för området 

och vikten av att inte låta minnet av honom falla i glömska.25 Sådana diskussioner kommer 

också att föras i anslutning kring hur minnet av Fries bevarats och här finns möjligheter till 

jämförelser. 

Även om det inte gjorts många arbeten om Fries på vetenskaplig nivå har det skrivits ett antal 

andra arbeten om andra personligheter och hur de använts i historien. Jag har därför valt att 

använda uppsatser på C-nivå, såsom Dag Hammarskjölds minne skriven av Jesper Lindberg 

2019 vid Jönköping University. Uppsatsens syfte ligger i att undersöka och analysera hur 

Hammarskjöld gestaltats i svensk media under 2000-talet. 26  Den teoretiska ansatsen som 

uppsatsen byggt på har utgått från historiekultur med inriktning på hur man minns Elias Magnus 

Fries i tidningarna som använder Dybelius avhandling som referenspunkt.  Metoden som 

använts har varit en delvis inspiration till mitt eget arbete eftersom Lindberg har utgått från 

nationella och lokala tidningar (Jönköping) för att kunna utföra en komparativ studieanalys 

utifrån deras formuleringar om Hammarskjölds minne. Denna uppsats kommer dock inte 

undersöka hur lokala tidningars intresse och användande av Fries tagits i bruk. 

 
23 Anders, Dybelius. Ett hållbart minne?: historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009. Institutionen 

för historiska studier. Göteborgs universitet. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet. 2012. Göteborg. 2012. s. 8–9 
24 Dybelius. 2012. s. 18 
25 Dybelius. 2012. s. 157–158 
26 Jesper, Lindberg. Dag Hammarskjölds minne – En innehållsanalys av svensk medias gestaltning av Dag 

Hammarskjöld under 2000-talet. C-uppsats. Jönköping University: Jönköping. 2019. 
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1.3 TEORETISK ANSATS 

1.3.1 Historiekultur och symbolgestaltning 

I denna uppsats riktas fokus på hur historiekulturen i kring Fries i tidningar har sett ut, förändrats 

nationellt och anledningar till dess förändringar. För att komma fram till svar har jag tagit hjälp 

av den teori som Anders Dybelius har vidareutvecklar kring användandet av individer som 

symbolgestalter för platser och ideal utifrån bruket av historia inom historiekulturen. 27 

Historiekulturen syftar till att sätta historien roll i utifrån dess samhälleliga påverkan i centrum 

istället för att som inom historiemedvetandet sätta historiens betydelse för individen och hur 

denne påverkades av det.28 Det förklaras också om platsens betydelse som en viktig roll för 

symbolgestalten. Han menar att kulturen har en plats i samhället i både ekonomisk och social 

bemärkelse där kulturen på vissa platser kan ha en större ekonomisk betydelse än den 

industriella.29 Historiebruksforskningen som kan ses som en sammanväxt av historiekultur och 

historiografin, i forskningsområdet undersöks sättet historiekultur brukats och konsumerats.30 

Jörn Rüsen som omnämns i avhandlingen menar att historiekultur kan delas i tre olika delar 

kognitiva-, estetiska- och politiska historiekulturen. Den kognitiva historiekulturen syftar till 

vetenskapen och dess sanningssträvande. Den kognitiva historiekulturen skiljer sig genom att 

den har som syfte nå fram känslor hos människor, det kan vara genom musik eller 

populärkultur. Genom detta kan historien nå ut till en bredare massa. 

Dybelius menar att människor som används som symbolgestalter framförs som ett ideal, till 

exempel Muhammad Ali som en symbol för medborgarrättsrörelsen under 60- och 70-talet. 

Avhandlingen syftar till att undersöka ur de historiedidaktiska frågorna som behandlar sättet 

som olika aktörer brukat von Döbeln som en symbolfigur. Samtidigt som frågan i vilket syfte 

som man valt porträttera von Döbeln i den svenska historiekulturen. Vad är det som har gjort 

von Döbeln till en symbolgestalt? Andra gestalter som kan vara värda att nämna är bland annat 

Mahatma Gandhis motstånd för och civil olydnad utan att bruka våld, bland många exempel 

som fortfarande omnämns i undervisningssammanhang. För den sportintresserade kan den 

framlidne madridistan Juan ”Juanito” Gómez (1954–1992) användas som ett exempel som 

symbol för den hårt arbetande och uppoffrande spelaren som gav sitt allt på planen och lyfte 

sig själv och laget oavsett oddsen, och genom detta skriva in sig i Real Madrid annaler. Sverige 

 
27 Dybelius. 2012. s. 5. 
28 Dybelius. 2012. s. 8. 
29 Dybelius, 2012. s. 18–19.  
30 Dybelius. 2012. s. 8 
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har under sin historia deltagit och utkämpat många krig vilket i sin tur gjort att de också har en 

stor arsenal av fältherrar och strateger såsom Lennart Thorstensson, Gustav II Adolf och Carl 

XII som gjort sig kända världen över. Vissa av dessa fältherrar och krigarkungar har i det 

nationella minnet blivit symboler för det svenska folket. Dock hade dessa likt många historiska 

personligheter hamnat i kontroverser där personerna använts av olika intressegrupper för att 

föra fram deras agenda. Dybelius menar till viss del att von Döbeln kan ses som en 

symbolgestalt för den svenska fosterlandskärleken där minnet av honom aldrig till skillnad för 

Carl von Linné har hamnat i kontroverser bland det svenska folket.31 Det framhålls också om 

hur minneskulturen kring en person förändras beroende på när man är i behov av personen. 

Behovet av att använda Döbeln i minneskulturen aldrig kommit från statligt håll, utan ifrån 

folkliga sammanslutningar där Döbeln symboliserats utifrån perspektivet av patriotism. Mitt 

intresse i detta fall syftar till att undersöka ifall minnet av Fries har legat som orsak till ett 

nationellt svampintresse, eller om Fries tilldelas någon form av symbolik i tidningar.32 

1.3.2 Arv och identitet 

Peter Aronsson skriver i Historiebruk – att använda det förflutna om historiens betydelse inom 

genealogin för att kunna skänka legitimitet till en händelse eller person genom och att skapa en 

identitetsbas. Aronsson fortsätter med att ju längre den genealogisk kedjan sträcker sig desto 

högre kapital ger den.33 Genealogin kan genom detta ha en betydelse för den mindre gruppens 

kulturarv samtidigt som den stärker den inre gruppens identitet kopplat till objektet. Björn 

Horgbys och Dag Lindström skrev en debattartikel om definitionen av kulturarv hade någon 

plats i historievetenskapen. I debattartikeln diskuterar författarna om hur arvet inom den 

svenska kulturen tas i form och hur den har ändrats med tiden.34 Begreppet började användas 

under den senare delen av 1800-talet då den svenska stormaktiden 100 tidigare tagit slut. 

Konstruerandet av det historiska minnet bygger på det konkreta minne som människor samlar 

genom artefakter och berättelser som kan ge en insyn av historien. Det historiska minnet hjälper 

således till med att nå fram till ett historiemedvetande och till en historiekultur. Genom 

människors urval och brukande av historia bildas en form av historiekultur kring de artefakter 

och berättelser som rör sig inom historiens ramar.35 Vad som blir väsentligt för uppsatsen är 

 
31 Dybelius. 2012. s. 178–179. 
32 Dybelius. 2012. s. 125–126. 
33 Peter, Aronsson. Historiebruk: att använda det förflutna. Studentlitteratur. Lund. 2004. s. 62  
34 Horgby, Björn & Lindström, Dag. Begreppet kulturarv – något för historievetenskapen?. 122:2. 2002. s. 309–

310. http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2002-2/pdf/HT_2002-2_308-322_horgby_lindstrom.pdf  
35 Peter, Aronsson (red.). Makten över minnet: historiekultur i förändring. Studentlitteratur. Lund 2000. s. 18–

19. 

http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2002-2/pdf/HT_2002-2_308-322_horgby_lindstrom.pdf
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synen på hur media använder historien för att kunna identifiera sig med minnet kring händelsen 

eller personen som i detta fall riktar in sig hur den media skapat en form av historiekultur kring 

Fries. Problematiken i undersökningen av Fries ligger i att även om han gjort sig ett namn inom 

den mykologiska världen är han en till synes okänd person för allmänheten. Därför har 

historieskrivningen kring honom gjort att hans minne lever kvar främst bland mykologiska 

sammanhang och på lokal nivå. På grund av detta är det mest på lokala platser som man kommer 

i kontakt med Fries.  

I Kulturarvet, museerna och forskningen nämner Svante Beckman problematiken kring 

kulturarvspolitiken och dess förhållande mellan nation och helgden som innefattar 

kulturarvet.36 Den lokala hembygdsrörelsen har en ofta skönmålande bild av objektet som är i 

fråga. Med detta kan människor finna ett sammanhang och identifiera sig med platsen. Utan 

den lokala platsen att historiskt identifiera sig med blir människan rotlös.37 Bland dessa som för 

vidare den lokala historien är bland annat hembygdsföreningar och lokala muséer där 

dokumentationer av historiska platsen och människors historia. I denna uppsats tillhör 

hembygdsföreningen i Femsjö som en av aktörerna för den lokala minnesforskningen av Fries. 

däremot är det viktigt att poängtera det inte är där fokuset för forskningen ligger. Utan att 

Femsjö snarare ska ses som en plats som minnet av Fries ofta utgår ifrån. Teorin ligger i 

människors vilja att bibehålla historien genom kulturen kring en person eller händelse och hur 

den identitetsskapande historieförmedlingen förs fram genom media och kulturhändelser. Detta 

kommer vara av betydelse för uppsatsen eftersom jag kommer undersöka huruvida vikten av 

tidningarnas rapporterande och intresse av Fries påverkats och ifall tidningarna har bidragit till 

att bevara eller väcka minnet av Fries och hans påverkan på den svenska synen på svamp genom 

historien.  

1.3.3 Tidningars rapportering och betydelse för historiekulturen 

Kulturforskning behöver inte enbart handla om studie om konst och litteratur, utan det kan 

också appliceras på politik och etik där fokuset kan behandla historiska händelser och aktörers 

påverkan av samhället.38 Historie- och minneskulturen har en viktig del i mediakulturen, dels i 

medias framställande av historia. Med tanke på medias breda betydelse syftar jag i avseendet 

till tidningsartiklar och dess påverkan i historiekulturen kring Fries. I Ernst Wolfgangs artikel 

 
36 Alzén, Annika & Hillström, Magdalena (red.), Kulturarvet, museerna och forskningen: rapport från en 

konferens 13–14 november 1997. s. 26–27. Riksbankens jubileumsfond. Stockholm. 1999 
37 Dybelius. 2012. s. 19. 
38 Michael, Karlsson & Jesper, Strömbäck. Jesper (red.). Handbok i journalistikforskning. 1. uppl. 

Studentlitteratur. Lund. 2015. s. 263 
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From Media History to Zeitkritik. Theory menar han att dock att inte ska media ses som den 

huvudsakliga drivkraften för historien, inte heller att tekniska medier är inte heller toppen av 

historiekulturen. Dock är det ett viktigt inslag i historien, där mediastudier tillhör en annan del 

av historieforskningen.39 Wolfgang menar att mediahistoria är en del av historiekulturen och 

vice versa, varpå båda delar för ett fokus på konceptet kring kulturella tekniker. Detta syftar till 

att man genom studier i humaniora lärt sig att se på frågor ur ett historiskt perspektiv för att 

senare göra det till historia: 

As long as there is agreement on this point, defining media history in terms of cultural history and 

cultural history as a media effect will always be mutually implicit. The question still remains 

whether there is anything about technical media that eludes the realm of history, its narrative 

model or even, ultimately, culture itself.40  

Medias funktion i framställande av historiemedvetande sker genom sättet som det manifesteras 

i media, där media blir en del av kulturen. Robert Thorp skriver att historiemedvetande påverkas 

också utifrån tre olika perspektiv där berättelse, historiebruk och historiekultur i skapandet av 

historiemedvetande på grundnivå.41 Med historiemedvetande avser jag till befinnandet av när i 

historien man befinner sig, exempelvis genom den romantiska perioden under 17- och 1800-

talet som Fries befann sig i. I detta fall går det att dra parallellen kring den historiekultur som 

tidningar format kring Fries genom berättandet och tidningarnas intresse för honom har således 

påverkat aktiverandet minnet av Fries.  

1.4 METOD 

För att undersöka tidningarnas intresse och porträtterande av Fries samt hur det ändrats från 

1970 till idag har jag valt använda mig av text- och innehållsanalytisk metod där innehållet 

kommer tolkas genom att undersöka gemensamma teman eller icketeman i medias bild av Fries. 

På så sätt se om det finns mönster i brukandet av minnet av Fries.42 Detta för att nå fram till en 

slutsats om hur texterna kan tolkas. Genom tolkning av texterna kan jag nå fram till en slutsats 

om texternas förhållning till Fries ur ett historiedidaktiskt perspektiv. I kodningen kommer jag 

undersöka om tidningarna gör liknelser med andra vetenskapsmän såsom Linné m.m., eller om 

det dyker upp namn som påvisar Fries som en betydelsefull personlighet i svensk historia och 

kultur. När jag menar metaforer tillämpade på Fries utgår jag från tillgivelser såsom 

 
39 Ernst, Wolfgang. From Media History to Zeitkritik. Theory, Culture & Society 30, no. 6 (November 2013). 133. 
40 Wolfgang. 2013. s. 133 
41 Robert, Thorp. 2014. Historical Consciousness and Historical Media - A History Didactical Approach to 

Educational Media. Education Inquiry 5 (4): s. 499. 
42 Alan, Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl., Liber. Malmö. 2011. s. 505 
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”Svamparnas fader” o.d. Orsaken till detta ligger i att undersöka ifall det är återkommande 

mönster i framställningen av Fries. Huvudkällorna i denna studie kommer främst bestå av 

tidningsartiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. 

Artikelsökningen genomfördes i databasen Svenska dagstidningar där artiklar från tidningarnas 

arkiv samlats in. Sammanlagt samlades 64 artiklar som rörde Fries, det ska dock poängteras att 

mängden text som rörde Fries varierade från att nämna honom till längre artiklar om honom.  

För att få en tydlig struktur i analysen kommer jag sammanfatta vad samtliga tidningar skriver 

om Fries och undersöka om det går att finna ett tema i framställningen av Fries eller om det 

finns skillnader och på sätt det visar sig. Det kommer också sammanställas genom att undersöka 

när man väljer att skriva om Fries och ifall intresset förändras under åren samt på vilket sätt det 

förändras, men också i vilket antal tidningarna skriver om Fries. Bland de frågor som framgår 

i syftet är att metodologiskt framföra mediabilden av Fries ur ett minneshistoriskt perspektiv 

där frågorna inriktar sig på hur han framställts under en längre period ur ett nationellt perspektiv 

och han tillges någon form av symbolisering. Tidsperioden som jag kommer undersöka kommer 

sträcka sig mellan 1970–2019. Orsaken till nästan 50 år av Fries i minneskulturen är för att 

undersöka om det är någon förändring av intresse av honom eller om intresset håller en likställd 

kontinuitet när tidningarna skrivit om honom. Det kommer i slutet av analysen föras en 

kvantitativ undersökning på tidningarnas intresse för Fries. Diagrammets innehåll kommer 

bygga på antal artiklar som skrivits om Fries och inom vilket område intresset ligger. Alltså om 

tidningarna har Fries i fokus, i anslutning till svampen, och den tredje delen kommer jag nämna 

övrigt. Anledningen till att jag skriver övrigt, ligger i att undersöka antal artiklar som 

undersöker Fries i annan bemärkelse, i synnerhet de artiklar som enbart namnger Fries. 

1.4.1 Material 

Materialet som uppsatsen kommer bygga på är nationella dagstidningar såsom Aftonbladet, 

Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Dessa kommer användas då de är 

rikstäckande och kommer användas för att se hur nationella dagstidningar porträtterar och 

beskriver Fries under 1970-talet till idag. Tidningarna ska inte ses som representativa för alla 

svenska dagstidningar, däremot tillhör de bland de mest lästa tidningarna i Sverige som kan nås 

av alla i landet. Bland annat kommer jag undersöka om det är någon förändring i intresset av 

Fries och hur sättet som man porträtterar honom sett ut. Urvalet av nationella tidningar sträcker 

sig till tidningar under 1970–2019 där Fries förekommit i text där de texter som kommer 

analyseras behandlar Fries i olika utsträckning. Vissa artiklar lägger stort fokus på Fries medan 

andra enbart nämner honom i text. Texterna som är skrivna om Fries kommer analyseras om 



13 

 

det är genom lokala aktörer som intresset för Fries tagits i bruk eller om det är utomstående 

aktörer som aktiverat minnet av Fries. Anledningen till detta urval handlar om att dels 

undersöka om bilden i nationella texter om Fries stämt överens med varanandra där Fries 

förekommit. Orsaken till att inte använda andra tidningar som material ligger i att de som 

används i denna studie tillhör de största rikstäckande tidningarna i Sverige, varpå mitt syfte är 

att få en så pass generell bild av Fries utifrån tidningarnas innehåll.  

Detta ledde till att sökfokus fick ändras till att undersöka rikstäckande tidningar och undersöka 

dess material från 1970-talet fram till idag för att hitta källmaterial som passade denna 

undersökning. Vid sökning av Elias Fries dök det ofta upp vägnamn och gator i hans namn som 

går att notera, dock kommer dessa inte användas till denna undersökning. Dessa skulle kunna 

användas i ett framtida forskningsarbete om de bakomliggande orsaker till vad som legat till 

grund i valet att namnge platserna efter honom. Det jag kommer undersöka är de artiklar där 

det står om Fries. Urvalet av tidningsartiklar kommer fokusera på det urval av artiklar som varit 

av relevans för denna undersökning, därför det kan variera i antal artiklar från tidningarna. I 

urvalet av artiklar kommer jag först och främst använda de texter som specifikt handlar om 

Fries och som berör det han bidragit med inom svampforskningen. I och med att han gjort sig 

mest känd som en svampforskare har jag enbart gjort sökningar honom i nationella 

dagstidningar med en sökinriktning på Elias Fries, Elias Magnus Fries, mykologi och 

svampforskning för att finna artiklar om Fries och hans forskning. Det har också gjort sökningar 

på hans hemområde Femsjö, Hylte och Hyltebruk som är kommunen som hans hemområde 

numera tillhör.
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2 BAKGRUND 

2.1.1 Vem var Elias Magnus Fries? 

Elias Magnus Fries föddes 15 augusti 1794 i Femsjö socken i Småland.43 Han växte upp som 

det enda barnet till prosten Theodor Fries (1762–1839) och Sara Wernelin (1769–1837). Thore 

som fadern också kallades hade ett stort intresse för vad som kallades ”naturalhistoria” där 

ämnet idag skulle liknas med naturvetenskap där botanik var ett av de ämnen som han fann av 

intresse.44  Elias undervisning skedde till början i hemmet där fadern Thore var läraren. I 

hemundervisningen präglades till bland annat av botanik och naturvetenskap. I hemmet 

undervisades Elias i latin vilket skulle bli deras vardagsspråk men som utmärkande nog också 

förstods till viss grad av de boende i socknen.45 

Femsjö socken var som många andra socknar under denna tid i Sverige, relativt isolerad där 

Elias hade få jämnåriga barn att leka med. Detta ledde till att Elias istället tillbringade mycket 

tid ute i naturen där han undersökte de blommor och växter som fanns i området. Vad som 

kanske också var en föranledning till att Elias Fries senare i livet skulle komma att rikta in sig 

på botanik och i synnerhet mykologi kan ha legat i områdets avsaknad av blommor högre 

växtarter men som istället har en rikedom på svampar. Elias skulle komma att undersöka den 

flora som fanns i Femsjö där han vid ett tillfälle hade upptäckt en blomma som Linné inte hade 

kategoriserat.46 När Fries var 9 år gammal skrevs hans i Växjös läroverk 1803 där han enligt 

egen utsago kommit fram till att bli botaniker. Vad som var uppmärksamt med Elias var hur 

han redan som liten hade börjat sätta samman olika floror inte bara i Femsjö utan också i Växjö 

vilket kan ha legat till grund till att han uppmanades av sina lärare i naturkunnighet att delta på 

hans lektioner. Det kan ha varit av ren yrkesmässig avundsjuka, eller att läraren såg potential i 

den unge Fries kunskaper inom botanik.47  

Till skillnad från Elias hade övriga svenskar i samhället generellt sett en negativ bild av svamp, 

även fadern hade ett stort naturintresse förstod inte vart sonens intresse skulle ge för praktisk 

nytta. 1811 kom Elias att börja studera vid Lunds universitet. Under hans tid i Femsjö hade han 

 
43 Sedan 1974 har Femsjö tillhört Hallands län men är fortfarande en del av Smålands landskap. Kommer i denna 

uppsats utgår från att Fries ses som smålänning även om hans födelseort angränsar till Halland.  
44 Hirell, 2013. s. 88 

Jag kommer i uppsatsen benämna Fries fader som Thore för att förtydliga vem jag syftar till  
45 Hirell, 2013. s. 88 
46 Hirell, 2013. s 89 
47 Hirell, 2013. s. 89 
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redan vid detta lag hunnit undersöka över 400 olika svampar vilket skilde sig från Carl von 

Linné och Samuel Liljeblad som vardera hade kategoriserat ett hundratal svampar.48 Fries 

skulle vid 20 års åldern utnämnas till docent i botanik varpå han några år senare skulle erhålla 

en reell professorstitel 1824. Efter en 1834 flyttade Elias till Uppsala med sin fru Karin som 

han två år tidigare gift sig med. I Uppsala undervisade Fries i praktisk ekonomi vilket 

innefattade naturkunskap. Fries hade vid tidigare tillfällen i hamnat i konflikt med 

forskarkollegan Carl-Adolph Agardh, där konflikten låg i vem av dem som skulle förtur att 

släppa sitt vetenskapliga verk. Fries med Systema mycologicum eller Agardhs studie om lavar.49 

Utöver Fries systematisering av svampar informerade Fries om svampparasiter på grödor för 

jordbrukarna vilket hade en mer praktisk vinkling på synen av svampar. Genom Sveriges ätliga 

och giftiga svampar med illustrationer av de ätliga och icke ätbara svampar i Sverige 

informerade Fries om svampens funktion som ett födoämne vilket kan ses som en av hans 

största bedrifter.50 Man får dock notera att illustrationerna av svampar inte utformades av Fries 

utan snarare av medhjälpare då Fries inte besatt större artistiska färdigheter. Innan detta var den 

generella bilden av svamp i Sverige relativt negativ vilket skulle ändras med tiden, vilket Fries 

kan ses som en av förgrundsgestalterna som tog in svampen i det svenska köket. Fries var inte 

enbart en välkänd mykolog utan skulle vid två tillfällen tilldelas plats i riksdagen och blev 

invald i Svenska Akademien. Vad som är viktigt att notera är att Fries tillhör bland de få 

botaniker som blivit invalda i Akademien på grund av hans vetenskapliga arbete.51 

Fries skulle under årens lopp erhålla höga akademiska poster såsom inspektor på Uppsala 

universitet för Smålands Nation. Under sina år som lärare på Uppsala universitet skulle han 

fortsätta att släppa verk och anteckningar om den mykologiska mångfalden i Sverige fram till 

1859 när han lämnade sina akademiska uppdrag. Även om han inte hade några akademiska 

uppdrag skulle Fries lämna efter verk i uppdrag av Vetenskapsakademien för pedagogiska 

syften. Bland de verk som skulle utges var bland annat Sveriges förnämsta ätliga och giftiga 

svampar.52 Under hans levnadsår skulle Fries lida av olika sorters sjukdomar där han vid ett 

tillfälle 1824 blev sängliggande i nästan ett år. Fries skulle efter många år av olika sjukdomar 

 
48 Hirell. 2013. s. 89 
49 Hirell, 2013. s. 90 
50 Elfström. 1994. s. 16.  
51 Elfström. 1994. s. 49 
52 Hirell. 2013. s. 96–97 
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skulle han 8:e februari 1878 ta sitt sista andetag efter en veckas lunginflammation. Att notera 

är att det var 100 år efter Linnés bortgång. Fries ligger begraven i familjegraven i Uppsala.53 

2.1.2 Fries som vetenskapsman 

Som tidigare nämnt levde Fries under den romantiska eran som rådde i västvärlden under 1700-

talets senare hälft. Romantiken hade kommit fram som ur den upplysningsrörelse som rått under 

denna 1600–1700-talet där sekularisering och frigörelse från den ecklesiastiska dominansen i 

samhället började ta form. 54  Vad som kom med upplysningen var en mer öppen syn på 

naturvetenskapen som tidigare hade varit styrt av kyrkan. Sekulariseringen av naturvetenskapen 

kom att medfölja att sanningar skulle finnas genom empiriska observationer för att nå fram till 

en vetenskaplig slutsats. Problematiken bland många vetenskapsmän som Fries och Linné låg i 

att inte låta den religiösa övertygelsen som delades av många även på den vetenskapliga grenen 

överskugga vetenskapen.55  

Romantiken kom att influera många av de naturvetenskapare där en stark vurm av naturen och 

miljöns funktion kom av centralt intresse. Fries var redan i ung ålder högt intresserad av 

naturvetenskap som troligtvis hade medförts av fadern. Som tidigare nämnt hade Fries ett 

intresse av att vandra runt i Femsjöskogarna och undersöka natur och miljö. Gunnar Eriksson 

menar att Fries redan som ung hade anlag för ett romantiskt sätt att betrakta naturfilosofin.56 I 

korrespondens med Erik Acharius (1757–1819) prisar han Fries med att förutspå honom som 

en ny Christiaan Hendrik Persoon.57 

Fries idéer om taxonomi och organisering av svampar kom att på a kommande nordiska 

mykologer. Bland kända personligheter som skulle gå i Fries fotspår var Hampus von Post 

(1822–1911) och Lars Romell (1854–1927) där den sistnämnde anses vara en Sveriges största 

storvampskännare (Hymenomyceter) näst efter Fries. 58  Romell kom i kontakt med Fries 

målningar genom von Post som hade arbetat nära med mykologen och arbetat fram många av 

de svampmålningar som Fries hade funnit. Detta eftersom Fries själv inte kunde måla bra nog 

och använde dels sina studenter men använde också andra konstnärer.59 Vad som kunde ses i 

 
53 Elfström. 1994. s. 16. 
54 Gunnar, Eriksson. Västerlandets idéhistoria 1800–1950. s. 17. Gidlund. Stockholm. 1983  
55 Eriksson 1983. s. 17–18. 
56 Eriksson. 1962. s. 49–50. 
57 Eriksson. 1962. s. 151 
58 Svensk bibliografiskt lexikon. Sok.riksarkivet.se. Lars Romell. 

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=6823 (Hämtad: 28/11 2019, kl.: 11:24) 
59 Petersen & Knudsen. 2015. biomedcentral.com. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4500089/ 

(Hämtad: 2/12 2019, kl.: 11:50)  

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=6823
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4500089/
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Romells men också andra mykologer och biologer som följde i Fries fotspår var hur 

nomenklatur (termer och begrepp inom ett fackområde, ex mykologi) och terminologin inom 

forskningsområdet ofta innehöll en stark Friesisk prägel.60 

2.1.3 Mykologi innan Fries 

För att få större förståelse för Fries betydelse inom mykologin måste får man ställa sig frågan 

hur mykologin såg innan hans tid, var det mykologer som var framgångsrika innan Fries samt 

på vilket sätt som hans forskning och upptäckter hade för betydelse för framtida mykologisk 

forskning. Lennart Holm skriver: 

When Fries started his career Sweden could be described as an underdeveloped country. Since the time of 

Linnaeus, Swedish botanists had shown little interest in the fungi, with the one honourable exception of Olof 

Swartz, who published (1808–1815) a series of articles, entitled (in translation) 'Fungi lacking in Linnaeus' 

Flora Suecica, found in Sweden'.61 

Bland de svampar 250 som hade kategoriserats i Svamparter saknade i Linnés Flora Suecia 

funna i Sverige var det fördelaktig större svampsorter som hade kategoriserats.62 I Danmark 

hade redan framstående botaniker kategoriserat verk om svampar de funnit i Danmark. En 

samtida nederländsk botaniker Christiaan Hendrik Persoon (1761–1836) kan genom sitt arbete 

där han grundlade de högra svamparnas taxonomi kan ses tillsammans med Fries som en av 

pionjärerna inom mykologin. Lennart Holm skriver ”Om någon ska kallas för ’mykologins 

fader torde det vara florentinaren Micheli, vars ’Nova plantarum Genera’ till mycket betydande 

del är ett mykologiskt arbete (…). Fries skiljer sig mellan de ovannämnda genom att den till 

större delen självlärda kunskapen som han besatt från hans undersökningar och studier i Femsjö. 

Han skulle komma i kontakt med Linnés och andra botanikers verk först när han började som 

student.63  Fries vetenskapliga arbete skulle som tidigare nämnt bli en språngbräda för att 

använda svamp i det svenska köket, samtidigt som Fries fyllde i den vetenskapliga luckan som 

Linné hade lämnat efter sig i svampars kategorisering och taxonomi. Fries skulle bland annat 

släppa verk som Sveriges ätliga och giftiga svampar med illustrationer på som är bland hans 

mest kända verk.

 
60 Petersen & Knudsen. 2015. biomedcentral.com. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4500089/ 

(Hämtad: 2/12 2019, kl.: 11:50)  
61 Elfström. 1994. s. 93 
62 Elfström. 1994. s. 93 
63 Elfström. 1994. s. 94 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4500089/
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2.1.4 Minnet av Fries 

1854 upprättades en minnessten för de noterbara medlemmarna i Friesfamiljen i anslutning till 

den prästgård som Fries föddes i.64 Minnet av Fries lever vidare i Femsjö och Hylte kommun 

på flera sätt. Bland annat bildades föreningen Friesbygdens naturvänner 17 oktober 1971 på 

Gustav Haglunds initiativ. Syftet med denna förening var att tillkännage Fries verk och 

betydelse för svensk botanik. Detta då Elias Fries är ett relativt okänt namn utanför botanikens 

ramar. Denna förening bestod till en början av naturintresserade i Femsjötrakten eftersom det 

var Fries födelseort.65  

1994 utgav Uppsala bibliotek Elias Fries – Brev 1875–1876 till sonen Thore, en skriftsamling 

av brev skickade mellan Elias Fries och hans äldsta son Thore. Syftet har varit att samla så 

mycket som möjligt av Fries arbeten också korrespondens mellan honom, familj och övriga 

botaniker, både nationellt och internationellt. Fries yngsta son var under denna period bosatt i 

USA och många av hans brev uttrycker en viss oro för sonen hans vistelse där. Detta skapar en 

tydligare bild om vem Fries var som person och hans relation med omvärlden.66 

Andra minnesmärken och hyllningar till Fries finnes bland annat Friesminnet som är muséet 

som invigdes 8 februari 1978, 100 efter Fries dödsdag. I Museet har man bland annat samlat ett 

arkiv på hembygdens historia och utformning, insamlade tillhörigheter från familjemedlemmar. 

Exempelvis en soffa som finns tillhörande Fries (Elias) far Thore som donerades av Elias Fries 

ättlingar men också andra släktklenoder som förts i arv eller donerats från andra håll dit. Elias 

Fries ättlingar är en förening som grundades 1929 av släktingar till Elias där huvudsyftet är att 

bevara kulturarvet i Friesfamiljen samt informera om Fries arbete för de intresserade.67 För att 

förklara det kort finns det olika sätt i Femsjötrakten men också i andra delar av Sverige (i 

synnerhet Jönköping, Uppsala) som man bevarat minnet av Fries genom att namnge vägar, 

gator och skolor bland annat efter honom. Ett stipendium upprättat i hans namn delas ut årligen 

till studerande tillhörande Smålands nation i Uppsala där Fries under flertalet tillfällen verkade 

som inspektor.68 1994 släppte Sveriges Mykologiska Förening69 boken Elias Magnus Fries 

1794–1878 – Svampforskare, folkbildare som är en samling artiklar och notiser av SMF:s 

 
64 Familjen kallas ibland också för Friesfamlijen på grund att många av männen i familjeleden har tilldelats 

namnet Elias, Robert och Thore till minne av deras anfader. 
65 Elfström. 1994. s. 69. 
66 Elias, Fries. Elias Fries: brev 1875–1876 till sonen Thore. Univ.-bibl., Uppsala. 1994 
67 Elias fries ättlingars hemsida. http://www.eliasfries.org/f%C3%B6reningen/historik-5391647 (hämtad 19/11 

2019 kl13:27) 
68 Fries skulle komma att erhålla inspektorstiteln mellan åren 1842–1850 & 1853–1858. Han satt inte alla år som 

inspektor utan erhöll ämbetet under några av de nämnda åren.  
69 Kommer förkorta Sveriges Mykologiska Förening som SMF.  

http://www.eliasfries.org/f%C3%B6reningen/historik-5391647
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tidskrift Jordstjärnan.70 Denna tidskrift ska inte ses som representativ för uppsatsens helhet, 

utan används snarare som ett underlag för att veta mer om Fries historia samt hur minnet av 

honom har brukats lokalt. Bland annat ger boken ut information om Friesmuséets framkomst 

och dess huvudsyfte, som är att bevara och upplysa om Fries och hans släkt. Friesmuséet har 

varit till stor hjälp i denna uppsats för att få generell vetskap om Fries som person och 

hembygden. Friesmuséet har sparat många tidningsartiklar om Fries vilket har varit till stor 

hjälp i sökandet efter källmaterial att använda i uppsatsen.   

 
70 Jordstjärnan. Medlemsskrift för Sveriges mykologiska förning. Årg; nr 2. 1994 
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3 ANALYS  

I detta kapitel redovisas hur de olika tidningarna och artiklarna framställt Fries och hur intresset 

förändrats över tid. Jag kommer visa vad det finns för likheter och skillnader mellan de olika 

källornas beskrivning av Fries och betydelse för svensk kultur och mykologi. Analysen är 

strukturerad efter uppsatsens frågor, samtidigt som det kommer föra en kvantitativ studie för 

intresset av Fries i dagstidningarna varpå intresset för Fries redovisas utifrån enskild 

dagstidning mellan 1970–2019. Varje fråga kommer sedan att sammanfattas där jag återknyter 

till uppsatsen teoretiska ramverket.  

3.1 HUR HAR INTRESSET FÖR FRIES FÖRÄNDRATS? 

Vad som blivit tydligt i insamlandet av information är hur intresset av Fries har förändrats 

tydligt från 70-talets början fram till idag, varpå 70- och 90-talet stack ut bland årtiondena. Det 

kan bero på att både 1978 och 1994 hade Fries 200-årsjubileum för sin födelse och 100-

årsjubileum för sin död. 1978 lade Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter ut under en hel 

vecka på ”Vetandets värld” om att det skulle komma reportage om Fries och hans betydelse för 

mykologi och svensk matkultur i radiosändning.71 I en av texterna skriver de bland annat ”Själv 

åt Fries inte svamp men var entusiastisk för att andra skulle göra det och menar att det dåliga 

utnyttjandet av matsvamp tillskyndade landet en stor årlig statsekonomisk förlust.”72 

Vad som inte ofta omnämns i tidningarna är hur Fries inte enbart var botaniker, utan 

undervisade också i statsekonomi på Uppsalas universitet vilket kan ha gett anlag till att se 

användandet av svamp i det svenska hushållet ur ett ekonomiskt perspektiv när Sverige 

genomgick nödår av svält.  

Intresset riktar sig främst till att minnas Fries som en mykolog och hans betydelse för svensk 

botanik. Samtidigt som Fries också porträtteras som en kulturpersonlighet genom att på längre 

sikt ändrat matkulturen i Sverige men också som en romantisk forskare. Däremot finns det ett 

tydligt sjunkande intresse av Fries i dagstidningarna efter 2000 där Fries sällan omnämns i 

någon av tidningarna. Bland de senaste texterna som behandlar Fries under 2010-talet är ett 

korsord i Expressen 2010 där frågan lyder ”Svensken Elias Magnus Fries var en av 

svampforskningens grundare. Vad kallas läran om svamparna med ett ’fint’ ord?” (8).73 Fries 

 
71 Forström, Gösta. Svampar och forskare. Dagen Nyheter. 7/9 1978 
72 Svampar & reportrar. Svenska Dagbladet. 8/9 1978 
73 Bendeus, Torsten. Korsord. Expressen. 2/8 2010.  
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omnämns fortfarande som en mykolog men inte i samma utsträckning som tidigare. Minnet av 

Fries hamnar oftare i periferin ju längre in man kommer på 2000-talet. Orsaken kan ligga i det 

minskade naturintresset efter 90-talet samtidigt som åminnelsefiranden av Fries har skett 

tidigare under 70- och 90-talet.  Ändå ligger det en benägenhet att titulera Fries som kanske den 

viktigaste personen för att svampforskningen i Sverige där han tillges status som 

förgrundsgestalten för mykologi. Bland annat går det att finna i: 

Utom att i förekommande fall fungera som mykologisk handledning för svampsamlande noviser 

utgör märkena en hyllning till vårt lands främste svampforskare, Elias Magnus Fries precis hundra 

år efter hans död.  

Och är det verkligen ett vacker och värdigt äreminne postverket ägnat ’svamparnas Linné.74 

Gunnar Brusewitz, skribent på Svenska Dagbladet var bland de som hade det största intresset 

för Fries och hans arbeten. Brusewitz hade en period mellan 1970 och slutet av 1980 där han 

skrev ett antal artiklar gällande Fries. Intresset för Fries kommer ofta i kontakt med Brusewitz 

intresse för skogen och naturen där svampskogen blir en form av språngbräda till omnämnandet 

av Fries. Brusewitz ger ansats till Fries betydelse för att det svenska folket kunde tagit nytta av 

Fries lärdom genom att intressera sig för svampen i köket. 1972 skrev Brusewitz artikeln Elias 

och svamparna där han bland annat diskuterar hur svamparna kunde varit av stor betydelse för 

folket där Fries forskning och diskussion om svampens nödvändighet: 

Under missväxtåren på 1860-talet hittade man ihjälsvultna människor med jord och gräsrötter i 

munnen, medan skogen intill stod full med svamp. Varför har vi nordbor ett så reserverat 

förhållande till svamp förresten? Vi har många bekanta som bara vågar plocka kantareller ”för 

dom vet man ju i alla fall hur dom ser ut”. 

Elias Fries – den bottenlärde botanisten som enligt sägnen lärde sig tala latin före svenska var den 

förste som kämpade för att göra svamp populärt som födoämne. Några år före den värsta svält- 

och emigrationstiden propagerade han förgäves – för svampupplysning.75 

Brusewitz menar att Fries försök till att föra in svamp i det svenska köket aldrig slog in ibland 

det svenska under hans levnadsperiod. Genom tester hade tidigare forskare funnit att man kunde 

leva på enbart svamp under en längre period då de innehöll de nyttoämnen som krävdes för att 

leva. Bruzewitz fortsätter med att en tysk doktor vid namn Lenz hade enligt utsago levt på 

enbart svamp under flera månader på svamp och vatten utan några större problem. 

 
74 Tullberg, Sigurd. Svampar som motiv. Svenska Dagbladet. 24/9 1978 
75 Brusewitz, Gunnar. Elias och svamparna. Svenska Dagbladet. 11/9 1972 
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1978 tillägnades inte enbart åminnelsen av Fries utan man mindes och uppmärksammade också 

samtidigt Fries föregångare Carl von Linnés 200-åriga dödsdag vilket uppmärksammades i 

tidningarna. Detta ledde till ett ökat intresse för Linné och Linnésällskapet som av liknande sätt 

arbetar för att hålla kvar minnet av den största naturvetaren i svensk historia. Av detta utfördes 

det fler Linnévandringar runtom i Uppsala när det innan hans jubileumsår varit mer eller mindre 

bortglömt och hade tack vare detta fått ett återupplivande.76 Genom detta går det att hänvisa till 

Dybelius mening om individers vilja att minnas: 

Det existentiella historiebruket kan utövas av alla på grund av alla människors behov av att 

minnas, såväl individuellt som kollektivt. […] Det tillhör kanske främst den privata sfären, men 

återknyter även starkt bakåt i tiden och blir på så sätt en koppling till en större gemenskap och ett 

större sammanhang.77 

Genom detta kan ättlingar och föreningar koppla detta till att just komma ihåg Fries och Linne 

genom att åminnelser på olika sätt. I dessa fall kopplade till deras döds och födelseår. Det 

påpekas dock inte om det blev något utökat intresse för Fries hos den gemene svensken. 

Intresset för Fries sjönk märkvärt under 2000-talet där ett fåtal artiklar skrivits om Fries om en 

omnämnt honom i text. Vart han förekommit i större grad under 2000-talet har hamnat i 

periferin i artiklar som behandlat andra personligheter som exempelvis Linné, som tillhör de få 

om inte enda botaniker som gjort ett större intryck i den svenska naturvetenskapen.78 Den sista 

artikeln som nämner Fries skrevs 2018 om Fries syn på naturvetenskapen och dess bruk för 

människan.79 

Den kvantitativa undersökning som redovisas nedan i diagram används för att ge en tydligare 

bild av dagstidningarnas intresse för Fries och vad det är som aktiverat intresset för honom. I 

diagrammen kommer det visas tre olika kategorier. Antal framhävanden som Fries har i 

tidningarna, antal artiklar med Fries i fokus. Det kommer också visas de artiklar som har Fries 

i anslutning till svamp. Den sista kategorin är övrigt vilket syftar till de artiklar som antingen 

enbart omnämner Fries eller skriver om honom i av andra orsaker än svamp men inte sätter 

honom i fokus. Sammanlagt har 62 artiklar undersökts från samtliga tidningar.  

 
76 Hamberg, Erik. I Carl von Linnés fotspår: Svenska Linnésällskapet 100 år. Svenska Linnésällskapet. 

[Uppsala]. 2018. s. 142 
77 Dybelius. 2012. s. 12.  
78 Ekman, Kerstin & Eriksson, Gunnar. Tre hundra år i blommande spår. Dagens Nyheter. 31/12 2006. 
79 Sjöberg, Fredrik. Näckrosen har plötsligt blivit mycket gammal. Svenska Dagbladet. 19/8 2018 
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3.1.1 Aftonbladet 

I diagrammet visas ett lågt intresse för Fries i de åtta artiklar som behandlar eller omnämner 

Fries. Artiklarnas innehåll varierar men att intresset är som störst under 70-talet varpå 90-talet 

är det enda av de resterande årtiondena som behandlar Fries i text. I artiklarna är Fries inte 

huvudintresset, han hamnar i större delen i periferin. Bland annat som en linneansk lärjunge, 

eller i artiklar som berör naturen. Även om Fries omnämns i artiklarna med koppling till naturen 

används han mest som en referens, det går också att se att det är bara två av aftonbladets artiklar 

som går djupare på vem Fries var och hans bedrifter. Men även då är intresset lågt, vad 

artiklarna visar är att det är till större delen naturen och svamparna som föranleder tidningen att 

skriva om Fries. Vad tidningarna också visar är att både naturen och svamparna kommer före 

som intresse för Fries och att de tillfällen få tillfällen som han omnämns visar ett intresse av 

honom som en viktig del för naturvetenskap, även om det inte skrivs mycket om honom. 

 

3.1.2 Dagens Nyheter 

Följande diagram visar intresset för Fries av de 15 insamlade tidningsartiklar som behandlar 

Fries. Diagrammet visar ett klart mycket större intresse för Fries där tidningarna går djupare på 

Fries som person och hans inflytande. Fries blir mer som en symbol för att ha lärt svensken äta 

svamp och inflytandet han haft på andra mykologer. Intresset för Fries väcks genom svampen, 

samtidigt som det också visar att minnet av Fries aktiveras i takt med hans jubileumsfiranden 

på 70- och 90-talet. Ett lika högt intresse fanns för Fries under 2000-talet, dock var intresset för 

Fries till större delen mer för svampen än för Fries. Vad gällde intresset för Fries var intresset 

lågt där han oftast användes i förbifarten eller som en referens till ättling eller till 

naturvetenskap. 
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3.1.3 Expressen 

Diagrammet som undersöker expressens intresse för Fries som bygger på 10 insamlade artiklar. 

Expressens artiklar visar en form av nationell symbolstatus kring Fries i anslutning till svampen. 

Dock är intresset det lägsta bland tidningarna där intresset till större delen är för svamparna, 

samtidigt som intresset för specifikt för Fries visades under 70-talet. Det fanns inget intresse 

för Fries under 80-tale för att öka under 90-talet, troligtvis till följd av hans jubileumsfirande. 

Utöver det var det generella intresset för Fries lågt under 1900-talets senare hälft ända fram till 

2000-talet.  

 

3.1.4 Svenska Dagbladet  

Som diagrammet visar, fanns ett större intresse för Fries under 70- och 80-talet än hos någon 

ab de andra tidningarna. Där det även är dubbelt så stort som hos Aftonbladet. Sammanlagt 

insamlades 21 artiklar som behandlade Fries, mer än någon annan tidning och nästan 3 gånger 

så många som Aftonbladet som minst antal artiklar. Vad som är intressant är att intresset för 

Fries var som lägst under 90-talet även om det innefattades ett jubileumsår 1994. Däremot fanns 

det ett intresse för Fries under allas lika lågt som Aftonbladet varpå Dagens Nyheter och 
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Expressen visar ett större intresse för Fries under denna period. Däremot visas ett generellt 

större intresse för Fries som mykolog och naturvetare än i övriga tidningar. Minnet av Fries 

väcks genom skribenternas naturintresse där Brusewitz tillhör bland de som skrivit som mest 

om Fries. Fries  
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3.1.4.1 Delsammanfattning 

Intresset för Fries var som störst under 70-talet där intresset låg i att lyfta fram och minnas Fries 

som en av de största botaniker som Sverige haft. Bland annat mindes man honom genom att 

pryda frimärken med svampar som han namngett och funnit för att hedra Fries. Orsaken till att 

nämna Fries i anslutning till Linné grundade sig i att förstärka betydelsen och inflytandet Fries 

haft inom botaniken. Däremot såg man en stadig nedgång i intresset av Fries under 2000-talet 

och framåt med enstaka artiklar och inlägg som berörde honom. Svenska Dagbladet som var 

den dagstidning som skrev mest om Fries tillhörde också den tidning som hade det lägsta 

intresset för honom på 90-talet. Hos de andra tidningarna gick det att se en liten ökning av 

intresset för Fries. För tidningarna som intresset ökade under 90-talet kan orsaken ha varit att 

att 70- och 90-talet var årtionden där Fries hade jubileum vilket kan ha ökat intresset av honom. 

Jubileum och årsdagar brukar vara av betydelse för att aktivera minnet och uppmärksamheten 

på personer och händelser inom historiekulturen vilket varit bland orsakerna till att intresset för 

Fries ökade under dessa perioder.80  

3.2 ANLEDNING TILL ATT TIDNINGAR SKRIVIT OM FRIES 

Framför allt har föranledningarna till att skriva om Fries legat i att poängtera hans betydelse för 

den svenska svampkulturen. I många av de texter som Fries förkommer i omnämns han till 

större delen som en inspiration till svampforskare eller i anslutning till svampintresserade. Vare 

sig det gäller människor med ett matintresse eller för hobbymykologen. Vad tidningarna ofta 

beskriver är hur vad Fries har för koppling till svampen och inte vad svampen har för koppling 

till Fries. 1978 skriver Aftonbladet: 

Den svenska hösten domineras för närvarande av svampen. Dess Linné heter, som vi fick reda på 

i ett radioprogram häromdagen, Elias Fries. Han förutsåg för mer än hundra år sen att Amerika 

var framtidslandet och att Afrika skulle göra sig fritt. Inte så dåligt av en specialist på skivlingar., 

som Stig Ahlgren uttryckte sig i svampfrågan.81 

Noterbart väcks minnet av Fries under jubileumsåren, främst i Svenska Dagbladet och Dagens 

Nyheter, även om Aftonbladet skrivit artiklar om Fries har intresset legat till större delen hos 

de förstnämnda tidningarna. Minnet väcks bland annat genom radioprogram där Fries ligger i 

centrum. Det skrivs också att hösten kommer tillägnas svampen, men kopplas också till Fries 

som förgrundsgestalt till svampen och dess användning. Denna kolumn om än kort, är bland de 

 
80 Dybelius. 2012. s. 12 
81 Aftonbladet (red.) Svamp och krig. Aftonbladet. 8/9 1978 
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få som omnämner Fries ur ett filosofiskt perspektiv och syftar till en nästan framsynthet hos 

Fries.  

Det ska också nämnas att föranledningarna till att skriva om Fries har också legat i anslutning 

till familjemedlemmars framgångar inom forskning, eller vid åminnelser av dem vid deras 

bortgång. Detta kan grunda sig i att betona hans relevans för svenska forskare, där friesfamiljen 

varit framtåsende bland annat inom mykologin. Även om artikeln inte är skriven explicit om 

Elias Magnus Fries skrivs det i Svenska Dagbladet vid dödsfallet av en släkting som delar namn 

med 1800-talsbotanisten: ”Magnus Fries var född botanist. Hans farfarsfar var professor Elias 

Fries, den systematiska mykologin grand old man […]”.82 Vad syftet kan ha legat i är att visa 

vilken betydelse Elias Fries haft för familjens fortsatta forskningstradition inom botanik men 

också ett erkännande av honom som en av de stora botanikerna som Sverige producerat. Det 

går att dra en slutsats vid att Elias Fries har haft inflytande inom den svenska botaniken, men 

också fört över det till sina släktingar. Även om texten inte handlar om Fries, utan om en ättling 

ger hans namn legitimitet och väger tungt i beskrivningen av ättlingen då ättlingens namns kan 

spåras tillbaka till Fries. Fries d.ä namns ges också ytterligare legitimitet genom att beskrivas 

som mykologins grand old man. Genom detta aktiveras också Fries minne genom hans ättlingar 

mer än 100 år efter hans död.83  

Intressant nog annonserades det under några antal tillfällen i samtliga tidningar om att det skulle 

vara radioprogram som skulle handla om Elias Fries, hans liv och gärningar under hans 200-

årsjubileum 1994 där följande text lyder: ”Värt att veta: Ilias [!] Fries – upptäckare i svampriket. 

Docent Sven Nilsson berättar om svamparnas Linné.”84  

Vad som tydligt framgår i intressefrågan av de svenska tidningarna intresse av Elias Fries under 

50 år har ändrats från jubileumsfirande av hans döds- och födelseår vilket ledde till ett växande 

intresse för särskilt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter att göra inslag om Fries i 

tidningarna. Syftet av inläggen har riktat sig mot att vara informativa om vem Fries var men 

också vad han har tillfört för det gemene svampintresset i Sverige. Föranledningen till att 

tidningarna valt att nämna Fries i texter om matsvamp ligger nog i dels att Fries gjorde stora 

arbeten ledde till en popularisering av svampen i landet även om det inte skulle bli någon form 

av rörelse förrän 1940-talet, ca 70 år efter hans död. Även om Fries har varit död i mer än 140 

år nämns hans fortfarande i texter som handlar om hans släktingar vare sig det handlar om deras 

 
82 Santesson, Rolf. Elias Fries död - Framstående botanist med historiska anor. Svenska Dagbladet. 5/11 1987 
83 Aronsson. 2004. s. 62 
84 Svamparnas Linné. Dagens Nyheter. 26/8 1994. 
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framgångar eller död. Detta är ett tecken på det intryck som Fries har haft inom släktens historia 

men också inom naturforskningen där släktingar har följt i sin anfaders spår. Det har inte enbart 

varit bland hans släktingar som Fries har varit en inspirationskälla, bland annat har han legat 

som inspiration till Nils Suber en framstående mykolog och svampboksförfattare där han 1979 

friade 60 år i världens äldsta svampförening.85 

För den matintresserade vilket Fries arbete ofta lutade sig emot skrivs det om honom ofta i 

samband med hur han fick svensken att äta svamp. I ett reportage i Svenska Dagbladet 2007 

skriver de om att Fries är en av personerna som förekommer i Kerstin Ekmans bok Herrarna i 

skogen.86 I reportaget ges en antydan till Fries romantiske filosofi och hur det kom sig att han 

valde att namnge vätterosen efter trollet som funnits i svensk folktro.  

3.2.1.1.1 Delsammanfattning 

Anledningen till att skriva om Fries i tidningarna har till större delen handlat om att minnas 

honom under hans jubileumsår, där huvudfokuset legat i att beskriva Fries som en person före 

sin tid gällande mykologi och användandet av svampar i det svenska köket. Anledningen 

kopplas ofta till de svamp- och naturintresserade och hos individer som intresserat sig för 

matsvamp, där svamprecept och berättelser om svampens historia blir ett sätt för tidningarna 

att aktivera minnet av Fries. Fries blir på så sett en kulturbärare och förgrundsgestalt inom den 

svenska naturforskningen och matsvampsintresset.  

Minnet av Fries aktiveras också genom ättlingar, beroende på händelser gällande dödsfall hos 

de som följt i hans spår och blivit forskare. När Friesmuséet stod färdigt 1978 gjorde det också 

möjligt att få en fysisk bild av Fries och hans hemort i Femsjö där det skulle föras guidade turer 

kring Femsjö och information om Fries. Detta genom att möjliggöra studerandet av 

tidningsartiklar lokala och nationella om Fries och hans familj fram till idag. Men också hos de 

som fortfarande lever, vare sig det är forskare som gjort framsteg i karriären, eller släktingar 

som åminns honom vid särskilda tillfällen. Historiekulturen kring Fries har inte brukats 

vetenskapligt för att föra diskussioner om vetenskaplig forskning. Det har snarare använts för 

att påminna om Fries person, liv ur det existentiella historiekulbruket och därav intresset för 

honom ökat under jubileumsåren. Som Dybelius nämner är det kanske inte personen utan 

händelserna kring personen och dess aktörer som har en vilja att åminnas en person. I detta fall 

 
85 Westtorp, Hans (red.). 60 år i 100-årig svampförening. Svenska Dagbladet. 13/11 1979 
86 Bäckstedt, Eva. Ekman ger röst åt skogen. Svenska Dagbladet. 31/5 2007 
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att intresset väcks av tidningarna, även om det är genom svamparna som minnet väcks 

symboliserar svamparna Fries.87 

3.3 PORTRÄTTERANDET AV FRIES I TIDNINGAR 

I materialet som använts till uppsatsen har jag använt mig av en innehållsanalytisk metod för 

att nå fram till en slutsats om hur nationella dagstidningar som Svenska Dagbladet och Dagens 

Nyheter har framställt och beskrivit Elias Magnus Fries. Fries har således undersökts utifrån 

perspektivet som en kulturell, vetenskaplig och nationell symbolgestalt. Där syftet legat i att 

undersöka vad Fries har haft för betydelse för svensk svampkultur som och hur dagstidningar 

har valt att porträttera honom. Bland frågorna som har behandlats är hur intresset för Fries sett 

ut från 1970-talet till nutid. Vad ankommer moraliska värderingar hos Fries i svenska 

dagstidningar har det inte skrivit mycket om förutom hans religiösa bakgrund, bortsett från ett 

tidningsinlägg som förklarar Fries ur en mer humoristisk synvinkel. Inlägget drar däremot en 

humoristisk anekdot från när Fries för första gången drack champagne tillsammans med en 

annan forskare och sonen Robert där Elias utbrast med ”Det var hjälpe mig Gud ta mig fan den 

godaste sockerdricka jag druckit.”88  

Fries erkänns av samtliga skribenter som ett av de stora 1800-talsgenier med en positiv syn på 

hans bedrifter som liknas med Linné. Kanske till stor det för hans banbrytande arbeten inom 

svensk botanik och systematik inom den mykologiska forskningen. I en artikel från 1976 skriver 

Dagens Nyheter: 

Alla har väl hört talas om Carl von Linné, pojken från Småland som blev ’botanikens fader’. Men 

hur många känner till ”mykologins fader” Elias Magnus Fries (1794–1878), också han född i 

Småland, fast 87 år senare än Linné?89 

Texten beskriver till större delen Fries som en pionjär för den svenska användningen av svamp 

men också hur forskningen av svamp har till större delen negligerats av svenska forskare i 

synnerhet som ett födoämne. I artikeln ges en liten känga till Linné där det framstår att han sett 

på svampen med ett underliggande förakt och i sin tur skildrar Fries som en stor svampälskare 

som ur ett nästintill poetiskt sätt valde att namngiva de olika svampsorterna. Över rubriken 

finnes en bild med en text som lyder ”Elias Magnus Fries (1794–1878) svamparnas ”förste 

 
87 Dybelius. 2012. 168 
88 Stark, Ulf. Å, vilken sockerdricka!. Expressen. 19/3 1970 
89 Svampar får nytt liv i frystorken. Dagens Nyheter. 10/2 1976. 
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älskare”. Det blir tydligt hur man i artikeln ger en romantiserande bild av Fries som person som 

såg själva nyttan av svampen, till och med när den store Carl von Linné inte såg den.  

I juni 1973 skrevs en artikel i Dagens Nyheter där man får en inblick i av Fries personlighet ur 

en mer nyanserad synvinkel där det berättas om Fries förhållande prosten Lars Levi Læstadius 

som inte alltid innehöll en positiv ton från Fries forskarnas håll. Læstadius var i grund och 

botten prost som ägnade större delen av sin tid i Lappland i kristen mission men vid sidan av 

hade ett stort intresse för botanik. Vad konflikten bakgrund låg i handlade om syn på botanisk 

vetenskap där Fries hade uttryckt att Læstadius saknade vetenskaplighet i. Detta grundade sig i 

en fiendskap som funnits under en längre period där Læstadius tidigare har anklagat Fries för 

att ha beskrivit olika fjällväxter utan att ange honom (Læstadius) som upptäckare av dessa. Det 

hade också uttryckts sig om att Fries hade gjort ansatser till att konstruera fler växtarter istället 

för att reducera antalet.90 Vad som först hade varit en lång ovänskap skulle senare utmynna sig 

i en vänskap mellan botanikerna där Læstadius skulle förse Fries med växter från fjällvärlden. 

Vad det går att se i Fries är en bestämdhet och rak kommunikation ur dagens mått mätt. Han 

(Fries) var inte orädd för att anta konflikt om det stred emot hans principer. Till skillnad från 

Agardh skulle Læstadius och Fries sluta fred och bli vänner, dessa konflikter var först och 

främst vetenskapliga och inte på det personliga planet. Vad som ofta diskuterats kring Fries och 

Agardhs konflikt har snarare rörts sig om yrkesmässig avundsjuka mellan forskarna om 

publiceringstvister. Att forskare hamnat i konflikt med varandra behöver inte ses som något 

representerande för deras person utan kan ses som något som kan förekomma när oliktänkande 

kommer i kontakt med varandra. I Aftonbladet skrevs det en insändare som beskrev 

sminkrotens historia och hur Linné hade benämnt blomman och beskrivit:  

’Under min resa iakttog jag, huruledes i Norrland, i synnerhet Hälsingland, behagsjuka flickor 

använde de färska, i vatten avsköljda rötterna av denna växt istället för smink, och att de sålunda 

med en behaglig, röd färg målade sin ansikten, på det att de knappt eftergivande rosor i ljuvaste 

färgring, skulle till sig locka och fängsla friares blickar.’91 

Insändaren avslutar med att Fries bryskt hade omnämnt och förstört sminkrotens rykte genom 

att lansera ett mer folkligt namn i sin ordbok där den fick namnet horleta där skribenten 

beklagar sig över att ”Alltid ska gubbarna komma och förstöra”. Detta är bland de enda texterna 

som närmar sig Fries med någon form av kritik, även om det kan ses som en tidsenlig företeelse 

eller om den var en enskild händelse av att tillge ett namn ett nedvärderande namn. Detta skulle 

 
90 Grandien, Bo. Dödskallar prästerligt extraknäck. Dagen nyheter. 1/6 1973 
91 Sminkrotens rykte. Aftonbladet. 14/5 1984 
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iså fall kunna vara ett sätt att benämna Fries utifrån det moraliska historiebruket, dock skulle 

detta kräva djupare undersökning på orsaker till att Fries valt att namngiva växter på det sättet 

kopplat till kvinnosyn utifrån tidsperioden. Utöver denna har det inte diskuterats mer om Fries 

personlighet utöver att han var ett av sin tids snillen och hur naturen redan från ung ålder var 

en inspirationskälla för hans framtida profession. 

Fries beskrivs bland annat i en artikel 1978 ha haft en form av framtidstänkande där han hundra 

år tidigare skulle förutspå att USA var framtidslandet och att Afrika skulle göra sig fritt från 

kolonialiseringen. På dessa punkter hade han rätt, dock kan det diskuteras om en logik för dess 

ekonomiska tillväxt av de stora emigrationerna under 1800-talet som ledde många till att söka 

lyckan i ett land i en ekonomisk uppgång. Som Stig Ahlgren hade uttryckt det ”Inte illa av en 

specialist på skivlingar”.92 Dock kan det läggas i åtanke om att Fries förutsägelse kan ha grundat 

sig i den ekonomiska utbildning han besatt hur det kunde påverkat synen på den ekonomiska 

utvecklingen i Amerika och Afrika.  

Tidningarna porträttering av Fries har genom historien en samklangig bild av honom som en av 

de största svenska botaniker näst efter Linné. Detta anmärks genom att hans arbete legat till 

grund för att svensken ändrade sin syn på svamp och hur han introducerade svampen i det 

svenska köket. Samtidigt som han potentiellt hade blivit en ”räddare i nöden” för svensken om 

han hade fått ett genombrott inom svampforskning. Hans sätt att framhäva sig nämns också 

vara i den romantiska tappning som han var influerad av, exempelvis i artikeln Möten i 

kråknedan där Brusewitz ger en förklaring till varför Fries valde att ge vätterosen sitt namn.93 

Vad undersökningen samtidigt nått fram till är hur lite det skiljer sig mellan tidningarnas sätt 

att framställa Fries från olika perspektiv. Tidningarna har i stor utsträckning framställt honom 

som en botaniker av hög rang och kunskap som skulle forma den moderna mykologin. Dock är 

det vanligare att tidningarna porträtterar honom som en mykolog istället för en fullfjädrad 

botanist som behandlade andra vetenskapliga discipliner. Bland de få artiklar som nämner Fries 

i ett annat perspektiv gör det till större delen i förbifarten där det inte förs någon större 

nyansering.94 Utöver detta och ett fåtal artiklar hålls en samstämmighet om Fries som en symbol 

för den moderna mykologin. 

 
92 Svampar och krig. Aftonbladet. 8/9 1978 
93 Brusewitz, Gunnar. Möten i kråknedan. Svenska Dagbladet. 2/6 1985. 

Kråknedan kan förklaras de olika månfaserna när månen går i nedan efter Tiburtiusdagen i april där det enligt 

bondepraktikan var bra att täcka husen i Kråknedan så att de inte skulle rias ner i en storm. Detta kan grunda sig i 

att förråden mellan vinterhalvåret och våren ofta sina som av naturliga skäl leder till en ansträngande period för 

bonden. 
94 Vaste, Lars. Fagertärns röda under. Expressen. 6/8 1978. 
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Även om Fries inte hade något med barnsången Har du sett herr kantarell tillges han titeln i en 

av Expressens artiklar 1994 under hans 200-årsjubileum där han återigen tillges en bild som en 

av förgrundsgestalterna till det svenska svampätandet. Vad som tilläggs är hur Karl XIV Johan 

redan hade en vana av att äta ”käringfisar” och svinmat som svamparna kallades i folkmun 

förundrades över hur hans landsmän ryggade sig för svampen.95 Vad som skulle medfölja den 

forne franske fursten numera svensk konung är att hans namn skulle pryda den tidigare 

namngivna stensoppen med hans egna namn av Elias Fries.  

3.3.1 Vetenskapsmannen Fries 

”Svamparna är ett strövande pack, som röva allt vad de finna lämnat sedan Flora gått i sitt 

vintertält emot hösten”. Så lyder en av Svenska Dagbladets citeringar av Linné som ger en 

anblick av skepticism till svampen.96 Inte sällan skrivs det om Fries utan att nämna Linné, oftast 

är det för att påvisa den höga kunskapen som Fries besatt och där han ofta ges bilden som 1800-

talets motsvarighet till Linné. Det återupprepas däremot också vid Linnés skeptiska inställning 

till svamp och vissa fall som en form av avsky till svampen.  

Vad majoriteten av alla nyhetsinslag om Fries innehåller lägger stor vikt på att visa hans snille 

som mykolog och vidden av hans inflytande på att svenskar skulle komma att börja bruka 

svamp till annat än mat till boskapsdjur. Fries omnämns inte enbart som en enastående mykolog 

som skall likställas med Linné utan också som en person som inspirerade framtida ekologer och 

mykologer. Bland annat skriver Bo Grandien i Dagens Nyheter 1981 en artikel om hur Allan 

Ellenius tog inspiration av ekologi inom konsten låg delvis i Linnés anda men också där den 

romantiska synen på ekologi hämtades delvis från Fries.97 Något som också framkommer i 

Romantiken på vetenskaplig nivå är Fries romantiska filosofi som genomsyrade hans 

vetenskapliga verk där frågan om den vetenskapliga empirin och skönlitterära användning 

kunde ställas i kontrast till varandra.98  

3.3.2 Kulturell symbol för svensk svampforskning och svampätande 

Den kulturella betydelsen som Fries påläggs riktar sig först som en folkbildare och 

förgrundsgestalt till att det svenska folket började äta svamp. Under 1970-talet skrivs bland 

annat i Svenska Dagbladet om hur Fries fader bildade Femsjö sockens invånare i latin.99 Att 

fadern Thore undervisade sonen i latin men också sockenborna i latin som skulle bli ett 

 
95 Karlsson, Petter. Grattis Jesus, 2000 år. Expressen. 6/3 1994. 
96 Elgklov, Lars. Från komat till delikatess. Svenska Dagbladet. 6/10 1989  
97 Grandien, Bo. Ekologisk helhetssyn genomsyrade hans kost [!]. Dagen Nyheter. 20/7 1981 
98 Aspelin, Kurt. Romantiken på vetenskaplig nivå. Aftonbladet. 27/2 1970 
99 Eriksson, Gösta. Sockenborna fick lära sig latin. Svenska Dagbladet. 27/2 1970 
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vardagsspråk för far och son. Gunnar Eriksson följer upp i artikeln om att inte det inte enbart 

brukades latin i familjen Fries vardagsliv utan hade inflytande bland sockenborna under fadern 

Thores levnadsår. Detta i en anekdot om när en bybo fått i uppgift att inhandla ättika i Halmstad 

där av olycka råkat spilla ut den förklarar för Thore hur han tappat ut ”acetum” (syra/ättika).  

Minnet av Fries följer också ur det genealogiska perspektivet där ättlingar har mint sin anfader 

genom att bland annat först upp museum, men Fries har också haft stor betydelse för ättlingar 

runtom i landet där han varit en referenspunkt för deras släktled.  

Elias Fries är landets vid sidan av Linne mest kände och aktade botanist. Mängder av verk hann 

han med under sin tid som forskare i Lund och Uppsala, där han också var professor. […] Ättlingar 

till denne store vetenskapare – Den svenska svampforskningens fader – har i över 40 år haft sin 

egen förening. Då och då samlas man till föreningsmöte för att hedra gamle Fries minne.100 

Genom detta har familjemedlemmar och andra som varit i kontakt med Fries inom vetenskapen 

bildat en förening. Föreningen har använt platser såsom Lund och Uppsala som referenspunkter 

där Fries verkat som professor. Minnet av Fries lever också kvar genom Carl-Thore, (notera 

namn som gått i familjen), hade gjort en ny sammanställning av familjens släktbok med 

Friesättlingar. Dybelius menar bland annat i sin avhandling att det lokalideologiska 

historiebruket kring Döbeln är att han sin anda är en ”sann skaraborgare” där syftet är att 

ankoppla honom till den lokala bygden eller Västergötland. Han fortsätter med att grunda 

minneskulturen kring Döbeln med tre grundpelare.101 I Fries fall kan man hitta liknande sätt, 

bland annat genom att tidningarna ofta kopplar som en av de mest tongivande svenska botaniker 

tillsammans med Linné, men också hur föreningarna i anslutning till Fries använder minnet av 

honom. Fries minne kommer ofta i kontakt med antingen, natur, vetenskap och huvudsakligen 

svamp i perspektivet som en svensk förebild på alla områden. Dock tillges Fries få personliga 

egenskaper, det återges oftast iså fall i form av ett snille före sin egen tid och en influens för 

framtida forskare. Ansatser till att beskriva Fries utifrån ett romantiskt perspektiv görs sällan 

utan Fries hamnar mer i kategorin som en Linneansk ättling.102 

Vad som ofta uttrycks i svenska dagstidningar är huruvida svenskar har Fries för fått in svampen 

i den svenska matkulturen genom sina verk av de ätliga och oätliga svamparna i Sverige. Bland 

annat förklaras det genom Per Erik Haglunds artikel Vår mat är som vårt kynne om den svenska 

matkulturens historia där det omnämns användandet av svamp i en svensk kokbok från 1650-

 
100 Svenska Dagbladet (red.). Elias Fries minne hedrat. Svenska Dagbladet. 20/6 1972. 
101 Dybelius, Anders. Ett hållbart minne? – Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848–2009. s. 147 
102 Landell, Nils-Erik. Rena rama svampexplosionen. Svenska Dagbladet. 26/9 1982 
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talet. Det skulle dock dröja nästan 150 år fram till att bruket av svamp i svensk matlagning 

skulle få ett större genomslag tack vare Fries. Det förklaras i artikeln att även om han gjorde ett 

gediget arbete för att popularisera svampen riktade hans texter sig till de mer förmögna och 

bibliotek och inte till allmogen som.103  

I Svenska Dagbladets artikel När svenskarna lärde sig att äta svamp från 1980 skriv det 

återigen om den svenska matsvampens historia om hur den svenska befolkningen hellre åt 

barkbröd än svamp under de nödåren i som rådde under 1800-talet. Att kantareller är något som 

äts idag (1980) menas vara bland det normala men att det fortfarande råder en skepticism mot 

svampar som inte är champinjon eller kantarell på grund av rädslan för förgiftningar. Som 

Brusewitz menar kan de ligga i att Sverige inte har haft någon riktig svamptradition till skillnad 

från övriga länder i Europa. Bland de få som åt svamp i Sverige var just under den perioden 

endast överklassen och boskapsdjuren. Botaniker hjälpte inte heller till att ändra synen på 

svamp utan hade till en majoritet negativ syn på svampen där en del lyfte ett varningens finger 

till svampen. Brusewitz gjorde en annan liknelse till den 1860-talets svältperiod till Irland där 

människor  

Men Sverige har inte varit ensamt om att svälta mitt under överflödet. Under de svartaste 

ofärdsåren på Irland, då folkmassor svalt ihjäl eller flydde västerut i sin nöd, stod makrillstimmen 

tjockt kring kusterna utan att någon rörde ett finger för att beskatta dem.104 

Svenska var genom detta inte ensamma i att inte använda alla naturtillgångar som de besatt i 

överflöd där konsekvenserna blev att människor svälte ihjäl i massor på grund av det. På så sätt 

går det att se vilken betydelse Fries forskning kring svampen haft, men också att det också 

handlade om förmedlandet av kunskap till allmänheten och deras mottagande av att faktiskt 

använda svampen i större utsträckning skulle dröja nästan 70 år senare.  

Men kulturminnet av Fries gör sitt märke när man under 1978 som är 200-årsjubileum av Fries 

födelseår valt att pryda frimärken med svampar till minne av Elias Fries, ”mykologins fader”.105 

Detta skedde i oktober månad under frimärkets dag där man fyller turisthäften med frimärken i 

minnet av stora personer eller händelser som varit av betydelse för svensk historia där Fries fick 

en månad av hans verk i hans minne. Detta rapporteras det också om i Svenska Dagbladet där 

frimärkena skall prydas med bland annat kantareller och stensoppar, mer kända som 

Karljohansvamp efter Karl-Johan Bernadotte omdöpta av Fries som en hyllning av den 

 
103 Wahlund, Per Erik. Vår mat är som vårt kynne. Svenska Dagbladet. 1/2 1988. 
104 Brusewitz, Gunnar. Elias och svamparna. Svenska Dagbladet. 11/9 1972 
105 Casell, Claes. Här är allt om -78 års märken. Expressen. 4/10 1977 
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framlidne kungen.106 I en av rubrikerna väljer de att skriva om Fries som ”Svamparnas Linné”. 

En tydlig kontinuitet som funnits i tidningarna genom tiden är att man sällan omnämnt Fries 

utan att nämna Linné eller vice versa. Samma sak gäller att aktiverandet av Fries har ofta handlat 

om att aktivera det genom svampen och naturen som en betydelsefull del för att väcka Fries 

minne och inte tvärtom. Aronsson skriver i sin avhandling: 

Det är genom utbyte med andra, kontraster och berättande som stabilitet och synlighet skapas. Släkten 

och vänkretsen cirkulerar och fyller på med nya historierom hur hon redan som litet barn var så 

försigkommen, så det kunde man ju tro att hon skulle sluta som…107 

Bland annat genom att tidningarna skriver om att Fries som barn fick lära sig latin i hemmet av 

sin fader, men också att han redan som barn hade ett intresse för svamp.108 

3.3.2.1.1 Delsammanfattning: 

Minnet av Fries har varit levande under 1900-talets senare del även om det avtagit under 2000-

talet där intresset för Fries har avtagit. Mellan 1977–78 ökade intresset för Fries i skriven text 

där han både fick utrymme i tidningen men också i radio. Föranledningen till det ökade intresset 

låg i att det var 200-år sedan han avled. Ett annat jubileumsår som uppmärksammades var 1994 

där man mindes hans 200:ade födelsedag där Fries fick liknande uppmärksamhet under 1978. 

Beträffande hur tidningarna porträtterade Fries var tidningarna konsekventa i framtoningen av 

Fries som ett av svensk forsknings stora snillen där det ofta drog paralleller till Carl von Linné. 

Orsaken kunde bland annat legat i att Linné tillhör bland de mest välkända svenska 

vetenskapsmän samtidigt som han också studerade liknande områden som Fries där den 

sistnämnde nästan fortsatte där Linné hade lämnat ett tomrum. Något Eriksson menar i sin 

avhandling i sin beskrivning av Fries var att han redan som ung var en starkt influerad av 

romantiken med dess naturdyrkan vilket kan ha legat till grund att han skulle bli den botaniker 

som han blev. Vilket kan kopplas till tidningarnas intresse av att skriva om Fries i anslutning 

till naturen.  

  

 
106 Tullberg, Sigurd. Svampar som motiv. Dagens Nyheter. 24/8 1978 
107 Aronsson. 2004. 145–146 
108 Eklund, Erika. De södra landskapens blommor och djur. Aftonbladet. 22/7 1990 

Sjöberg, Mats. Svamparnas Linné i mangelboden. Dagens Nyheter. 9/8 2006 
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3.4 SLUTDISKUSSION 

Syftet med undersökningen har varit att analysera hur svenska dagstidningars intresse för Fries 

har sett ut mellan 1970 till idag och vad som föranlett dem till att skriva om Fries. Det har också 

varit av intresse att undersöka hur tidningarna har valt att porträttera Fries samt hur det skilt sig 

genom historien. Tidigare forskning har inriktat sig på Fries naturvetenskapliga påverkan och 

hur romantiken låg till grund att Fries skulle blir den botaniker som han blev. Dock undersöks 

aldrig den allmänna bilden av Fries, inte heller hur intressant han egentligen varit för det 

svenska folket, om ens betydelsefull. Magnus Krook gjorde bland annat en komparativ studie 

av Fries och Agardh och hur deras vetenskaplighet var grundade sig i romantiken samt hur det 

skilde de båda vetenskapsmännen.109 Ronald Petersens rapport om Fries arv är bland de få som 

skriver om Fries ur perspektivet hur Fries påverkade den moderna mykologin. Petersen 

förhåller sig till det vetenskapliga inflytande som Fries haft på samtida och framtida mykologer, 

men diskuterar inte hur hans arv tagits i bruk bland allmänheten. Min undersökning har till 

större delen handlat om just den allmänna bilden av Fries och tagit inspiration av de övriga 

källorna för att reda ut vem Fries var som person och inflytande inom naturvetenskapen. Det 

som skiljer sig från de andra är att denna studie ämnar till att undersöka hur den 

allmännationella synen och intresset för Fries har tagit i bruk. 

Anders Dybelius avhandling om Georg Carl von Döbeln har varit av stor användning då han 

utgått från ett dels historiekulturellt perspektiv och analyserat bilden av honom ur ett 

minneskulturellt perspektiv. Dybelius förklarar bland olika orsaker till att Döbelns minne levt 

kvar i ur aspekten det nationell-ideologiska historiebruket eftersom historieskrivningen kring 

Döbeln inte hamnat i kontroverser ur etisk-moraliska perspektiv. Likt Döbeln har inte Fries 

använts i vare sig kultur- eller samhällsdebatter vilket kan ligga till orsak att uppfattningarna 

om honom som person inte påverkats. Fries verk har heller inte hamnat i politisk diskussion om 

huruvida hans handlingar kunnat ifrågasättas av olika skäl som icke moraliska.110 Brukandet av 

Fries i tidningarna har inte heller brukats för politiska ändamål utan snarare handlat om mer 

informativa texter om vem Fries var och hans bidragande i svensk matkultur. 

Av liknande orsaker har det varken varit ifrågasatt eller under diskussion att skriva om Fries 

som något annat än en vetenskapsman och lärare från den lilla orten Femsjö då hans själv inte 

gjorde några kontroversiella utsvävningar. Åminnelsefiranden av Fries har inte heller ordnats 

av statliga organisationer eller kungar utan organiserats av lokala föreningar och föreningar i 

 
109 Krook. 2014. s. 9. 
110 Dybelius. 2012. s. 178 
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direkt anslutning till Fries.111 Vad texterna också visar är hur Fries minne inte har ifrågasatts 

utifrån ett nationellt perspektiv utan att hans forskning fortfarande har varit av relevans för 

andra svenska mykologer. Bland annat hör Nils Suber som en av de svenskar som tagit sig an 

Fries som inspiration. Vad analysen också kommit fram till är att tidningarna har hållit en 

kontinuitet i titulerandet av Fries som ”Svamparnas Linné” eller ”svamparnas fader” vilket å 

ena sidan gett Fries erkännandet som en person av stor betydelse den svenska botaniken och å 

andra sidan visat ett större intresse för svampen än för Fries när det inte varit jubileumsår. Namn 

som svamparnas fader ger en bild av honom som den stora vetenskapsmannen och i denna 

bemärkelse som Linnés jämlike om inte högre ansedd inom mykologin. Liknandet av Linné 

skänker delvis legitimitet till Fries forskning, samtidigt som Fries också blir en produkt av 

Linnés forskning och således hamnar i Linnés skugga. Fries karaktär beskrivs i mångt och 

mycket utifrån hans vetenskapliga bedrifter och religiösa bakgrund från en liten och relativt 

okänd ort för de som inte är bevandrade i svampforskning. 

Vad analysen lett till för slutsats utifrån frågeställningarna kan besvaras bland annat genom att, 

intresset för Fries var som störst under 1970-talet där föranledningen till att tidningarna skrev 

om Fries handlade om att erkänna och uppmärksamma hans arbete och kulinariska bidrag i 

Sverige. Jubileumsfirande för hans dödsår var bland de orsaker som aktiverade minnet av Fries. 

Men också att svampen hamnade oftast i huvudfokus mellan under 80- och under resterande 

00- och 10-tal. 1990-talet var också en period som innehöll ett jubileumsfirande där tidningarna 

likt 1970-talet informerade om Fries och hans forskning. En av orsakerna till att intresset för 

Fries ökade under denna period kan ligga i ett ökat nationellt svamp- och naturintresse. 

Uppmärksammandet av Fries hamnade också i samtid med jubileumsfirande av hans dödsår 

(1978) under större delen av decenniet där tidningarna erkänt Fries som en vetenskapsman av 

Linnés nivå där han till och med överträffade honom inom det mykologiska området. Det ska 

samtidigt anmärkas att Linné var en av Fries stora inspirationer och till sättet som man kunde 

systematisera inom botaniken i Linneansk anda. Detta låg alltså redan som en grogrund till att 

Fries skulle komma att göra sina stora mykologiska upptäckter. Vad tidningarna också visat är 

också hur Fries utvecklade mykologi i svensk forskning tack vare hans tidigare uppväxt som 

romantisk biolog ifrån födseln. 1990-talet var det decennium som intresset för Fries ökade även 

om det under 80-talet funnits ett starkt intresse av denna forskare men ofta i koppling till 

svampen och inte till vad han bidrog till forskningen. Bruzewitz tillhör bland de skribenter som 

under 80-talet benämnde Fries i sina tidningsartiklar där han bland annat skrev om naturen och 

 
111 Dybelius. 2012. s. 179 
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svampen ur ett nästan romantiserande perspektiv. Dessa är tillhör bland de texter som inte 

explicit behandlar Fries och hans koppling till svampen utan snarare ett omnämnande och viktig 

notis till vem Fries var.  

Under 90-talet ökade intresset för Fries där föranledningarna låg i att årtiondet föll samman 

med bland annat bildandet av Svenska Mykologiska Föreningen och Friesmuséet tidigare känt 

som Friesminnet hade då stått klart i ett år innan vilket kan ha föranlett till att skriva om Fries 

i samband med jubileet och SMF:s bildande. Med tanke på vad tidningarna porträtterat Fries 

har slutsatsen legat i att han varit en symbol för svenskt svampintresse och en förgrundsgestalt 

till framtida mykologer och botaniker som skulle hämta inspiration av hans tidigare verk. De 

kategorier som tidningarna sätter Fries i kan ses som folkbildare, vetenskapsman men samtidigt 

ofta som en av 1800-talets stora snillen tack vare hans informativa arbeten om de ätliga och 

oätliga svamparna som finns i Sverige som inte hade undersökts på samma sätt som hans 

föregångare. Däremot har tidningarna dock inte skrivit mycket om hans forskning, i så fall har 

det varit i syfte att förklara hur han systematiserade svampen men riktar tidningarna in sig på 

att förklara hur människan under lång tid drog sig för att äta den. Med tanke på Fries 

internationella insatser för botanik, indikerar ett svagt intresse för vetenskapshistoria i svensk 

media och u det här fallet gäller det specifikt naturvetenskapen. Viktigt har det varit att notera 

bland tidningarna att han förmanade svensken att äta svampen under nödåren som rådde i 

Sverige men att det skulle få en genomslagskraft nästan 70 år efter hans död för den gemene 

svensken.  

I tidningarna visas en annan bild av Fries och inte enbart som en av våra största biologer och 

mykologer, utan också som en litteraturvetenskapsman som gjorde reflektiva diskussioner kring 

utbildning och om hur ungdomen skulle tillförskaffa sig denna kunskap. Detta kan ligga till 

grund för hur Fries handledde studenter på universiteten och tog intresse i studenters lärprocess. 

En annan faktor som legat till att skriva om Fries är i anslutning till hans biologiska ättlingar 

och hur Fries påverkat ättlingarnas val av yrke. Detta kan också ligga till grund för att legitimera 

hans betydelse i fråga om det genealogiska värdet i historieskrivningen och familjens betydelse 

i det samtida samhället.112  

Även om minnet av Fries inte haft samma påverkan som hos Carl von Linné lever det 

fortfarande vidare genom exempelvis stipendium som delas ut årligen av Elias-Fries-släktens 

stipendium men troligtvis av Friesmuseét i Femsjö som genom ihärdigt arbete av att föra vidare 

 
112 Aronsson. 2004. s. 62 
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minnet av Fries ur en lokal-ideologisk, nationell men också ur ett internationellt perspektiv gjort 

den lilla socken Femsjö till ett riksintressant område värt att besöka för noviser inom 

svampforskning. Minnet av Fries lever fortfarande kvar i lokalt genom gator som fått sitt namn 

efter honom i Jönköping. Hans minne lever också kvar på andra platser i Sverige där han i Lund, 

platsen där han en gång studerat och forskat fått en park uppkallad efter sig. Arbetet skulle stå 

helt färdigt 1963.113 Minnet av Fries lever inte enbart lokalt utan bevaras nationellt än idag, 

även om det inte är i samma utsträckning som förr. Fries arbete kan inte heller nekats till att ha 

haft ett internationellt inflytande där Meinhard Moser varit bland dem som inspirerats av Fries 

forskning men också att Femsjö genom kvarhållandet av Fries i form av museum och 

svampvandringar i området gjort att Femsjö är ett av de områden som internationella 

mykologförbunden samlas.114 Petersens rapport pekar just på betydelsen som Fries hade på 

nordiska mykologer såsom Anders Romell och John Axel Nannfeldt (1904-1981) där Petersen 

avslutar sin rapport med: 

Despite Fries’s often brief descriptions, thousands of paintings, drawings and sketches have been 

produced precisely to depict Fries’s concepts of fungus taxa. A prodigious number of students 

defended dissertations written by Fries, adding to the wealth of major works by Fries over his 

lifetime. 

The Fries legacy was carried to other Scandinavian countries through correspondence by Fries, 

himself, and successors. More recently, the mycological network and community have spread 

worldwide.115 

Som Petersen menar var inte Fries endast en framstående forskare inom ämnet utan låg till 

grund för framtida experter inom området som skulle följa i Fries fotspår och på genom detta 

få en betydande roll inom den nordiska mykologin.  

Tack vare hans gedigna arbete kring matsvampen har svensken gått från att avsky svampen till 

att kunna finna den på nästan alla restauranger, krogar till frysdisken och grönsakshyllan i 

närmsta butik. Att barnsången har du sett herr Kantarell har tekniskt sett inte något att göra 

med denna botaniker att göra står klart. Men ändå kan man önska det då hans forskning bidragit 

till gjort mycket med det att göra i och med att Fries varit bland de första svenskar som gjorde 

att svampen tog resan från avskytt och misstänkt till något som används dagligen av svensken. 

 
113 Lunds kommuns hemsida. https://www.lund.se/uppleva--gora/Parker-lek-natur/parker-och-

gronomraden/elias-fries-park/ (Hämtad 6/1 2020 kl.: 09:52) 
114 Elfström. 1994. s. 121–122 
115 Petersen & Knudsen. 2015. https://imafungus.biomedcentral.com/articles/10.5598/imafungus.2015.06.01.04 

(Hämtad: 31/3 2020 kl. 19.54) 
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3.5 VIDARE FORSKNING 

I och med att det inte utförts många större undersökningar på minnesbilden av Fries finns det 

mycket plats för många olika infallsvinklar att få en bild av honom. I och med att han blivit en 

form av symbol för de små samhällena Femsjö och Hyltebruk går kan det delvis finnas intresse 

av att undersöka honom ur ett lokal-ideologiskt perspektiv utifrån de lokala tidningar där frågan 

kan ställas i hur han framställs där och hur man på lokal nivå håller kvar minnet av honom. Det 

kan möjligtvis förenkla metodologin att undersöka de närliggande tidningar som finns där och 

se om det finns kvar tidningsurklipp från arkivet i antingen Hylte eller om det fortfarande finns 

i Halland/Halmstad som är de närmsta stora områden som kan sparat äldre tidningar i sitt arkiv. 

Bland de områden som är av intresse för framtida studier är ligger i hur formningen av 

Friesmuséets utställningar hjälper till att forma minnet av Fries och de metoder de använder sig 

av. Huvudsyftet kan antas att bibehålla minnet av Fries men på vilket sätt görs det och hur har 

det utvecklats med tiden? Ett försök på att undersöka varför Fries inte fått samma utrymme i 

historieforskningen som Linné har inte heller gjorts i någon större utsträckning vilket är en 

infallsvinkel som skulle vara intressant att undersöka då båda har haft ett stort inflytande på 

svensk naturvetenskap.  



41 

 

4 REFERENSER 

4.1 KÄLLOR 

4.1.1 Aftonbladet  

Aspelin, Kurt. Romantiken på vetenskaplig nivå. Aftonbladet. 27/2 1970. 

Bellow, Saul. ”Vi informeras om all, men vet ingenting”. Aftonbladet. 12/3 1992.  

Bergengren, Kurt. Lektorns blommor. Aftonbladet. 25/7 1971. 

Bäck, Karl-Gunnar. Nu blir Bengt Sändh svampexpert också!. Aftonbladet. 30/10 1979. 

Eklund, Erika. De södra landskapens blommor och djur. Aftonbladet. 22/7 1990. 

Erlandsson, Åsa. Herr Kantarell & co. Aftonbladet. 07/08 2000. 

Jättesjuk. Inget för systembolaget. Aftonbladet. 28/8 1977. 

Omläsningen. Aftonbladet. 3/5 1970.  

Omstritt tal. Aftonbladet. 15/5 1972 

Askungesaga i blomvärlden. Aftonbladet. 13/9 1983. 

Sminkrotens rykte. Aftonbladet. 14/5 1984. 

Spalten. Insändare. Aftonbladet. 9/8 1978. 

Svamphöst. Aftonbladet. 2/9 1990. 

Svamp och krig. Aftonbladet. 8/9 1978.  

Tjuvskyttar. Aftonbladet. 6/8 1978 

Vi möter våren: Blommor m m. Aftonbladet. 15/4 1974. 

4.1.2 Dagens Nyheter  

Baltscheffsky, Susanna. Regn ger hopp om svamp i höst. Dagens Nyheter. 15/8 1994 

Ekman, Kerstin & Eriksson, Gunnar. Tre Hundra år i blommande spår. Dagens Nyheter. 31/12 

2006. 

Forsström, Gösta. Svampar och forskare. Dagens Nyheter. 7/9 1978. 



42 

 

Grandien, Bo. Dödskallar prästerligt extraknäck. Dagens Nyheter. 1/6 1973. 

Grandien, Bo. ”Ansvarslös” ekonom ivrade för statskuld. 8/1 1977. 

Grandien, Bo. Ekologisk helhetssyn genomsyrade hans kost [!]. Dagens Nyheter. 20/7 1981. 

Hellberg, Susanna. Han gjorde första svampboken – Prästsonen Elias Magnus Fries blev 

”mykologins fader”. Dagens Nyheter. 25/8 1994. 

Holmberg, Mats. Mellan skräck och passion. Dagens Nyheter. 6/8 2006.  

Hyson. Karljohan är sopparnas sopp. Dagens Nyheter. 6/9 1993 

Hyson. Hatten av för mycket. Dagens Nyheter. 21/8 2001. 

Lagerlöf, Karl Erik. En idealistisk syn på litteraturen. Dagens Nyheter. 23/10 1981 

Lindroth, Sten. Linné en utmaning. Dagens Nyheter. 5/11 1978 

Johansson, Anders. Gudlrush i svampskogen. Dagens Nyheter. 15/7 1998. 

Johansson, Lasse. Mr Svamp i helfigur. Dagens Nyheter. 9/9 1979. 

Sjöberg, Mats. Svamparnas Linné i mangelboden. Dagens Nyheter. 9/8 2006. 

Wallgren, Måns. Vad vet du om svamp?. Dagens Nyheter. 5/9 2010 

4.1.3 Expressen 

Bendeus, Torsten. Korsord. Expressen. 2/8 2010.  

Casell, Claes. Här är allt om -78 års märken. 6/12 1977.  

Grafström, G Bengt. I svampsäsong hedrar vi ”mykologins fader”. Expressen. 9/1 1978. 

Karlsson, Petter. Grattis Jesus, 2000 år. Expressen. 6/3 1994. 

Ollén, Christina. Bland svampar och troll. Expressen. 9/8 1992.  

Expressen. Radio i dag. Expressen. 6/9 1978 

Stark, Ulf. Å, vilken sockerdicka!. Expressen. 19/3 1970.  

Sventelius, Anna-Lena. Svampguide. Expressen. 24/8 1997. 

Vaste, Lars. Fagertärns röda under. Expressen. 6/8 1978. 

Vaste, Lars. Mykologernas international: Upp till svamp!. Expressen. 23/9 1979.  



43 

 

4.1.4 Svenska Dagbladet 

Ahlgren, Stig. Svampar & reportrar. Svenska Dagbladet. 8/9 1978.  

Brusewitz, Gunnar. Elias och svamparna. Svenska Dagbladet. 11/9 1972.  

Brusewitz, Gunnar. Möte i svampskogen. Svenska Dagbladet. 5/8 1974. 

Brusewitz, Gunnar. I Svamparnas sköna värld. Svenska Dagbladet. 14/8 1977. 

Brusewitz, Gunnar. Möten i kråknedan. Svenska Dagbladet. 2/6 1985.  

Brusewitz, Gunnar. När svenskarna lärde sig äta svamp. Svenska Dagbladet. 21/9 1980. 

Brusewitz, Gunnar. Svampställe i förvandling. Svenska Dagbladet. 19/8 1984 

Brusewitz, Gunnar. Tankar i svampskogen. Svenska Dagbladet. 13/9 1987. 

Bäckstedt, Eva. Ekman ger röst åt skogen. Svenska Dagbladet. 31/5 2007. 

Elgklov, Lars. Från komat till delikatess. Svenska Dagbladet. 6/10 1989. 

Ericsson, Gösta. Sockenborna fick lära sig latin. Svenska Dagbladet. 27/2 1970. 

Hedlund, Tom. Upprättelse för förtalat landskap. Svenska Dagbladet. 6/6 2004 

Svenska Dagbladet. Elias Fries minne hedrat. Svenska Dagbladet. 20/6 1972. 

Landell, Nils-Erik. Rena rama svampexplosionen. Svenska Dagbladet. 26/9 1982. 

Santesson, Rolf. Framstående botanist med historiska anor. Svenska Dagbladet. 5/11 1987.  

Sjöberg, Fredrik. Vänskapen växte till god litteratur. Svenska Dagbladet. 29/3 2011 

Sjöberg, Fredrik. Som en helkväll på Google. Svenska Dagbladet. 8/6 2016. 

Sjöberg, Fredrik. Näckrosen har plötsligt blivit mycket gammal. Svenska Dagbladet. 18/8 2018. 

Stenkula, Carl Gustaf. Gunno Fries. Svenska Dagbladet. 14/1 1997. 

Tullberg, Sigurd. Svampar som motiv. Svenska Dagbladet. 24/9 1978. 

Wahlund, Per Erik. Vår mat är som vårt kynne. Svenska Dagbladet. 1/2 1988. 

Westtorp, Hans (red.). 60 år i 100-årig svampförening. Svenska Dagbladet. 13/11 1979.  



44 

 

5 LITTERATURFÖRTECKNING 

Annika Alzén & Magdalena Hillström, Svante Beckman, Karin Lindvall. ”Kulturarvet, 

museerna och forskningen.” Rapport från en konferens. Södertälje: Riksbankens 

Jubileumsfond & Gidlunds Förlag, 1997. 

Aronson, Peter. ”Historiekultur i förändring.” i Makten över minnet - Historiekultur i 

förändring, av Peter Aronson, 7-33. Lund: Studentlitteratur, 2000. 

Aronsson, Peter. Historiebruk - att använda historia. Lund: Studentlitteratur, 2004. 

Dybelius, Anders. Ett hållbart minne - Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009. 

Göteborg: Göteborgs Universitet, 2012. 

Eriksson, Gunnar. Västerlandets idéhistoria. Smedjebacken: Gidlunds, 1983. 

Fries, Elias. Elias Fries: brev 1875-1876 till sonen Thore. Uppsala: Uppsala 

Universitetsbibliotek, 1994. 

Fries, Nils. ”Den unge Elias Magnus Fries.” Jordstjärnan, 1994: 7-14. 

Frängsmyr, Tore, Svensk idéhistoria: bildning och vetenskap under tusen år. D. 2 1809-2000, 

Natur och kultur, Stockholm, 2000 

Hamberg, Erik. ”I Carl von Linnés fotspår: Linnésällskapet 100 år.” uu.diva-portal.org. den 15 

5 2018. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1202838/FULLTEXT01.pdf (använd 

den 26 11 2019). 

Hirell, Anders. Den svenska matsvampens historia . 1. Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2013. 

Karlsson, Albin. Det stora snillets divinatoriska blick: En studie om skildrandet av Carl von 

Linnés resa til Sápmi vid åminnelsefirandena till hans födelse och död 1807, 1907, 1978 

och 2007. C-uppsats, Kalmar Växjö: Linneuniversitetet, 2018. 

Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper (red.), Handbok i journalistikforskning, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2015 

Knudsen, Ronald H. Peterson & Henning. National Center for Biotechnical Information. den 

22 5 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4500089/ (använd den 28 

11 2019). 



45 

 

Krook, Magnus. Elias Magnus Fries och Carl Adolph Agardh om vetenskaplig metodik och 

möjligheten att konstruera ett naturligt system inom botaniken. Magisteruppsats, Lund: 

Lunds Universitet, 2014. 

Kärnefelt, E. I. ”Han älskade sin Kristin och svampar .” Svensk Botanisk Tidskrift, 1994: 316. 

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1203025/FULLTEXT01.pdf 

Lars-Olof, Ödlund. Elias Fries: Botaniker och troende vetenskapsman. C-uppsats, Uppsala: 

Uppsala Universitet, 2012. 

Lindberg, Jesper. Dag Hammaskjölds minne - En innehållsanalys av medias gestaltning av Dag 

Hammarskjöld under 2000-talet. Kandidatupppsats, Jönköping: Jönköping Univeristy, 

2019. 

Nordin, Svante, Romantikens filosofi: svensk idealism från Höijer till hegelianerna = The 

philosophy of romanticism: idealism in Sweden from Höijer to the Hegelians, Doxa, Lund, 1987 

Ronald H. Petersen, Henning Knudsen, Svengunnar Ryman & Walter Gams. 

imafungus.biomedcentral.com. den 1 12 2016. 

https://imafungus.biomedcentral.com/articles/10.1007/BF03449423 (använd den 29 11 

2019). 

Svensson, Jan Teorell & Torsten. Att fråga och att förstå. Malmö: Liber, 2007. 

Thelin, Bengt. Dag Hammarskjöld: FN-chefen och människan. Stockholm: Carlssons, 2010. 

 

5.1.1 Internetkällor  

Petersen, Ronald, H. The mycologial legacy of Elias Magnus Fries- 22/5 2015. 

https://imafungus.biomedcentral.com/ 

Wolfgang, Ernst. From Media History to Zeitkritik. Theory, Culture & Society 30, no. 6 

(November 2013): 132–46. 

Thorp, Robert. 2014. Historical Consciousness and Historical Media - A History Didactical 

Approach to Educational Media. Education Inquiry 5 (4): 497–516. 

https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0-S0269915X09802115/first-

page-pdf  

https://www.eliasfries.org/  

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1203025/FULLTEXT01.pdf
https://imafungus.biomedcentral.com/
https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0-S0269915X09802115/first-page-pdf
https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0-S0269915X09802115/first-page-pdf
https://www.eliasfries.org/


46 

 

Jordstjärnan. Sveriges Mykologiska Förening. 

https://www.svampar.se/smf/smt/SMT_2011_3.pdf#page=33  

Nationalencyklopedin ne.se (Hämtad 31/3 2020 kl. 23.35) 

https://www.svampar.se/smf/smt/SMT_2011_3.pdf#page=33

