Montering av växter
till herbarier
Text: Marianne Bergwall och Siv Ekelund

MONTERING
Montering av växter bör göras på vita syrafria herbarieark, helst på
arkets matta sida. Se baksidan för tips om det material du behöver.

Fäst etiketten
Etiketten fästs i arkets nedre högra hörn, med endast en limsträng
längs etikettens högra kortsida. Utrymmet ovanför etiketten
lämnas fritt eftersom växten ibland ej är artbestämd eller också
felbestämd, och då skrivs en ny etikett med den nya artbestämningen som placeras ovanför originaletiketten.

Placera ut växten
Huvudregeln är att placera växten mitt på arket, med roten neråt.
Undvik att lägga växten för nära arkets kanter. Blir det trångt på
arket går det bra att placera någon växt så att den ligger med
roten uppåt och toppen neråt.
Spara lösa växtdelar! Större lösa växtdelar fästes på arket. Små
växtdelar läggs i ett syrafritt konvolut, som inte får vara för litet
då risk finns att materialet går sönder. Konvolutet limmas fast
där det finns plats i arkets ytterkanter, dock ej ovanför etiketten,
se ovan. Lås konvolutet genom att vika in det övre högra hörnet.
I de övriga tre hörnen limmas konvolutet fast vid arket.

Fäst växten
För montering används klisterremsor av syrafritt papper och/
eller bomullstråd.
Tillskärning av remsor: Klipp först kortare bitar av rullen, 10-15 cm.
Skär sedan dessa till remsor med hjälp av skalpell och linjal eller
klipp av dem. Lagom bredd kan vara mellan 2 mm och 5 mm.
Är de för smala är det risk att de går sönder eller att remsans
klister inte fäster. Längden på remsan varierar beroende på
bredden av det objekt som ska fästas. Börja monteringen med
att förankra växten med några remsor. Arbeta inifrån och ut så
att växten ligger still medan yttre delar monteras.
Remsorna fästs i bladspetsar, över bladskaft, direkt under förgreningar, under blommor och blomställningar - inga remsor
rakt över blommor. Långa blomställningar kan dock behöva en
remsa i toppen. På långa smala blad som gräs kan det behövas
ytterligare en remsa mitt på bladet. För att fästa stora blad,
utnyttja ev. hål (skador eller insektsangrepp) i bladet som fästpunkt för en remsa. På stora runda helbräddade blad fästs remsor
på sidorna och i toppen, en remsa tvärs över gör ingen nytta.
Spröda växtdelar monteras med bredare remsor som är skonsammare mot växten än smala remsor eller tråd.
På var sida om växtdelen klistras remsan fast. Den del som ligger
över växten skall vara torr. Remsan fuktas lätt med hjälp av en
pensel eller liten svamp. Remsans yttersta del, ca 5-10 mm, fuktas
och trycks fast tätt intill växtdelen, skär/klipp sedan av remsans andra ände, 5-10 mm utanför växten. Fukta den yttersta delen, ej den
del som ligger över växten, och tryck fast den tätt intill växtdelen
med hjälp av exempelvis skalpellskaftet eller tumnageln.

Remsan ska sitta stramt över växtdelen, så att växten inte rör sig.
Bomullstråd används för att fästa grövre växtdelar, som grenar,
rötter, frukter, kottar mm. Tråden ska vara så pass tjock att den
inte skär in i växten, tunn tråd används flerdubbel. (På Naturhistoriska riksmuseet används dubbel tråd av Bockens Bomullsgarn 16/2.) Också här är det lämpligt att först förankra växten
med några remsor innan grövre växtdelar sys fast. Gör hål i
arket från ovansidan tätt intill den växtdel som skall sys fast.
Sy från ovansidan, ner på ena sidan om växten och upp på den
andra sidan, knyt en råbandsknop på ovansidan. Knyt ev. en
tredje knut om det behövs, det viktiga är att knuten inte går upp.
Det ska sitta stadigt. Klipp av tråden, lämna drygt 5 mm långa
ändar. På undersidan av arket täcks tråden med en liten klisterremsa så att inte underliggande växter skadas.

Att samla in växter, pressa och montera dem är en pågående tradition bland botanister, det är också så forskarna bevarar sitt material.
Många privata herbarier hamnar så småningom i regionala eller
nationella herbarier där de utgör en viktigt kunskapskälla för forskning.

MATERIAL

Bra att ha: Synål, sax, linjal, skärunderlägg, bänkborste, arkivpenna, förkläde, vitt kautschuk att sudda bort fläckar på arket
med, pincett.
En mindre burk med tättslutande lock att ha limmet i, en burk
med lite vatten i för limpenseln.
Remsan kan fuktas med en liten svamp eller en ren pensel.
En gammaldags frimärksfuktare av glas med roterande vals i en
vattenbehållare är utmärkt, men svår att få tag på (www.talasonline.com har en ”Porcelain Moistener”). Dagens frimärksfuktare
av typen ”Kuvertfuktare Plemix” är oanvändbar.
Ev. liten skärapparat med fallande kniv.
OBS! Undvik alla material som kan skada växterna:
Alla sorters tejp. Klistret skadar växten och när tejpen åldras
lossnar den och lämnar fula märken som ej går att få bort.
Dessutom lossnar växten med tiden. Plast åldras och blir spröd
och faller sönder, mjukgöringsmedel i plast kan skada växten.
Plastgem torkar och faller sönder. Metallgem och knappnålar ärgar eller rostar och lämnar märken. RX-lim tål inte frysning (för
ohyresbekämpning) och är både brand- och hälsofarligt. Limstift
ska inte heller användas eftersom limmet efter en tid tappar sin
vidhäftningsförmåga.
Syntettråd och syntetblandad tråd är olämplig, dels åldras den
och blir spröd, dels är den så hal att knutar går upp.
Vid frågor går det bra att kontakta:
Marianne Bergwall (marianne.bergwall@nrm.se) eller
Siv Ekelund (siv.ekelund@nrm.se)

Naturhistoriska riksmuseet
Frescativägen 40 Tel 08-519 540 40
T-bana Universitetet eller buss 40/540
www.nrm.se

NRM september 2011. Omslagsbild herbarieark: Stensöta från Nordiska herbariet, bild inlaga: Senecio byzantinus från Linnéherbariet,Tryck: Åtta45, 130 g. Scandia 2000, Upplaga: 1000 st.

Syrafria vita ark, Invercote G 300 gram, storlek 458 x 283mm,
syrafria vita konvolut och syrafria vita klisterremsor kan köpas
i museets butik.
Hela rullar klisterremsor (5cm x 200m) kan köpas från
www.ibwahlström.se.
Tråd: Bockens Bomullstråd 16/2 finns på www.vwab.se.
Finns även i Hemslöjdens butiker, www.hemslojden.org.
Lim: Bind - Flex 1161 (ett PVA-lim), www.limgrossen.se.
Pensel: 5 mm platt svinborst- eller syntetpensel, finns t ex hos
www.clasohlson.se.
Skalpell: Skalpellskaft 3 och blad 10 eller skalpellskaft 4 och blad 22.
OBS! bladen ska vara rundade. Finns på www.kreatima.se eller
www.mattonbutiken.se.

