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Inledning
Arbetet inom Svenska artprojektet med under-
klass Xylariomycetidae (klass Sordariomycetes 
i fylum Ascomycota, sporsäcksvampar) inklude-
rar viss insamling av material i fält för produktion 
av fotografier till artbeskrivningar och bestäm-
ningsnycklar. Många arters och artgruppers ytli-
ga likheter och snarlika ekologi medför att även 
andra arter än de eftersökta hamnar under lup-
pen. Det handlar här om sporsäcksvampar med 
perithecier eller perithecieliknande ascoman 
(fruktkroppar) som tidigare ofta fördes till grup-
pen Pyrenomycetes. Som samlingsbenämning 
är detta namn, på svenska pyrenomyceter eller 
kärnsvampar, praktiskt användbart också idag, 
även om det inte rör sig om en naturlig (mono-
fyletisk) grupp.
Arterna som redovisas nedan ingår i klasserna 
Sordariomycetes respektive Dothideomycetes 
och har identifierats som nya för Sverige sedan 
publiceringen av den senaste checklistan över 
icke-licheniserade sporsäcksvampar (Eriksson 
2014). Två av arterna (i släktet Helminthospo-
rium) har i Sverige tidigare endast varit kända 
i asexuellt sporstadium och därför inte tagits 
upp i checklistan, vilken utgår från arternas sex-
uella stadium (teleomorf) och i förekommande 
fall med angivande av namn som använts för ett 
asexuellt stadium (anamorf).
I de fall en art hittats på flera platser i ett landskap 
redovisas här bara ett av fynden i det landskapet. 
Fynden har registrerats eller kommer att regist-
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reras i Artportalen (artportalen.se) och då med 
mer exakta lägesangivelser. Kollekter kommer 
företrädesvis att lämnas till Evolutionsmuseet 
(UPS) vid Uppsala universitet. Ytterligare in-
formation om arterna kommer att presenteras i 
Artfakta (artfakta.se). Initialerna RA nedan står 
för Roger Andersson.

Arterna
Anthostomella phaeosticta (Berk.) Sacc. – fig. 1, 2
Synonym: Anthostomella ammophila (W. Phil-
lips & Plowr.) Sacc.
Detta är en art som taxonomiskt först beskrevs 
från Nya Zeeland, då på ett gräs i släktet Hi-
erochloë. I Europa förefaller arten främst vara 
knuten till sandrör (Ammophila arenaria), och 
den är närmast funnen i Danmark och Norge vid 
enstaka tillfällen (Danmarks svampeatlas 2021, 
Eriksson 1967, Francis 1975). Ove E. Eriksson 
studerade på 1960-talet pyrenomyceter som le-

Fig.	1.	Anthostomella phaeosticta.	Perithecium	under	
en	avlång,	svart	clypeus.	Foto	Roger	Andersson.
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ver på gräs och gräsartade växter och eftersökte 
förgäves arten på Gotland och Öland och i Bo-
huslän (Eriksson 1967).
Perithecierna sitter spridda eller några tillsam-
mans och är relativt lätta att upptäcka genom 
att de finns under en relativt stor, avlång, svart 
clypeus (litet, sköldlikt stroma). Ascosporerna är 
mörkbruna och har i ena änden ett ganska tyd-
ligt, färglöst, cellulärt bihang (dvärgcell) och i 
andra änden ofta ett mindre, ytligt sett liknande 
bihang, vilket dock antagligen är en förtjockning 
av ett tunt geléhölje som finns runt hela sporen. 
Sporerna har en groddspringa, vilken är otydlig 
till ganska tydlig och som vanligen är något kor-
tare än sporens längd. I sporsäckens topp finns 
en apikalapparat som blir blå av Melzers reagens 
eller Lugols jodlösning.

Öland. Böda, Böda sand, 2016-10-14. På döda 
bladskivor och bladslidor av sandrör (Ammo-
phila arenaria). Leg. Niklas Lönnell; det. RA, 
kollekt nr FA-16-376.

Barrmaelia moravica (Petr.) Rappaz – fig. 3
Denna art lever på sälg (Salix caprea) och hit-
tas på tunna, döda, barkklädda grenar som sit-
ter kvar på trädet. Den bildar små, diffusa stro-
man under ytterbarken, vilken genombryts av 

de svarta perithecietopparna. Ascosporerna är 
allantoida (korvformiga) och påminner om as-
cosporer inom familjen Diatrypaceae (arten 
beskrevs ursprungligen som Eutypa moravica). 
Släktet Barrmaelia ingår tillsammans med En-
tosordaria i den nyligt beskrivna familjen Barr-
maeliaceae. Se vidare Voglmayr m fl (2018).

Fig.	 2.	 Anthostomella phaeosticta.	 Sporsäckar	 med	
apikalapparat	blåfärgad	av	Lugols	jodlösning.	Infällt	en	
ascospor.	Foto	Roger	Andersson.

Uppland. Börje, Hässelby hage, östra delen, 
2017-06-03. Leg. & det. RA, kollekt nr FA-17-
111. Dalarna. Leksand, S om Digerberget (Täll-
berg), 2018-03-02. Nyligen fallet träd i bland-
skog. Leg. & det. RA, kollekt nr FA-18-007. 
Gästrikland. Valbo, S:a Åsbyggeby, Kvarnåk-
ersvägen 62, slänt mot dike. 2021-10-30. Leg. 
& det. RA, kollekt nr FA-21-014. Hälsingland. 
Järvsö, Kyrköns nordöstra del, vid promenad-
stig, 2020-03-06. Leg. & det. RA, kollekt nr 
FA-20-011. Västerbotten. Umeå, Holmsund, 
Västerbacken hotell och konferens, vid norra 
kanten av trädgården, 2020-03-08. Leg. & det. 
RA, kollekt nr FA-20-035.

Fracchiaea broomeana (Berk.) Petch – fig. 4
Synonym: Nitschkia broomeana (Berk.) Nannf.
Detta är en art som förefaller vara i det närmaste 
globalt utbredd, och det finns fynduppgifter från 

Fig.	3.	Barrmaelia moravica.	 Sporsäckar	med	sporer	
(ascosporer).	Foto	Roger	Andersson.
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framförallt subtropiska och tropiska områden på 
både södra och norra halvklotet (se till exempel 
Mugambi & Huhndorf 2019). I Europa är den 
känd genom relativt få fynd i Central- och Syd-
europa. En gammal fynduppgift från Danmark 
bedöms av Nannfeldt (1975) som mindre sanno-
lik ur ett växtgeografiskt perspektiv. Fyndet som 
anges nedan har i Uppsalatrakten följts av fynd 
i Vårdsätra naturreservat på både skogsalm (Ul-
mus glabra) och ask (Fraxinus excelsior) (Kin-
nerbäck 2021). Globalt är arten funnen på en 
lång rad värdväxter. Perithecierna sitter ytligt på 
veden, ofta i barksprickor, och de är svarta, run-
da och relativt stora med grov yta. Sporsäckarna 
inrymmer ett stort antal sporer, vilka arrangerar 
sig till ett karakteristiskt fiskbensmönster. Se vi-
dare Minter (2007).

Uppland. Uppsala, södra Ultuna, SV om Tysk-
backen, 2018-04-24. På 1 – 1,5 cm tjocka grenar 
på liten, död skogsalm (Ulmus glabra). Leg. & 
det. RA, kollekt nr FA-18-024.

Helminthosporium oligosporum (Corda) S. Hughes
 – fig. 5
Synonymer: Coryneum oligosporum Corda, Co-
rynespora olivacea (Wallr.) M.B. Ellis
Denna art står nära Helminthosporium tiliae 

(se nedan). De två arternas sexuella stadium 
(teleomorf) respektive asexuella sporstadium 
(anamorf) har relativt stora likheter med varand-
ra och bägge arterna är knutna till sporsäcks-
svampen Hercospora tiliae, vilken är något av 
en karaktärsart på döda lindgrenar. Teleomorf-
stadiet beskrivs för första gången av Voglmayr 
& Jaklitsch (2017).

Fig.	4.	Fracchiaea broomeana.	Till	vänster	grupp	av	perithecier,	till	höger	sporsäck.	Foto	Roger	Andersson.

Fig.	 5.	Helminthosporium oligosporum.	 Ascosporer	 i	
sporsäck.	Foto	Roger	Andersson.
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Uppland. Uppsala, centrala Ultuna, vid den 
lilla, runda dammen (”Gölen”), 2019-12-09. På 
centimetertjock, barkklädd, nedfallen gren av 
bohuslind (Tilia platyphyllos). Leg. & det. RA, 
kollekt nr. FA-19-016.

Helminthosporium tiliae (Link) Fr. – fig. 6
Synonym: Exosporium tiliae Link
Det asexuella sporstadiet (anamorfstadiet) är 
vanligt förekommande på döda grenar av lindar 
(Tilia spp.) och lätt att upptäcka. Någon kopp-
ling till ett sexuellt stadium (teleomorfstadium) 
var länge okänt, men Voglmayr & Jaklitsch 
(2017) visade att namnet Massaria heterospora 
G.H. Otth representerar detta stadium. Utifrån 
släktskapsanalyser och det nomenklatoriska re-
gelverket blir Helminthosporium tiliae det gäl-
lande namnet för arten. Inte heller det sexuella 
stadiet tycks vara ovanligt, men dess ascoman 
är relativt små, ofta fåtaliga och sitter diskret 
placerade under barken. Arten är, liksom H. oli-
gosporum (ovan), knuten till sporsäcksvampen 
Hercospora tiliae, vilken är något av en karak-
tärsart på döda lindgrenar. Se vidare Voglmayr 
& Jaklitsch (2017). Tidigare fynduppgifter från 
Sverige förefaller gälla enbart det asexuella sta-
diet, medan nedanstående uppgifter omfattar 
även det sexuella stadiet.

Gästrikland. Gävle, Stadsparken (Boulogner-
skogen), Agnes von Krusenstjernas allé, 2018-
01-26. På parklind (Tilia × europaea), på 0,5 – 
1,5 cm tjocka partier av nedfallen, död gren. Leg. 
& det. RA, kollekt nr FA-18-054. Hälsingland. 
Ljusdal, Lindmoren, 2020-09-04. På skogslind 
(Tilia cordata), nedfallen, död gren. Leg. & det. 
RA, kollekt nr FA-20-034.

Jattaea ceanothina (Peck) M.E. Barr – fig. 7
Denna art är beskriven från Nordamerika där 
den förekommer på bland annat vit säckbuske 
(Ceanothus americanus) och korneller (Cor-
nus spp.) Se Réblová (2011) för detaljerad 
beskrivning. Arten har sedan hittats på vide 
(Salix sp.) i Österrike (inlägg i Facebookgrup-
pen Funghiparadise den 5 januari 2015, Wergen 
2017).
Perithecierna sitter vanligen spridda eller i glesa 
grupper under ytterbarken på döda grenar och kan 
vara svåra att upptäcka. Ascosporerna är färg-
lösa med karakteristisk form och septering; de 
är allantoida (korvformiga), ofta mer böjda mot 
ändarna än i mitten, och har 3 – 7 septa (tvärväg-
gar), ibland upp till 9 septa.
En art som förefaller vara snarlik och som le-
ver främst på just viden (Salix spp.) är Phrag-

Fig.	6.	Helminthosporium tiliae.	Ascospor.	Foto	
Roger	Andersson.

Fig.	7.	Jattaea ceanothina.	Sporsäckar.	Foto	Roger	An-
dersson.

Uppland. Uppsala, Ultuna, vid Studentkårs 
hus, 2017-04-09. På skogslind (Tilia cordata), 
nedfallen gren från ett relativt ungt träd. Leg. & 
det. RA, kollekt nr FA-17-064. Västmanland. 
Kolsva, Kolsva herrgård, 2020-01-01. På lind 
(Tilia sp.), gren på marken från ett grovt, gam-
malt träd. Leg. & det. RA, kollekt nr FA-18-001. 
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mocalosphaeria polyblasta. Denna art är dock 
relativt dåligt känd och taxonomiskt outredd 
(Réblová 2011). Släktet Phragmocalosphaeria 
har synonymiserats med Jattaea, men någon 
omkombination av P. polyblasta har inte gjorts 
(typmaterialet har inte studerats och färskt mate-
rial behöver insamlas; Réblová 2011).

Uppland. Uppsala, Ultuna, Bäcklösa, 2016-09-
16. På sälg (Salix caprea), ca 0,5 cm tjock, död 
gren på trädet. Leg. & det. RA, kollekt nr FA-
16-369.

Leptomassaria simplex (Nitschke ex G.H. Otth) Petr. 
– fig. 8
Perithecierna är relativt stora och sitter under yt-
terbarken på döda grenar av lindar (Tilia spp.) 
med endast toppen synlig på barkens yta. Asco-
sporerna är runt 29 × 17 µm stora, mörkbruna 
och har spiralformig groddspringa. Detta är typ-
arten i släktet Leptomassaria Petr., vilket ibland 
har förts till familjen Xylariaceae men som i 
senaste versionen av ”Outline of Ascomycota” 
(Wijayawardene m fl 2018) ges en obestämd 
placering inom ordning Xylariales.

Uppland. Övergran, Biskops-Arnö, gårds-
planen framför herrgården, 2018-11-08. På 
0,5 – 1 cm tjocka partier av nedfallna grenar 
av parklind Tilia × europaea. Leg. & det. RA, 
kollekt nr FA-18-055.

Lopadostoma dryophilum (G.H. Otth) Jaklitsch, 
J. Fourn. & Voglmayr
Perithecierna sitter i grupper i underbarken, om-
givna av en svart zon (ses som en ring i ett hori-
sontalsnitt). De mynnar på en platt, mörkbrun till 
svart skiva som bryter fram genom ytterbarken. 
Ibland flyter grupperna ihop till större, mer ore-
gelbundna stroman. Stromats vävnad under ski-
vans yta (mellan peritheciernas halsar) har en 
karakteristisk gulbrun till olivgrön färgton. Asco-
sporerna är mörkbruna, encelliga, avlånga och 
har en groddspringa som löper runt hela sporen i 
dess längdriktning. Arten är känd från ett mindre 
antal fynd i Europa, främst i västliga delar, och 
har som närmast hittats på ett fåtal platser i Dan-
mark och Norge (Nordén m fl 2015). Den lever 
på ekar (Quercus spp.) och är söderut i Europa 
främst funnen på bergek (Q. petraea). Se vidare 
Jaklitsch m fl (2014).

Uppland. Österåker, Åkersberga (Skånsta), 
skogsbacke mot NV:a delen av Getingvägen, 
2021-11-28. På liten skogsek (Quercus robur), 
bruten men kvarhängande, ca 2 cm tjock gren. 
Leg. & det. RA, kollekt nr FA-21-018.

Lophiostoma fusisporum Andreasen & Nordén 
– fig. 9
Detta är en nybeskriven art (Andreasen m fl 
2021), och den är hittills endast känd genom 
typmaterialet från Norge (Oslo). Ett flertal fynd 
i Uppsala antyder att det kan röra sig om en 
art som åtminstone lokalt är vanlig. Man hittar 
den på grov stambark av skogslönn (Acer pla-
tanoides) i exempelvis parker. Dess ascoman 
(pseudothecier) sitter halvt insänkta i barken, 
och mynningen finns på en från sidorna plattad 
papill. Ascosporerna är tresepterade, bruna med 
ljusare ändceller och med något knottrig yta.

Uppland. Uppsala, Vattholmavägen vid Djäk-
negatan 10, 2021-04-17. Ungefär 2 meter upp 
på stammen av ett relativt ungt träd. Leg. & det. 
RA, kollekt nr FA-21-015.

Fig.	8.	Leptomassaria simplex.	Sporer	(ascospo-
rer)	i	sporsäckar.	Foto	Roger	Andersson.
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Massaria platanoidea Voglmayr & Jaklitsch 
– fig. 10
Släktet Massaria är karakteristiskt bland annat 
genom ascosporernas utseende. Artavgränsning-
arna har dock till delar länge varit oklara. Vogl-
mayr & Jaklitsch (2011) identifierar ett flertal 
arter, i stor utsträckning knutna till specifika 
värdväxter, varav sju beskrivs som nya för 
vetenskapen. Flera av släktets arter lever på lön-
nar (Acer spp.). Detta är en av de nybeskrivna 
arterna och en av tre arter som förekommer på 
skogslönn (Acer platanoides). På kontinenten 
har den även hittats på naverlönn (A. cam-
pestre). (Båda dessa lönnar hör till sektionen 
Platanoidea inom släktet Acer, vilket artepitetet 
syftar på.). Artens ekologi liknar den hos Mas-
saria macra, vilken åtminstone i Uppland före-
faller vara en betydligt vanligare art, och dessa 

två arter förekommer ibland tillsammans. Man 
hittar dem på tunna, barkklädda grenar som fal-
lit ned, men kanske oftare i rishögar som ligger 
kvar efter röjning. Ascosporerna är stora, mesta-
dels ca 90 μm långa och 24 μm breda. Arten 
rapporterades av Nordén m fl (2017) som ny för 
Fennoskandien genom ett fynd i södra Norge 
(Aust-Agder).

Fig.	10.	Ascospor	av	Massaria platanoidea.	Foto	Roger	
Andersson.

Uppland. Västland, Snöskär, skogsparti strax 
SSV om stugområdet, 2019-09-07. På skogslönn 
(Acer platanoides), centimetertjock, nedfallen 
gren. Leg. & det. RA, kollekt nr FA-19-009. 
Västerbotten. Umeå, Holmsund, Västerbacken 
hotell och konferens, norra kanten av trädgården, 
2020-03-08. På skogslönn (Acer platanoides), 
kvarliggande röjningsrester, på 0,5 – 2 cm tjocka 
grenpartier. Leg. & det. RA, kollekt nr FA-20-030.

Massaria vomitoria Berk. & M.A. Curtis – fig. 11
Detta är en av tre arter i släktet Massaria som 
lever på grenar av skogslönn (Acer platanoides). 
Till skillnad från M. macra färgar den inte veden 
gul, och den har ascosporer som har mer avlånga 
proportioner och som blir bruna redan i sporsäck-
en. Jämfört med M. platanoidea (se ovan) är asco-
sporerna mindre, vanligen ca 20 μm breda och 
under 80 μm långa. Liksom hos övriga arter i 
släktet har ascosporerna ett geléhölje som gör att 
de ofta fastnar i stor mängd på grenens bark. Se 
vidare Voglmayr & Jaklitsch (2011).

Fig.	 9.	 Lophiostoma fusisporum.	 Sporsäck.	 Infällt	 ett	
ascoma	(pseudothecium).	Foto	Roger	Andersson.
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Fig.	12.	Plagiostoma aesculi.	Svarta	perithecietoppar	
tränger	fram	genom	vit,	stromatisk	vävnad.	Infällt	as-
cospor.	Foto	Roger	Andersson.

Fig.	 13.	 Stylonectria wegeliniana.	 Ascosporer	 och	
parafyser.	Foto	Roger	Andersson.

Stylonectria wegeliniana (Rehm) Gräfenhan, 
Voglmayr & Jaklitsch – fig. 13
Synonym: Cosmospora wegeliniana (Rehm) 
Rossman & Samuels
De orangeröda till mörkröda perithecierna sitter 
på perithecier och pyknid av Hapalocystis bi-
caudata på döda grenar av almar (Ulmus spp.) 
Ascosporerna är ensepterade och blir som mog-
na blekt brungula och knottriga på ytan. Arten 
är omnämnd och avbildad (perithecier) i en tidi-
gare artikel (Andersson 2019).

Skåne. Lomma, Alnarpsparkens sydöstra del, 
2021-09-17. På 1 – 1,5 cm tjocka, döda grenar 
på relativt litet träd (undervegetation). Leg. & 
det. RA, kollekt nr FA-21-013. Öland. Högs-
rum, Ekerum NV, 2016-06-15. På ca 2 cm tjoc-
ka grenar på litet, kapat träd (slyröjning). Leg. 
& det. RA, kollekt nr FA-16-160. Uppland. 
Österåker, Åkersberga, Häggkullevägen 48, 
2018-05-19. På 0,5 – 1,5 cm tjocka, döda grenar 
på ett snart därefter borttaget träd. Leg. & det. 
RA, kollekt nr FA-18-053.

Plagiostoma aesculi (Fuckel) Sogonov – fig. 12
Synonym: Cryptodiaporthe aesculi (Fuckel) Petr.
Denna art lever på hästkastanj (Aesculus hip-
pocastanea). Perithecierna sitter i små grupper 
under barken med de svarta halsarna framträng-
ande genom ett litet, vitt stroma. Ascosporerna 
mäter ca 20 – 24 × 4 – 6 μm och är färglösa och 
ensepterade, vanligen med ett litet utskott i var-
dera ände. Se vidare Sogonov m fl  (2008).

Uppland. Uppsala, norra Luthagen, Semina-
rieparkens sydvästra del, 2021-07-07, på död, 
barkklädd, 2 cm tjock gren kvarsittande på trä-
det. Leg. & det. RA, kollekt nr FA-21-009. 

Fig.	11.	Ascosporer	av	Massaria vomitoria.	Foto	Roger	
Andersson.
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Uppland. Uppsala, centrala Ultuna, vid rampen 
till ’logens’ östra gavel, 2017-03-03. På ned-
fallna grenar under en relativt stor skogsalm 
(Ulmus glabra), drabbad av almsjuka och senare 
död och avlägsnad. Leg. & det. RA, kollekt nr 
FA-17-224. Gästrikland. Valbo, Åbyfors, ö om 
gamla tegelbruket, 2016-11-20. På en ca 1,5 cm 
tjock gren på död, fallen skogsalm (Ulmus gla-
bra). Leg. & det. RA, kollekt nr FA-16-336.

Vialaea insculpta (Fr.) Sacc. – fig. 14
Denna art lever på järnekar (Ilex spp.). Perithe-
cierna sitter spridda på döda grenar, där man van-
ligen ser dem som små ljusa upphöjningar av yt-
terbarken med en svart ring runt om. Ascosporerna 
är mycket karakteristiska; de är utdraget hantel-
formiga med en tvärvägg i den smala mittdelen. 
I Sverige hittades arten först av Robin Isaksson 
(Småland, Sävsjö, september 2019; se Artpor-
talen.se). Järnek (Ilex aquifolium) har en mycket 
begränsad utbredning i Sverige, men i trädgårdar 
och parker planteras olika kultivarer och hybri-
der; inte minst är olika sorter av blå järnek (Ilex 
× meserveae) vanliga, även relativt långt norrut i 
landet. Se vidare Shoemaker m fl (2013).

Tack
Ett stort tack till Niklas Lönnell som på sina 
resor i landet hjälp till med att eftersöka vissa 
pyrenomyceter, vilket bland annat som ”bief-
fekt” har resulterat i det första fyndet i Sverige 
av en av arterna som redovisas här. Många tack 
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