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OMBERGS KÄRLVÄXTFLORA.
AV

BENGT HESSELMAN.

Föreliggande försök till en ny Ombergsflora grundar sig till 
större delen på egna anteckningar från så gott som dagliga ex
kursioner under en sammanlagd tid av 18 veckor, fördelade på 
fyra år: 1922 med huvudkvarter i Borghamn under senare hälften 
av juni månad; 1923 i Ekhaga under tiden S1/s—2%; 1926 i Ek- 
haga, senare Alvastra under tre veckor i juli och första veckan 
av augusti; 1927 i Alvastra under första veckan av juni. När
mast efter mönster av den Sernanderska undersökningen av Upp- 
sala-trakten (»Flora Upsaliensis»), i vilken jag hade deltagit som
maren 1921, bemödade jag mig redan från början att uppgöra 
detaljerade artlistor för ett stort antal naturligt begränsade lokal
områden, t. ex. Borgs udde, Svällängen vid Borghamn, strandängen 
norr om Borghamn fram mot Hovanäs, de olika kärren, hagarna 
och »bergen» (d. v. s. delar av den forna kronoparken på berget, 
som upplåtits till betesmark och skogsfång åt olika gårdar i kring
liggande socknar), de mer eller mindre skarpt avgränsade »branterna» 
eller klippartierna mot Vättern eller inåt landet etc. Det visade 
sig därvid snart nog, dels att liera sällsynta arter, t. ex. Bartsia, 
Melica uniflora, Poa bulbosa, hade icke oväsentligt större sprid
ning än man kunde förmoda efter uppgifterna hos de äldre bota
nisterna, i främsta rummet Holmgren och Dusén som utförligast 
behandlat floran, dels att många förut såsom »allmänna» eller 
»tämligen allmänna» betecknade arter i själva verket syntes vara 
mycket sällsynta eller t. o. in. alldeles saknas, åtminstone på själva 
berget — jfr i artlistan uppgifterna om exempelvis Juncus filifov-
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mis, Polygonum hydropiper, Dianthus deltoides, Thymus serpyllum, 
Equisetum siloaticum m. fl. Det föreföll också som om Ombergs- 
botanisterna huvudsakligen ägnat uppmärksamhet åt vissa tradi
tionellt kända fyndorter framför allt på västra och södra Omberg 
t. ex. Höje, Stocklycke, Mullskräerna, Västra Väggar, medan rela
tivt få uppgifter förelågo från exempelvis branterna på östra sidan 
eller från hagarna i nordost, den forna s. k. »Bergsmarken», som 
hyser Ombergs rikaste orchidé-förekomster. Kanske Holmgren och 
Dusén besökt de sistnämnda först på eftersommaren, då markerna 
varit avbetade. Också Grytsbergen på västra sidan ha oförtjänt 
förbigåtts — terrängen där är delvis synnerligen svårframkomlig. 
Holmgrens ord om Grytsbergen: »de sterilaste av alla bergen» och 
Dusens uppfattning om branterna åt öster såsom »föga betydande 
och ur botanisk synpunkt knappast värda ett besök» och om 
kärren och hagmarkerna utmed norra och nordöstra Omberg så
som »föga utpräglade» eller »av ringa intresse» synas ha verkat 
avskräckande också på efterföljarna. Till kärren i nordost — i 
den forna Bergsmarken — hör bl. a. det intressanta Schoenus- 
kärret på Tyskeryds gärde, som tydligen besöktes 1845 av K. J. 
Lönnroth men sedan legat bortglömt och där man finner bl. a. 
Ophrys muscifera, Helleborine palustris med var. ochroleuca, Her- 
minium monorchis, Gymnadenia odoratissima, Orchis incarnata och 
*ochroleuca, Gentiana *axillaris m. fl., eller källmyren norr om 
Skogslund med stora och vackra bestånd av Bartsia och Ophrys 
jämte Schoenus, Inula salicina, Bracliypodium pinnatum, Herminium 
monorchis, båda färgvarieteterna av Helleborine palustris m. fl. 
Ophrys-förekomsterna vid Skogslund och på ett par andra lokaler 
i samma trakt äro de rikaste på Omberg och kanske bland de 
rikaste i landet. Från Grytsbergen har följande artlista an
tecknats inom ett mycket inskränkt område omkring Sjutrappe- 
bäcken mellan Sjövägen och Vättern, mest i de branta avsatserna 
närmast sjön; den ger en föreställning om floran i Ombergs
branterna i det hela:
Asplenium trichomanes 
Polypodium vulgare 
Anthoxanthum odoratum 
Milium effusum 
Calamagrostis arundinacea 
C. epigejos 
Melica ciliata 
M. nutans

Melica uni/Iora 
Poa nemoralis 
P. compressa 
Festuca gigantea 
Bromus ramosus 
Ii. Benekenii 
Brachypodium pinnatum 
B. silvaticum
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Agropyrum caninuin 
Carex Pairaei 
C. ornithopoda
C. diversicolor 
Gagea lutea 
Convallaria majalis 
Polygonatum officinale 
Helleborine atropurpurea 
Salix caprea
Populus tremula 
Betula verrucosa 
Corylus avellana 
Polygonum dumetorum 
Silene nutans 
Anemone hepatica 
A. nemorosa 
A. ranunculoides 
Berberis vulgaris 
Chelidonium majus 
Cardamine impatiens 
Dentaria bulbifera 
Draba muralis
D. verna
Arabidopsis thaliana 
Arabis hirsula 
Saxifraga tridactylites 
Chrysosplenium alternifolium 
Cotoneaster melanocarpa 
Sorbus suecica
S. aucuparia 
Rubus saxatilis 
Potentilla verna coll.
Rosa rubiginosa 
Primus padus 
Trifolium medium 
Astragalus glycyphyllus 
Vicia silvatica 
Lathyrus pratensis 
L. vernus

Geranium silvaticum 
G. columbinum
G. lucidum 
Acer platanoides 
Titia cordata 
Hypericum montannm
H. perforatum 
Viola hirta
V. mirabilis
V. riviniana
V. silvestris
Daphne mezereum
Hedera helix (i närheten: Taxus)
Pimpinella saxifraga
Angelica silvestris
Heracleum sibiricum
Laserpitium latifolium
Cornus sanguinea
Fraxinus excelsior
Pulmonaria officinalis
Myosotis silvatica
M. collina
Lithospermum officinale 
Ajuga pyramidalis 
Satureja vulgaris
S. acinos
Origanum vulgare 
Verbascum thapsus 
Veronica spicata 
Adoxa moschatellina 
Viburnum opulus 
Lonicera xylosteum 
Campanula trachelium 
C. rotundifolia 
C. persicifolia 
Inula salicina 
Artemisia campestris 
Tussilago farfara 
Ilieracium umbellatum

I Makersbergen på östra sidan, en mycket artrik fyndort som 
dock efter vad det förefaller aldrig förut besökts av någon botanist, 
trällas en stor del av de nyss uppräknade, bl. a. alla gräsen utom 
Bromus ramosus samtliga i stor myckenhet — dessutom exempelvis 
(iatjea minima, Corydalis intermedia och pumila, Valerianella olilo- 
ria, Androsace septenlrionalis, Viola tricolor m. fl. vårväxter, Helle
borine latifolia, Aquilegia, Ranunculus auricomus X cassubicus, Car-
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damine hirsuta, Vicia hirsuta, tetrasperma, pisiformis (jfr sid. 59) och 
tenuifolia, Circaea alpina, Sanicula europaea, Asperula tinctoria och 
odorata, Campanula persicifolia v. hispida m. fl.

På nordöstra Omberg, som botanisterna förut synas ha under
skattat, fann jag redan i juni 1922 och våren 1923 några för 
Ombergsfloran och för Östergötland i det hela förut icke an
märkta arter: Orchis mascula, Poa alpina. Viola silvestris, Carex 
lepidocarpa m. fl., fynd som helt naturligt stimulerade till fortsatta 
strövtåg. Våren 1923 var ovanligt sen, och när jag kom till Om
berg de sista dagarna i maj var vårfloran ännu i full blom och 
hagarna omkring Ekhaga och Djurkälla lyste av en överväldigande 
rikedom på vil- och gulsippor ■—- blåsipporna voro överblom
made — Trollius, Viola-arter och WoZa-hybrider, Orchis mascula, 
Polijgala-arter i många färgnyanser etc. Jag hade då tillfälle alt 
konstatera den ganska rikliga förekomsten på norra och nord
östra Omberg av en del tidiga vårväxter, för vilka man förut känt 
till endast några få delvis t. o. m. osäkra fyndorter: Lathraea, 
Conjdalis pumila och intermedia m. fl. En kortare Ombergsresa 
våren 1927 bekräftade iakttagelsen också för södra Omberg. I 
synnerhet Conjdalis pumila är vanlig nästan överallt och växer 
rikligt bl. a. i bergskrevor i branterna och under buskar.

I fråga om vår- och sommarfloran tror jag mig ha vunnit en 
tämligen fyllig, om också självfallet långtifrån uttömmande kän
nedom om hela området. Men då mina exkursioner endast 1923 
utsträcktes till sensommaren och även det året avbrötos redan 
2%, torde en komplettering — som givetvis till alla delar är be
hövlig — vara särskilt önskvärd beträffande åtskilliga höstblom- 
mande växter, bl. a. Euphrasia- och Gentiana-arter. Likaså icke 
minst ifråga om de m. 1. m. »kritiska» släktena, åt vilka jag av 
brist på lid och kompetens ägnat föga uppmärksamhet: Salix, 
Rosa, Alchemilla (!), Mentha. Taraxacum och Hieracium.

Från Dagsmosse, som av ålder i sin helhet räknats till Om- 
bergsflorans område, och över strand- och vattenvegetationen vid 
och i Tåkern, som till sin västra del också räknats dit, har jag 
ganska få egna iakttagelser. För slättbygden omkring Omberg 
(rörande den närmare begränsningen se nedan) har jag relativt 
utförliga anteckningar från trakterna närmast norr och öster om 
berget i Rogslösa och Väversunda socknar, däremot endast få från 
V. Tollstad omkring bergets södra del. Överhuvud ha mina ex
kursioner varit orienterade åt norr och nordost; själva berget tror



jag mig ha studerat tämligen likformigt, men även det med någon 
övervikt åt norr.

Vid sammanställningen av materialet, som tyvärr blivit fördröjd, 
då den måst utföras på ledig tid vid sidan av andra arbeten, 
framstod snart för mig önskvärdheten av att också äldre tillgäng
liga uppgifter om Ombergsfloran inarbetades i artförteckningen. 
För detta ändamål har jag dels sökt tillgodogöra mig den tidigare 
floristiska och topografiska litteraturen över Omberg, dels genom
gått de ganska rikhaltiga samlingarna av Ombergsväxter i de 
skandinaviska herbarierna i Uppsala Universitets museum (UM) 
och i Växtbiologiska institutionen i Uppsala. Ur dessa äldre källor 
har jag medtagit allt som synts mig vara av betydelse. (Tyvärr 
har jag icke medhunnit att genomgå herbarierna i Stockholm, 
Lund och Linköping.)

En kort översikt över Ombergsflorans forskningshistoria 
torde här vara på sin plats.

Under 1700-talet var Omberg — i olikhet med t. ex. Kinne- 
kulle — ännu föga känt i botaniskt avseende. Större delen av 
berget var kunglig djurgård ända till 1805 och kanske har denna 
omständighet varit ett hinder för ett grundligare utforskande av 
dess flora. Linné reste förbi Omberg flera gånger, han besteg 
t. o. m. en gång Hjässan, men de enda Ombergsväxter han om
talar i sina skrifter äro, så vitt jag känner, bok, gran, idegran och 
murgröna samt (från landsvägen förbi Omberg mellan Vadstena 
och Ödeshög) Daucus carota och Cirsium acaule. Mot slutet av 
1700-talet förbereddes under ledning av A. Afzelius en ny upp
laga, den tredje, av Linnés Flora suecica. Den kom aldrig ut, 
men en del manuskript från 1770- och 80-talen, som utgöra för
arbeten, förvaras i Uppsala universitetsbibliotek. Bland Afzelius’ 
meddelare för Östergötland (ännu mer för Västergötland!) voro 
bergmästaren i Åtvidaberg Johan Gyllenhal och löjtnant Leonhard 
Gyllenhal. Den förre nämnes av A. som upptäckare av Oxy- 
tropis pilosa, den senare har meddelat fynd av Asplenium ruta 
muraria (som veterligen aldrig återfunnits), Festuca gigantea, 
Helleborine latifolia, Aquilegia vulgaris, Erysimum hieraciifolium, 
Denlaria bulbifera, Alchemilla aroensis (»omkring vägen mellan 
Grenna och Omberg ej rar»), Geranium columbinum, Hypericum 
montanum och hirsutum, Viola mirabilis, Lithospermum of]icinale,
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Eupatorium cannabinum (»uti landsvägsdiken och vatturänlar») och 
Cirsium acaule. (Dessutom Vicia pisiformis »vid Åtved nedanför 
kopparverket», men icke på Omberg.) Från och med början av 
1800-talet blir Omberg en berömd vallfartsort för botanisterna. 
Som den förste specialforskaren i Ombergsfloran och en utmärkt 
sådan framstår fanjunkaren J. A. Agkelius (f. 1788 i Järstad nära 
Skänninge, fanjunkare, syssloman i Vadstena, hovkamrer, d. i 
Vadstena 1834), »känd för ritningar av ett flertal figurer i [Palm- 
struchs] Svensk Botanik och för åtskilliga upptäckter varmed han 
riktat Östergötlands flora». Han hade »under många somrar» 
exkurrerat på Omberg och utlovat en »fullständig uppgift» på de 
växter som där finnas. A. nämnes som meddelare i fråga om 
Östgöta- eller Ombergs-växter av Widegren 1817 och 1829 och av 
J. Bohman 1829. Han uppsöktes i Vadstena av J. W. Zetterstedt 
1821 på resa Lill Lappland och av G. Wahlenberg 1823 och 1825. 
»Det Omberget är ett skönt och märkvärdigt berg säger mig herr 
Agrelius. . . Det förenar södra och norra Sveriges naturalster och 
är i synnerhet rikt på artförändringar och övergångar» (Zetter
stedt). Om dessa iakttagelser, som troligt synes vara, härröra från 
Agrelius själv, har redan han observerat två av de kanske märk
ligaste dragen i Ombergsfloran: förekomsten av nordliga arter 
(fjällväxter) blandade med sydliga samt vissa av de typiska öm- 
bergsväxternas stora förmåga av variation (t. cx. Polygala amarella, 
vissa orehideer o. a.). Agrelius’ artförteckning blev aldrig pub
licerad, men säkerligen är han den förste upptäckaren av en hel 
del av de Ombergsarter som först omtalas av Widegren 1817 och 
Bohman 1829; utan tvivel är han finnaren av dem som nämnas 
hos Zetterstedt: Dnjopteris cristata [aldrig återfunnen], Gymna- 
denia odoratissima [först nämnd i tryck i Liljeblads flora, 3. uppl. 
1816, utgiven av östgötabotanisten J. H- Wali.man] och »densiflora», 
Achroanthes monophyllos (»i Surmåsen på berget»), Malaxis paludosa 
(»i Dagsmåse»), Salix livida, hastata och lapponum, Geranium 
bohemieum, Anagallis arvensis (»på åkrar vid Alvastra»), Pulmona- 
ria angustifolia [? — ej återfunnen], »Mentha sylvestris» och »M. 
odorata», Bartsia alpina och Filago minima. (Dessutom: Aquilegia 
och Oxytropis pilosa, den senare »på Mullskräderna».) Det äldsta 
årtalet vi få för ett fynd av Agrelius är 1811, omtalat av Bohman.

Prosten P. D. Widegren, författare till ett välkänt topografiskt 
arbete Försök till en Ny Beskrifning öfwer Östergöthland, I, Il o. 
Reg., Linköping 1817—1830, uppräknar i nämnda arbete, del I: 1,
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1817, sid. 26—31, förmodligen efter Agrelius, som han åberopar 
jämte några andra östgötabotanister, 38 arter såsom växande på 
eller nära Omberg. Av dem är det 28, som förut icke ha om
talats, bl. a. Cladium mariscus, Carex paniculata, Melica ciliata. 
Allium ursinum, Ramex maritimus (vid Tåkern), Rosa rubiginosa. 
Trifolium procumbens, Polijgala amarella och Scabiosa columbaria.

Nästa namn i Ombergsflorans historia är ingen mindre än Göran 
Wahlenberg. Han botaniserade på Omberg 1823 och 1825 och 
har efterlämnat handskrivna dagböcker över »Resa til Omberg 
och Kolmorden 1823» och »Resa til Vermland och Östergöthland 
1825». W. har mest intresserat sig för bergets lavar och mossor, 
men han nämner också många kärlväxter. De utmärkta beskriv
ningar på fyndplatserna han ger i dagböckerna återfinnas nästan 
ord för ord, överflyttade till latin, i hans Flora svecica I och 11, 
1824 och 1826 (de flesta i Addenda 1826). W. nämner ett 30-tal 
Ombergsväxter för första gången och för åtskilliga av dessa är 
han troligen själv den förste finnaren t. ex. Carex ornithopoda, 
Setaria viridis, Brachypodium silvaticum, Helleborine atropurpurea 
och Cardamine hirsuta samt Polijgala comosa vid Stocklycke 1825 
(»som icke funnits på något annat ställe i landet»!).

Den andre specialforskaren över Ombergsfloran el ter Agrelius 
och den förste som ger en utförlig framställning av ämnet är 
östgötaprästen John Bohman (f. i Kisa 1790, d. 1842) i hans lilla 
tidstypiska och värdefulla topografiska monografi: Omberg och 
dess omgilningar, Linköping 1829 (till stor del omtryckt samt 
försedd med en del ändringar och tillägg i Bohmans Wettern och 
dess kuster, 2. Resan, Örebro 1840). B. har säkerligen hämtat 
mycket från Agrelius, som han ibland nämner, och från Wahlen
berg, men utan tvivel bygger han också till stor del pa egna 
iakttagelser och fynd; han var komminister i Rogslösa från 1822 
och i Herrestad från 1830. Bohmans växtförteckning, som blott 
upptar de sällsyntare arterna, innehåller 233 fanerogamer och 
kärlkryptogamer (sid. 34—45), därav c:a 150 förut icke anmärkta. 
Bland de nya märkas t. ex. Ophioglossum, Dryopteris thelypteris, 
Melica uniflora, Carex arenaria, Cypripedium, Alliiim arenarium. 
Silene rupestris, Rosa cinnamomea, Seseli libanotis, Melampyrum 
arvense och Sherardia arvensis, vidare de senare aldrig återfunna, 
delvis kanske osäkra Dryopteris oreopteris, Alopecurus ventricosus, 
Holcus mollis, Juncus squarrosus och stygius, Stellaria nemorum, 
Thalictrum simplex, Draba incana, Tillaea aquatica och Campanula
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cervicaria samt de säkerligen felbestämda Bromus sterilis ?, Galium 
siluestre, Epilobium hirsiitum ?, Vicia cassubica, Carex microglocbin 
(se artf.) och Salix triandra (»anujgdalina»). — En intressant och 
originell förtjänst hos Bohman är hans noggranna uppgifter om 
markbeskaffenheten vid växtställena: ’fet, fuktig ängwall’ (Alope- 
earns ventricosus), ’fuktig swartmylla’ (Circaea alpina), ’gryt och 
schiffermylla’ (Erysimum hieraciifolium), ’örig grund, ofwan kalk’ 
(Hypericum montanum), ’grund, mager jord’ (Asperula tinetoria), 
’sand- och lerblandad åker öfwer kalkgrund’ (Sherardia) o. s. v.

Under 1830- och 40-talen besöktes Omberg av ett stort antal 
botanister ocb flera märkliga fynd gjordes, bl. a. av Vicia pisifor
mis (C. J. Lindeberg), Vicia tenuifolia (A. G. Longberg) ocb Ra
nunculus conferuoides (J. E. Zetterstedt) m. fl.

År 1850 utdelade den nybildade »Botaniska Beseföreningen» i 
Stockholm understöd till två unga studenter, J. E. Zetterstedt 
(senare leklor i Jönköping, d. 1880) och A. F. Holmgren (pro
fessor i fysiologi i Uppsala, d. 1897) för botaniska studier pä 
Kimiekulle, resp. Omberg. Resultaten från deras exkursioner pub
licerades i samma årgång av Botaniska Notiser 1851. Holm
grens avhandling är det grundläggande arbetet över Ombergs- 
floran; del innehåller den första fullständiga artförteckningen, 
upptagande även allmännare arter. Bland Holmgrens nya fynd 
märkas Myosotis siluatica (Västra Väggar), Viola rupestris, Melilo- 
tus officinalis, Gentiana amarella *lingulata, Neottia nidus avis, 
Carex acutiformis, paradoxa och vaginata, Glyceria plicata, flera 
Potamogeton-arter etc. Holmgrens förteckning omfattar 660 arter 
(med frånräknande av 3 characéer).

1 första upplagan av N. C. Kindbergs Östgöta flora 1861 omnämnas 
några Ombergsväxter, som icke finnas hos Holmgren. Ännu flera 
sådana fynd meddelas i de många av Kindberg utgivna »tilläggen 
och nya upplagorna 1863, 68, 74, 80, 92 ocb 1901. Omberg besöktes 
alltjämt av ett stort antal botanister. Bland mera intressanta nya 
arter, som upptäcktes (eller först publicerades) under årtiondena efter 
Holmgren 1851 fram till P. Dusen 1888, kunna nämnas: Hirsch- 
feldia Pollichii (E. ocb A. v. Goes 1853) och Myricaria germanica 
(C. Landström 1877) vid Tåkern — säkerligen två nvkomlingar i 
floran — Botrychium matricariifolium (K. F. Dusen), Potamogeton 
rutilus (K. Arnell), Poa bulbosa (F. Trybom), Festuca siluatica 
(J. E. Zetterstedt), Scirpus caespilosus (C. A. Andersson), Carda- 
mine flexuosa (N. C. Kindberg), Alyssum calycinum (J. E. Planander),
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Onobrijchis viciifolia (Hj. Widegren), Vicia lathgroides (A. Lund), 
Chaerophgllum bulbosum (J. Lundborg) och Valerianella olitoria (N. 
C. Kindberg).

En ny inventering av Ombergsfloran, den andra i ordningen 
(eller den tredje efter Bohman—Agrelius) utfördes av P. Dusen 
(f. 1855, ingenjör, folkhögskollärare, botanisk forskningsresande,
d. 1926) och bekantgjordes i hans skrift Ombärgstraktens flora 
och geologi, Upps. 1888. Dusens arbete är värdefullt och intresse
väckande, men den innehållsrika växtförteckningen ger nog delvis 
intryck av hastverk: D. har av förbiseende utelämnat flera arter 
som finnas hos Holmgren eller andra hans föregångare (t. ex. 
Verbascum nigram, Odontites rubra m. fl.) och frekvensuppgifterna 
särskilt för de »allmänna» arterna lämna delvis mycket övrigt att 
önska. (H. är i det fallet i regel pålitligare.) Dusen har emel
lertid riktat Ombergsfloran med flera mycket intressanta nyför
värv, bl. a. Drgopteris Robertiana, Platanthera chlorantha, Oxycoccus 
microcarpus, Cotoneaster melanocarpa, Anemone nemorosa X ranun- 
culoides, Centanrium pulchellum och — efter 1888 — Poa remota. 
Av stort intresse i hans förteckning äro ett antal kulturspridda 
växtarter, vilka synbarligen ha inkommit i floran efter Holm
grens tid, delvis troligen genom vallodlingen: Bromus arvensis, 
Barbaraea vulgaris, Algssum calycinum, Sisymbrium officinale, Me- 
lilotus altissimus, Cuscuta trifolii, Campanula rapunculoides, Cicho
rium intybus, Senecio jacobaea och Anthemis tinctoria; dit höra 
möjligen också Chaerophgllum bulbosum, Hirschfeldia och Onobry- 
chis. —• Dusens förteckning innehåller (frånräknat »kritiska» Hie- 
racium-arter, som upptagits efter Dahlstedt, och några småarter 
av Rosa) ett antal av 715 arter och underarter.

Efter Dusen 1888 ha en del nya bidrag till Ombergsfloran läm
nats av Kindberg 1892 och senast 1901 — i fjärde upplagan av 
Östgöta flora, som i viss mån är den senaste utförliga invente
ringen av Ombergs växtvärld -— samt av A. G. Kellgren 1890, 
R. Tolf 1899, O. Gertz 1923 och i synnerhet av G. Malme 1914 
och 1923; dessutom mera i förbigående av flera författare, som 
citeras i det följande på vederbörligt ställe. I Uppsalaherbarierna 
finnes också åtskilligt material från dessa senare årtionden.

Den naturliga utgångspunkten för mina egna iakttagelser har 
jag funnit i Holmgrens och Dusens arbeten, jämförda med Kind
berg 1901. I fråga om områdets begränsning har jag väsentligen
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anslutit mig till Dusén, som i sin tur i huvudsak följt Holmgren. 
Av de tre socknar, mellan vilka Omberg är delat: Rogslösa, 
Väversunda och Västra Tol lstad, ha mina föregångare 
medtagit hela Väversunda men av Rogslösa och V. Tollstad endast 
själva berget jämte godtyckligt begränsade delar av resp. slätt
bygder nedanför berget. För egen del har jag ansett mest ratio
nellt att i artförteckningen införa samtliga mig bekanta fynd 
också från de två sistnämnda socknarna i deras helhet. Den lilla 
Källstad socken (annex till Rogslösa) och Norrö i Heda vid grän
sen till V. Tollstad ha medtagits i anslutning till Dusén (och vissa 
andra äldre botanister). Om begränsningen av mina egna ex
kursioner se ovan.

Den följande artförteckningen, som alltså är grundad på mina 
egna fynd, Uppsalaherbarierna och uppgifter i litteraturen, med
tager icke »kritiska» småarter av Alchemilla, Rosa, Mentha, Ta
raxacum och Hieracium. Förteckningen innehåller 808 arter och 
underarter. — Som en kuriositet kan nämnas, att »Kinnekulles 
kärlväxtflora» i Skärmans utmärkta bearbetning 1931 omfattar 
nästan exakt lika många eller c:a 800 arter, de »kritiska» ej 
inräknade; 94 Ombergsväxtcr saknas på Kinnekulle och lika många 
Kinnekulleväxter saknas i Ombergsfloran - i siffran 94 ha då 
medräknats endast de arter, vilka med full visshet eller med en till 
visshet gränsande sannolikhet konstaterats för endera berget.

De Ombergsväxtcr, som ännu icke voro kända som sådana år 
1901, då den senaste inventeringen ägde rum — i Kindbergs flora 
1901 — uppgå till 61, i vilket antal också ha medtagits några i 
den äldre litteraturen omtalade fynd, vilka av de tre senaste Om- 
bergsfloristerna: Holmgren 1851, Dusén 1888 och Kindberg 1901 
efter all sannolikhet med orätt ha betvivlats eller som av dem 
ha förbisetts; därjämte ett par hybrider, vilkas ena komponent 
icke som ren art iakttagits på Omberg. De åsyftade 61 arterna i 
förteckningen äro följande:

Woodsia ilvensis
Dryopteris cristata (Agrelius och 

Bohman)
(Jfr hybriden Dryopteris cristata X 

spinulosa)
Asplenium ruta muraria (L. Gyllen- 

hal)
Potamoyeton rutilus 
P. mucronatus

Elodea canadensis 
Poa alpina 
P. irrigata 
P. angustifolia 
Lolium nmlti/loruin 
Bromus ereetus 
B. inermis
Scirpus Tabernaemontani 
Carex Pairaei
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Car ex lepidocarpa 
Ornithogalum umbellatum 
Orchis mascula 
Malaxis pahidosa (Agrelius;

Wahlenberg)
Salix lappomim (A.; W.)
Asarum europaenm
Montia lamprosperma
Oypsophila muralis
Cerastium arvense
Myosurus minimus
Ranunculus auricomus x cassubicus
R. polyanthemus
Lepidium densiflorum
Sinapis alba
Brassica juncea
Cardamine dentata
Camelina microcarpa
Sedum spurium
Ryrus mains subsp. pumila
Crataegus calycina
C. curvisepala
Medicago sativa
Melilotus albus
Trifolium dubium

Trifolium fragiferum (Wahlenberg)
Lathyrus heterophyllus
Geranium molle
Callitriche polymorpha
Viola epipsila
V. silvestris
Epilobium collinum
Monotropa hypophegea (resp.

M. hypopitys)
Gentiana uliginosa
Ajuga pyramidalis X reptans
Galeopsis bifida
Euphrasia curta (f. glabrescens) 
Rhinanthus minor subsp. stenophyllus 
Pedicularis silvatica (Widegren) 
Galium mollugo 
Sambucus racemosa 
Valerianella dentata 
Campanula patula (Kindberg 1861) 
Matricaria suaveolens 
Senecio viscosus 
Scorzonera hispanica 
Taraxacum erythrospermum 
Hieracium aurantiacum

En del av dessa äro sent inkomna »antropochora» växter eller 
sådana, vilkas artvärde tidigare icke hade insetts eller varit om
stritt, men flera äro välkända arter, vilka tydligen av gammalt 
måste ha tillhört bergets eller omnejdens flora.

Bland former och hybrider, som förut icke anmärkts, torde föl
jande förtjäna att framhållas:
Dryopteris cristata X spinulosa 
Equisetum arvense f. nemorosum 
Avena fatua v. glabrata 
Poa compressa f. Langeana 
Agropyrum caninum f. glaucescens 
Carex digitata X ornithopoda 
C. lepidocarpa X Oederi 
C. flava X lepidocarpa 
C. Hornschuchiana X lepidocarpa 
Gymnadenia odoratissima f. fl. albis 
Helleborine palustris f. atrorubens 

och f. ochroleuca 
H. latifolia v. varians

Silene nutans f. infracta 
S. dichotoma f. crenata 
Aquilegia vulgaris f.
Anemone ranunculoides f. schizantha 
Geum rivale X urbanum 
Viola riviniana X rupestris 
V. riviniana X silvestris 
lr. canina X silvestris 
V. rupestris X silvestris 
Primula veris »f. purpurea» 
Origanum vulgare f. pallescens 
Veronica spicata f. nitens 
Campanula persicifolia v. hispida
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Några helt preliminära och översiktliga anmärkningar om Om- 
bcrgsflorans sammansättning och de olika växtgeografiska element 
som ingå däri kunna i detta sammanhang möjligen vara av in
tresse.

Inblandningen av nordliga arter vid sidan av sydliga iakt
togs redan av Agrelius och har senare varit föremål för olika 
förklaringsförsök; de nordliga arterna ha bl. a. förklarats som 
relikter från en tid med kallare klimat. Ilil hör framför allt 
Bartsia, som i Ombergstrakten och på Gotland har sina två syd
ligaste, alltjämt livskraftiga utposter på svenskt område. Som nord
liga kunna också räknas Poa alpina och remota, Hierochloa odo- 
rata, (.arex capillaris, ornithopoda, (polijgama), vaginata och pauci- 
flora m. 11., Scirpus trichophorum, (Juncus stygius), Cypripedium cal- 
ceolus, Achroanthes monophyllos, Salix livida, hastata och lapponum, 
Polygonum viuiparum, Ranunculus confervoides, Oxycoccus micro- 
carpus, Daphne mezereum, Pedicularis sceptrum carol in um, Viola 
epipsila.

hn del av de nordliga arterna t. ex. Bartsia, Care.v capillaris 
och ornithopoda, Salix hastata och Polygonum viuiparum äro tyd
ligt kalkgynnade och höra till Ombergs kalkväxter. Kalk
halten är av naturliga geologiska skäl störst på norra och östra 
Omberg, men minskar på höjden av berget och i väster och söder.
1 konsekvens därmed är det ett karakteristiskt drag för Ombergs, 
kalkväxter, alt de visa ökad frekvens i norr och öster men av- 
laga högre upp, på västbranterna och åt södra ändan. Om de 
förekomma också där, är det huvudsakligen längs bäckdragen med 
spår av blekebildning (»vitlersbäckar»). Ett tydligt centrum för 
kalkväxterna utgöra de lägre partierna av berget i öster ocb norr 
och inte minst den långsluttande »bergsmarken» utmed nordöstra 
Omberg från Västerlösa söderut. Här finnas verkliga kalkkärr 
med stark blekeavsättning och delvis med en vegetation av nästan 
uteslutande Schoenus ferrugineus. Högre upp på berget äro kärren 
huvudsakligen alkärr eller Carex vesicaria-kärr och på södra Om
berg uppträder Schoenus endast i de djupt nedsänkta partierna 
i närheten av Höje och Stocklycke. Utom Schoenus och de nyss
nämnda nordliga arterna är det en stor mängd Ombergsväxter, 
som mer eller mindre tydligt visa en dylik av kalken beroende 
förekomst: Ophioglossum vulgatum, Sesleria coerulea, Molinia coe- 
rulea, Brachgpodium pinnatum, Carex dioica, pulicaris, lepidocarpa. 
Hornschuchiana, diversicolor oeh acutiformis, Eriophorum latifolium,



■Scirpus paudflorus och compressus, Juncus nodulosus, Ophrys musci- 
fera, Orchis mascula, O. incarnata f. ochroleuca, Herminium mo- 
norchis, Ggmnadenia odoratissima, Helleborine palustris och latifolia, 
•Cardamine amara, Saxifraga tridactylites, Lathy rus vermis, Geranium 
columbinum, Polygala comosa och amarella, Hypericum hirsutum, 
Selinnm caruifolia, Cornus sanguinea, Monotropa hypophegea, Primula 
farinosa, Lithospermum officinale, Pinguicuta vulgaris, Scabiosa co
lumbaria, Inula salicina m. fl.

Kalkväxterna bli färre på Ombergs urbergsområden, men när
heten till kalken gör sig gällande också där. Intressant är från
varon eller sällsyntheten över hela området av vissa kalk- 
skyende arter. Wahlenberg har anmärkt (1824, sid. liii), att 
gränsen mellan urberg och kalkgrund sällan går skarp och att 
Ombergs klippor, fastän uppbyggda av granit, nästan helt sakna 
vissa lavarter, som eljest äro de säkraste följeslagarna till graniten, 
»sieut optime observavit Agrelius»! Paralleller till dessa 
lavar äro vissa högre växtarter, som eljest äro mycket allmänna, 
men som efter vad det numera visat sig saknas eller äro mycket 
sällsynta på Omberg: Juncus filiformis, Polygonum hydropiper, 
Dianthus deltoides och två klippväxter: Woodsia ilvensis och Scle- 
ranthus perennis. Jfr att Juncus fili formis saknas på kalkön Got
land, att Polygonum hydropiper där är ytterst sällsynt och att 
Dianthus anses »i regel kalkskyende» i Mellaneuropa (Hård 1935, 
sid. 226). Woodsia, som i likhet med Scleranthus perennis ansetts 
undvika kalk — den saknas på Gotland — är så sällsynt på Om
berg, att den tills på sista tiden undgått observation, och Scle
ranthus perennis — mycket sällsynt på Gotland — är med full 
säkerhet iakttagen endast på klipporna vid bergets södra ända, 
medan den närstående kalcifila S. annuus ■—- allmän på Gotland 
— växer i stor mängd i alla delar av området. Jfr att Skärman 
gjort en alldeles motsvarande iakttagelse om de två Scleranthus- 
arternas uppträdande på Kinnekulle och Kållandsö (1931, sid. 321, 
349).

Bland sydliga arter i Ombergsfloran kunna nämnas bl. a. 
följande, av vilka några här befinna sig nära sin nordgräns, åt
minstone i det inre landet: Bromus ramosus, B. Benekenii, Melica 
uniflora, Glyceria plicata, (Aira caryophyllea), Orchis mascula, Ce- 
rastium brachypetalum, Cornus sanguinea, Teucrium scordium, Sca
biosa columbaria och Valerianella dentata.

Det är av intresse att iakttaga, hur Omberg och Kinnekulle för
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hålla sig med avseende på förekomsten av västliga (atlantiska) 
och östliga (baltiska eller kontinentala) arter. Av de 94 arterna i 
Kinnekullefloran som saknas på Omberg äro en del av avgjort v äs l- 
lig utbredningstyp: Juncus squarrosus, Leucorchis albida, Poten- 
tilla rupestris, Radiola linoides, Erica tetralix och Arnica montana. 
Den västliga Pedicularis silvatica har fyra säkra lokaler på Kinne- 
kulle, men är osäker på Omberg. Följande östligt orienterade 
Ombergsväxter saknas på västgötaberget: Sesleria coernlea, Melica 
ciliata, Poa bulbosa, Carex vulpina, Ranunculus auricomus X cassu- 
bicus, Oxgtropis pilosa, Polygala comosa, Seseli libanotis, Asperula 
tinctoria och Scabiosa columbaria. De östliga Trifolium montanum, 
Helianthemum vulgare och Laserpitium lalifolium äro vanliga på 
Omberg, men sällsynta eller osäkra på Kinnekulle; Helianthemum 
har på Kinnekulle sin västgräns. Å andra sidan finnas ett par 
östliga arter, som icke nå fram ens till Omberg: Cynanchum vince- 
toxicum och Melampyrum nemorosum.

Ett intressant drag i Ombergsfloran är förekomsten av ett 
antal kustväxter eller t. o. m. havs- eller havsstrand
växter. De ha förklarats som relikter från en tid, då Vät
tern eller dess forntida föregångare var en havsvik eller ett innan
hav med mer eller mindre salt vatten. Hit höra Potamogeton 
filiformis och pedinatus, Carex arenaria, Scirpus Tabernaemontani, 
Rumex maritimas (anmärkt vid Tåkern redan 1817, alltså långt 
före sänkningen), Centaurium pulchellum och Trifolium fragiferum 
samt bland kustväxterna Poa bulbosa. Melica ciliata, Erysimum 
hieraciifolium, Vicia lathyroides, Geranium molle, (Hedera helix). 
Veronica longifolia, Armeria vulgaris och Valerianella olitoria. Till 
denna grupp ansluter sig naturligt den endast av Bohman 1829 
uppgivna Alopecurus ventricosus och Gentiana uliginosa. Om den 
givna förklaringen är den rätta, tilltror jag mig givetvis ej alt 
bedöma. Men alt det verkligen delvis är fråga om relikter, 
som befinna sig på retur (på grund av en ogynnsam yttre miljö?), 
kan möjligen stödjas av en liten »statistisk» iakttagelse: uppgif
terna om en del av dem äro relativt talrika i de äldre eller äldsta, 
eljest ganska fattiga, växttopografiska källorna; samma iakttagelse 
kan göras i fråga om en del liknande reliktförekomster på andra 
håll t. ex. beträffande Glaux maritima, Centaurium pulchellum och 
Scutellaria hastifolia vid Mälaren. Det rör sig också till stor del 
om samma arter på båda hållen: Scirpus Tabernaemontani, Alo
pecurus etc. Om Mälarförekomsterna äro havsstrandrelikter —



och detta synes tämligen säkert (Sernander 1920, Almquist 1929, 
sid. 490 ff.) — bör detsamma också gälla för fynden vid Vättern 
och vid Tåkern (före sänkningen). Jfr även Skärmans tolkning av 
Carex arenaria, Armeria, Centaurium erythraea m. fl. vid Vänern 
och Göta älv såsom relikter från forntida havsstränder (1934).

Ett kapitel för sig är ogräsfloran. Med ledning av det tämligen 
rikhaltiga beläggmaterialet kan man urskilja en äldre grupp 
av ogräsväxter i Ombergstrakten. Det är sådana, som omtalas 
redan av de äldre botanisterna i början av 1800-talet eller tidigare, 
vilka tydligen ha funnit dessa arter märkliga såsom eljest säll
synta i mellersta Sverige. En del omtalas som allmänna, några 
äro alltjämt mer eller mindre allmänna i trakten, andra ha seder
mera försvunnit. De ifrågavarande arterna äro: Setaria viridis, 
Holcus lanatus och mollis, Silene nodiflora, Vogelia paniculata, Dau
ms carota (anmärkt redan av Linné), Alchemilla arvensis, Medicago 
falcata (Ödeshög), Anagallis arvensis, Chaenorrhinum minns (1829), 
Melampyrum arvense och Sherardia arvensis. Man finner att grup
pen har en sydsvensk prägel: arter som ännu i senare tid och 
redan omkring år 1800 (Retzius 1806) ha varit vanliga i södra 
Sverige och framför allt i Skåne (åtminstone ursprungligen 
som ogräs i åkrar). I denna grupp infogar sig naturligt elt fynd 
som omtalas 1817: Aira cargophgllea nära Ödeshögs kyrka, ett 
förut ilrågasalt fynd (Wahlenberg 1824) men mycket sannolikt 
såsom avseende en tillfällig förekomst — och bestyrkt genom tre 
äldre tillfälliga förekomster av arten i Småland i närheten av 
den stora stråkvägen genom Småland från Skåne till Östergötland 
bl. a. vid Värnamo (Hård 1925, sid. 155): »Lagastigens» första 
station norr om Hålaveden var den gamla marknadsplatsen och 
gästgivargården vid Ödeshög. Det behövs icke mer än att en 
skjutsbonde där har tömt en tornister med kvarliggande hösmolk 
från skånska slätten. Också för andra av gruppens arter finner 
man på Hårds kartor eller hos Scheutz 1864 en del dylika för
bindande fynd utmed vägarna i Småland. Utbredningen inom 
Östergötland är (efter Hård och Kindberg) orienterad åt Omberg 
och Vadstenatrakten i fråga om flera av de nämnda arterna. 
Den genom klimat och jordmån gynnade åkerbruksbygden norr 
och söder om Omberg var synbarligen omkring år 1800 en långt 
mot norr framskjuten position för vissa sydsvenska 
kulturberoende växter vid deras spridning uppåt landet, förmedlad 
på den tiden som naturligt var genom landsvägarna, liksom
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i senare tid en del andra (eller samma) arter ha spritts längs 
järnvägarna. När senare landsvägsförbindelserna förlorade i 
betydelse, kom trakten att ligga vid sidan av färdlederna: den 
sydliga gruppen i Ombergs ruderatflora fick inga nya tillskott 
och en del av de främmande arterna försvunno från trakten.

Av en annan karaktär är en yngre grupp av kulturspridda 
Ombergsväxter, som redan i det föregående berörts. De dithörande 
arterna börja omtalas först från och med mitten av 1800-talet, 
och som förut har nämnts torde de flesta ha införts i samband 
med vallodlingen. Denna yngre grupp synes icke ha någon ut
präglat sydlig eller skånsk prägel, snarare delvis en mellansvensk. 
För den ha också järnvägarna haft betydelse. Hit höra utom de 
förut uppräknade, redan av Dusen 1888 nämnda arterna också 
följande, delvis först på senaste tid iakttagna: Loliurn multiflorum, 
Bromus inermis, Cerastium arvense, Silene dichotoma, Lepidium densi- 
Ilorum, Sinapis alba, Brassica juncea, Camelina microcarpa, Medicago 
satiua, Melilotus albus, Trifolium dubium, Lathy rus heterophyllus, 
Galium aparine *Vaillantii, G. mollugo, Valerianella dentata, Cam
panula patula (1861), Matricaria suaveolens och Senecio viscosus. 
(Myosotis versicolor, fastän nämnd först 1868, hör kanske snarast 
till den äldre gruppen, likaså möjligen Onobrychis viciifolia [1863] 
och Lens culinaris [1868 vid Omberg, men redan 1817 i Järstad 
nära Skänninge och vid Linköping enligt Widegren].)

Av särskilt intresse är det medeltida inslaget i Ombergs- 
floran. En kulturväxt med medeltida auor inkommen i samband 
med klosteranläggningen på 1100-talet är enligt min mening utan 
tvivel Rosa rubiginosa (B. Hesselman 1924, 1935). Likaså säker
ligen Corydalis cava, i fall nämligen uppgiften i Herb. Hart
man om fyndorten (»Alvastra») är riktig och icke beror på för
växling med Vadstena. Också Aquilegia vulgaris och Verbascum 
nigrum höra enligt min mening med stor sannolikhet till de väx
ter, som ha inkommit i Ombergsfloran genom odling redan under 
medeltiden och i så fall säkerligen vid klostret. Möjligen här
stammar också Petasites ovatus från medeltiden.

Däremot tror jag icke, att Fagus har införts av munkarna vid 
Alvastra (E. Fries 1864, sid. 190, m. fl.). Boken var nämligen 
knappast bland de träd, som brukade planteras av munkarna vid 
deras klosteranläggningar. Några bokplanteringar vid de många 
övriga klostren i mellersta Sverige äro veterligen icke påvisade. 
Däremot ha munkarna sannolikt planterat alm vid Alvastra: i
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omedelbar närhet av klostret stå jämte några bokar ett stort an
tal almar, en del av mycket vördnadsvärd ålder. Innanför kloster
muren växer det »mest almar, få bokar» (1927). Almen var i 
högre grad än boken ett kulturträd under medeltiden. På Om
berg är boken sannolikt spontan och ursprunglig (jfr sid. 44 
nedan, Nilsson 1902 och B. Lindquist 1931, sid. 424 ff.).

Artförteckning.

Artförteckningen är uppställd efter mönster av förteckningarna i Alm- 
Quists arbete Upplands vegetation och flora (1929) och i Stockholmstrak
tens växter, 2:a uppl. (1937). Vid de mera intressanta arterna anföres i 
regel närmast efter artnamnet en kort notis om det äldsta bekanta fyn
det. Därefter följa uppgifter om utbredning och frekvens m. m. samt, i 
den utsträckning som ansetts önskvärd, en uppräkning av kända fynd
orter, i regel med början i norr (Borgs udde) och sedan medsols runt 
berget. Fyndorter, som iakttagits av andra än förf., följas av finnarens 
eller meddelarens namn i parentes; ett ! efter parentesen utmärker att 
jag sett arten på lokalen i fråga; * framför en lokaluppgift anger att denna 
är förut publicerad, i fråga om den botaniska nomenklaturen har jag 
följt Holmbergs flora, så långt denna är utgiven, i övrigt andra upplagan 
av Lindmans flora (1926) — dock med det undantaget att Orchis och Poly- 
gala av språkliga skäl behandlats som femininer. Beträffande ortnamnen 
hänvisas till de medföljande Ombergskartorna. Det bör framhållas, atl 
ortnamnsskicket på Omberg delvis icke är strängt fixerat. Äldre förfat
tare använda de olika lokalnamnen, t. ex. de som syfta på olika partier 
av branterna runt berget, med delvis växlande innebörd. På detaljkartan 
har gjorts försök till en fixering av namnens betydelse, som enligt 
sakens natur måste bliva godtycklig. Följande bör särskilt påpekas: »Al
vastra branter» hos äldre författare åsyftar i regel vad som här (och i 
ortens namnbruk) kallas Store Klint; »Blankebergen», ett namn som här 
icke upptagits, är en svävande benämning på vissa partier av Ombergs 
östra sluttning, i synnerhet dess norra hälft; »Södra Djurledet» hos 
Wahlenbehg är = Västra Djurledet hos de flesta andra författare och på 
kartan; »S. Ö. Djurledet» (W.) = Södra Djurledet; »Västra Djurledets bran
ter» (Dusén m. fl.; inga egentliga »branter») = Lyckorna norr om (Strand 
och) Västra Djurledet fram till södra ändan av Rödgavelsbranten; »Mar- 
bergskärret» (Holmgren) = Ragelskärr (så Dusén m. fl.); Pyskkärret utan 
närmare bestämning åsyftar det nordligaste av de tre »Pysk-kärren» på 
kartan (mellersta Pyskkärret är obetydligt och södra Pyskkärret är ut
dikat och skogplanterat med en undervegetation av nästan uteslutande 
nässlor); växtfynden från »Borgen» — en bygdeborg på södra Omberg, 
ej att förväxla med ruinen på Borgs udde — härröra huvudsakligen från 
östra branterna ned mot Surmossen av det bergparti på vars norra 
framspringande klippudde »Borgen» är anlagd. — För slättbygden nedan
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för Omberg hänvisas till Top. kartan, som tyvär är föga detaljerad. Märk: 
Ekhaga, som saknas på Top. k., är en nyare gård, utbruten ur Djurkälla 
1900 och omfattande norra delen av Djurkällas ägoområde (»Djurkälla» i 
äldre uppgifter kan alltså delvis betyda: Ekhaga); »Skedet» är en av små
lägenheter omgiven väg från Vadstenavägen mittför Nyby fram mot Ek
haga; »Gatan»: en liknande väg norrut från Skedet till Västerlösa och 
Borghamns station. —- Beläggexemplar av mer intressanta fynd ha lämnats 
till Uppsalamuseet (UM) eller till Växtb. Inst. i Uppsala. Vid artbestäm
ningen i flera fall har jag haft förmånen att kunna rådföra mig med hrr 
G. Samuelsson, E. Almquist och C. G. Alm.

Woodsia ilvensis. Sällsynt. Ej hos Holmgren eller Dusén. I större 
mängd endast på sluttningarna av Hjässan och i hergpartierna mellan Al
vastra och Västra Djurledet. Makersbergen; Måkebergen i norr, sparsamt.

Cgstopteris fragilis. Bohman 1829. Täml. allmän i branterna och isko
gen; även i kärren. T. ex. Borgs udde, Måkebergen, Ekhagaberget, Djur- 
källaberget, Makersbergen; Ragelskärr etc. * Alvastra ruin (1873 N. C. Kini>- 
isehg i UM; Gektz 1923).

Dryopteris filix mas. Täml. allmän på berget t. ex. Borgs udde, Djurkälla- 
berget, Oxbåset, Svartsvaldskärren etc. Nedanför berget endast anmärkt 
vid Tyskeryd.

D. cristata. Uppgiven för Omberg endast av Agrelius hos J. \V. Zet- 
terstedt 1822 och av Bohman 1829.

D. cristata X spinulosa. Mycket sällsynt. Pyskkärret 1 ex. 1923 (UM).
D. austriaca. Allmän i branterna, särskilt i mera skuggade partier och 

i skogen; även i kärren. Särskilt ymnig längs Sjövägen, i synnerhet i 
norr, och i Svartebergen. Också på östra sidan t. ex. i »Släporna», Ma- 
kersbergen. Först iakttagen av Dusén: *Västra Väggar!, *IIöje, *Mörka 
hål!, *Elvarums udde! Kanske den allmännaste av Ombergs ormbunkar 
(40 ä 50 lokaler).

D. austriaca X spinulosa. Sällsynt och enstaka. Väversundaberget i skog 
högt uppe 1923, Ragelskärr 1923.

D. spinulosa. »I kärr» enligt Bohman 1829. Allmän eller täml. allmän 
på berget. Sällsynt, liksom övriga ormbunkar, nedanför bergets fot: i ett 
alkärr väster om Freberga.

D. thelypteris. »Kärr» enligt Bohman 1829 ! — Spridd. *Charlottenborgs 
äng (Holmgren) = (?) nedre Oxsumpen 1923!, *Dagsmosse (Holmgren och 
Dusén), *Mörka hål (D.)!, Pyskkärren (2 lokaler), Elvarumskärret (ymnig), 
sydvästra Marbergskärret, Ragelsbrunn, Långbergskärren (3 lokaler).

(D. oreopleris. Bohman 1829; struken i upplagan 1840. Obs. att arten är 
funnen på Visingsö.)

D. phegopteris. »I klipporna» enligt Bohman 1829. * Västra Väggar och 
*Måkebergen (Holmgren) !; »allmän» enligt Dusén. Flerstädes eller täml. 
allmän. Mest i kärren t. ex. Pyskkärret, Ragelskärr, Mörka hål. Store 
Klint, Släporna, Anudden etc. Nedanför berget: alkärr väster om Freberga, 
söder om Norra Djurledet nedanför vägen.

D. Linnaeana. *Marbergen enligt Bohman 1829. Allmännare än föregående. 
Mest i kärren t. ex. Pyskkärret, Svartsvaldskärren, vid Storpissan etc. Store
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Klint, Makersbergen, Skogsby släpa, Sjöbergen. Nedanför berget: ett åker- 
röse vid Tyskeryd; en altuva i Freberga hagar; Tyskeryds hage.

Dryopteris Robertiana. Sällsynt. *Vid Storpissans övre lopp (Dusén 
1888, funnen 1886 enligt ex. i UM)! 1923 och 1926 ymnig nästan ända ned 
till utloppet i Vättern! Förgäves sökt annorstädes.

Athyrium filix femina. Allmän eller täml. allmän. 1 branterna och i 
skogen, liksom i kärren (t. ex. Pyskkärret). Nedanför berget: Tyskeryds 
hage i alsnår.

Asplenium septentrionale. Spridd. Måkebergen i norr, Västra Väggar, 
norr om Oxbåset, Rödgavel, mellan Alvastra och Västra Djurledet, Store 
och Lille Klint, Makersbergen. Ej »allmän»; saknas på nordöstra Omberg.

A. septentrionale v. depauperatum Christ, det. H. W. Rosendahl 1917. 
Ett ex. i Herb. E. Fries (UM).

A. septentrionale X trichomanes. *Marbergen (Bohman 1829, Holmgren), 
‘Store Klint (Dusén), ‘Västra Väggar (1867 K. F. IIusén i UM; P. Dusén 
1888). Ej återfunnen.

A. ruta muraria. Omberg enligt L. Gyllenhal (Afzelius i ms. 1770—80-t.).
A. trichomanes. Allmännare än A. septentrionale. T. ex. Borgs udde, 

Ekhagaberget, Hjässan, Makersbergen etc.
Eupteris aquilina. Täml. sällsynt. ‘Dagsmosse (Holmgren och Dusén) !, 

«Ombergs trakthuggning (Holmgren — knappt riktigt); *på skuggiga ställen 
vid Västra Djurledet (Dusén)!, här ovanligt storväxt! Dessutom: norrom 
Oxbåset, Rödgavel, Makersbergen (2 lokaler), Grytsbergen (1 lokal), Oxbås- 
bergen, Stocklycke äng, nedanför Hjässans östra brant.

Polypodium vulgare. Flerstädes. (Allmän enligt Holmgren och Dusén). 
Borgs udde, Elvarums udde, Grytsbergen, Sjutrappebäcken, Oxbåset, Röd
gavel, Lille Klint, Makersbergen, Ekhagaberget, Skogsby släpa; Ragelskärr.

Ophioglossum vulgatum. Bohman 1829. Sällsynt. *Väversunda storäng 
(Bohman och Holmgren; Dusén); ‘Borghamn (D.)! 1922 norrut nära stranden, 
Freberga hagar, äng öster om Ekhaga, Ekhaga hästhage nära berget, Hess- 
leby hage; Ilöje äng (1878 .1. E. Zetterstedt i UM).

Botrychium liinaria. Sällsynt. ‘Rödgavel och ‘ovanför Alvastra bran
ter (Holmgren); ‘Hjässan, ‘Charlottenborgs äng och ‘grusgropar vid Ileda 
(Dusén); ‘Stocklycke (Kindberg 1874), Hovanäs, Djurkällaberget nära Vall
gatan, söder om Norra Djurledet nära berget, nedanför Makersbergen, 
Mullskräerna.

B. matricariifolium. Mycket sällsynt. ‘Västra Väggar 1 ex. 2/s 1867 (K. F. 
Dusén i UM; jfr Kindberg 1874). Ett stort och vackert exemplar, men 
tyvärr blott ett enda; aldrig återfunnen.

Equisetum arvense. Allmän.
E. arvense f. nemorosum A. Br. (se Holmbergs flora s. 38). Kärrmark 

vid foten av Makersbergen nära »Smatten». Storväxt, vitstjälkig, påmin
nande om E. maximum. (Bestämning enligt G. Samuelsson).

E. silvaticum. Enligt Dusén: »allmän»; Holmgren: »flst. t. ex. Mull
skräerna, Germundsstall etc.» På berget endast funnen i två små kärr 
nedanför Hjässans nordvästra, resp. östra brant. Nedanför berget i en hage 
under Freberga öster om järnvägen Borghamn—Djurkälla. Enligt min 
mening alltså sällsynt. (Möjligen finns den på flera ställen på södra Omberg.)



Equisetam pratense. Täml. allmän—allmän 1. ex. Skogsby släpa, Anudden, 
Ostmossen, Makersbergen, nordväst och öster om Hjässan etc.

E. palustre. Allmän t. ex. Freberga hagar, Pyskkärret etc.
E. limosum. »Bergets kärr» enligt Bohman 1829. Flerstädes. Nedre 

Oxsumpen, kärr i Karlsgårdsberget, ett av Långbergskärren, kärr nära 
Svartsvald, söder om Ilägnaden, dammen ovanför Måkebergen, Elvarums 
udde, Stocklycke äng. *Dagsmosse (IIolmghen). Enligt Dusen »allmän».

E. hiemale. Flerstädes på norra Omberg. *Norra Djurledet (Bohman 
1829, Holmgren), *Storpissan (II.)! 1926, ‘Borghamn (Dusén) !, *Vitlersbäcken 
(Kindberg 1868), Björkefallet, Hesslebytorps hage, Freberga hagar (även 
öster om järnvägen).

Lycopodium selayo. Spridd. * Dagsmosse (Holmgren), ‘Mörka hål (Du
sén)!, ‘Charlottenborgs äng (D.), nedre Oxsumpen (= föreg. lokal?), Hål
mossen, Dankvaldskärren, kärr söder om Ilägnaden, ett av Långbergs
kärren, Ragelskärr.

L. annotinum. Täml. allmän i kärren på berget, t. ex. Ilålmossen, Mörka 
hål, Pyskkärret, vid Storpissan etc. Saknas i kalkkärren i norr och öster 
(även i Ostmossen! och i Stocklycke ängs kalkrika kärr?).

L. clavatum. Mycket sällsynt. ‘Ovanför Borghamn (Dusén). Där och 
annorstädes förgäves sökt.

Taxus baccata. Iakttogs på Omberg redan av Linné den 22 aug. 1741, 
då han passerade Omberg på hemvägen från Öländska och Gotländska 
resan (1745, sid. 337): »På södra sidan af Omberget, war nog Böök. På wästra 
sidan stod, öfwer alt mycken gran och någon Taxus eller Ide-gran.» Om
talas därefter av Wahlenberg 1824, Bohman 1829 o. s. v. Idegranen växer 
alltjämt rikligt på Omberg, nämligen ‘flerstädes utmed bergets 
sjösida från Borghamn till Västra Djurledet (Holmgren). 
Jag har icke sett den på höjden av berget eller på östra sidan. Särdeles 
talrik är den i de branta och otillgängliga stupen av Måkebergen ■— här 
på en sträckning flera hundra individ (»4 ä 500»?) tillsammans med Hedera, 
Cornus, alm, ask, lind, oxel etc. Den växer rikligt också i och ovanför 
"Västra Väggar (Dusén m. fl.)! och i ‘Mullskräerna (Bohman, Dusén)! sär
deles söderut, och är även anmärkt för ‘Elvarumsviken (här »ymnigast» 
enligt Holmgren)!, ‘Elvarums udde (D.)!, Grytsbergen på flera ställen tal
rikt, ‘Rödgavel (Kindberg 1868)! och i Lyckorna mellan Rödgavel och 
‘Västra Djurledet (D.)!; dessutom i ‘Marbergen (D.)! samt i skogen ovan
för Sjövägen strax söder om Borghamn och längre åt söder ovanför Måke
bergen och Mullskräerna.

Pinas silvestris. "Dagsmosse (Holmgren och Dusén) ! »Här och där i 
Sjöbergen, t. ex. Mullskräerna, Västra Väggar etc. samt ett par individ vid 
1 löje och en i Svartsvalds skog» (Holmgren); »Mullskräerna och mellan 
Måkebergen och Anudden» (Dusén). Är allmännare än som kan förefalla 
av dessa uppgifter. Växer rätt talrikt längs sjösidan, i synnerhet på de 
yttersta branterna, och även h. o. d. på östra sidan. En större sträck
ning typisk tallskog på urbergshällar (ej planterad!) finnes i mellersta 
delen av Grytsbergen och mindre bestånd träffas på flera ställen. Lokal
anteckningar: Svällängen vid Borghamn 1 ex., Borgs udde, Måkebergen i 
norr och söder, Västra Väggar längst i norr, Marbergen talrik, Grytsbergen



Iänil. allmän, Oxbåsbergen, nedanför Stocklycke äng på branten mot Vät
tern, Makersbergen (2 träd på högsta branten mot sydöst), Tyskeryds hage.

Picea excelsa. Mycket allmän. (Var. viminalis anges av Holmgren och 
Dusén.)

Jumperns communis. Allmän.
Typ ha latifolia. »Dagsmosse (Bohman 1829, Holmgren och Dusén), * Ta

ke rns strand (H. och D.)!, »Borghamn (Dusén). — Nära Alnäs mellan Djur
källa och Väversunda station, norr om Skogslund i ett dike.

T. angustifolia. »Dagsmosse (Bohman 1829 och Holmgren), »Lindön (Dusén).
Borghamns kalkbrott 1922.
Sparganium minimum. »Dagsmosse (Holmgren och Dusén), »»Marbergs- 

kärret» (Holmgren), »Hjässakärret och »Mörka hål (Dusén). — Alkärr i en 
beteshage väster om Freberga, Ostmossen, Pyskkärret; Borghamn norrut 
nära stranden.

S. simplex. »Dagsmosse (Holmgren); »allmän» enligt Dusén. Hovanäs 
(1875 K. Arnell i UM), alkärr väster om Freberga, nära Alnäs, Djurkälla, 
dammen ovanför Måkebergen, Elvarumskärret (?).

S. ramosum. »Norra Djurledet och »Ålebäcken (Holmgren); »Alvastra, 
»Stocklycke, »Västerlösa!, »Dagsmosse (Dusén). — Nära Alnäs 1923.

Potamogeton filiformis. »Vättern vid Omberg (Kindberg 1808) och Rogs- 
lösa (Kindberg 1871), vid Hovanäs (Dusén) och vid Borghamn 1922!; *en 
liten bäck norr om Hovanäs (Holmgren) troligen = mellan Bårstad och Ho
vanäs (Dusén; ex i UM); »Tåkern (Dusén) nedanför Källstad (1917 P. II. 
Johansson i UM).

P. pectinatus. »Tåkern (F. G. Andersson enligt Kindberg 1880; P. Dusén 
1888).

P. crispus. Nyby (Wahlenberg 1823 i ms.), »Tåkern (Holmgren och 
Dusén); »ett vattenhål vid Väversunda spars. (Holmgren).

P. zosterifolius. »I ett vattenhål vid Väversunda (Holmgren).
p. rutilus. »Borghamn (1875 K. Arnell i UM; Holmbergs flora).
P. mucronatus. Tåkern nedanför Källstad (1921 P. H. Johansson i UM:

P. filiformis». Bestämd till P. m. av G. Samuelsson).
P. pusillus. »Stocklycke, »Dagsmosse och »Tåkern (Dusén); dammen 

ovanför Måkebergen 1926; diket vid järnvägen Alvastra stn—Ombergs stn 
(1918 P. II. Johansson i UM).

P. alpinas. Broby bro (1866 H. Thedenius i UM), diket vid järnvägen 
Alvastra stn—Ombergs stn (1918 P. H. Johansson i UM), »mellan Borghamn 
och Hovanäs samt »Dagsmosse (Dusén).

P. natans. »Dagsmosse, »norr om Hovanäs (Holmgren); »allmän» (Dusén).
P. gramineus. »Hovanäs (1867 K. F. Dusén i UM) väl = »mellan 1 äster- 

lösa och Hovanäs (P. Dusén 1888), ^Västerlösa (Holmgren och Dusén), 
»Dagsmosse (D.), »Trallibrunn vid Svartsvald (IL).

P. gramineus X perfoliatus. «Västerlösa (Dusén), Borghamn i Vättern 
(1934 IIj. Holm i UM).

P. lucens. »Tåkern (Holmgren och Dusén).
P. praelongus. »Dagsmosses avloppsdike omkring Broby bro (Holmgren).
P. perfoliatus. »Tåkern (Holmgren och Dusén)!
Triglochin palustre. Täml. allmän eller allmän.
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Scheuchzeria palustris. »Dagsmosse (Bohman 1829, Holmgren och Dusén).
Alisma plantago aquatica. Täml. allmän t. ex. Ekhaga, Svartsvaldskärren.
Butomus umbellatus. »Dagsmosse (Holmgren och Di sén), »Tåkerns 

strand (Dusén) !
Elodea canadensis. Borghamn (1898 G. Schotte i UM)! 1922, »Tåkern 

(1908 11. W. Arnell enligt Birger 1910).
Hgdrocharis morsas ranae. *Dagsinosse i diken (Holmgren och Dusén), 

*Tåkern bland vass (Dusén).
Setaria viridis. Fanns fordom »mycket allmän söder på Omberg» 

(Wahlenberg i UM 1829), först tagen av Wahlenberg 1825 »nedom Västra 
Djurledet» (W. i ms. och UM 1825, Fl. su. 1820; V. Dj. heter hos W. »Södra 
Djurledet»), senare anmärkt härifrån och omkring *»torpet Vädret» bort 
mot »Alvastra, även på »Store Klint, av Bohman 1829, Holmgren 1851, 
.1. F. Zetterstedt 1853, Kindberg 1868 och P. Dusén 1888 m. fl.; också vid 
»Södra Djurledet (P. Dusén) och »Charlottenborg 1867 (K. F. Dusén i UM 
och i Bot. Not. 1868). Sökt utan framgång 1922—1926.

Phalaris arundinacea. Kndast anmärkt vid Alnäs nära järnvägen Djur
källa Väversunda, llälle källor, Stocklycke, »Västra Djurledets branter 
(Holmgren). Enligt Dusén: »allmän».

Anthoxanthum odoratuni. Mycket allmän.
Hierochloa odorata. »Dagsmosse (Widegren 1817, Bohman och Holmgren) 

»Väversunda 1921 (Malme; = föreg. lokal ?).
Milium effasum. Widegren 1817. Täml. allmän, särskilt åt sjösidan. »Västra 

Väggar (Bohman 1829, Holmgren och Dusén), »Mullskräerna (Holmgren 
och Dusén)!, »Marbergen (Dusén)! —Måkebergen och ovanför Måkebergen 
(ymnigt), Anudden, ovanför Västra Väggar (i mängd), Svarlsvald, kärr syd
väst om Svartsvald, Storpissan och sluttningen fram till Flvarums udde, 
Grytsbergen (ymnigt), Elvaruinskärret, Makersbergen, Freberga släpor (1 
lokal). »Hångers äng (Widegren 1817).

Phleum pratense. Allmän.
P. Boehmeri. Flerstädes. »Borgs udde (Holmgren) !, »Västra Väggar (H)! 

1926 vid Utsikten, »Alvastra (Holmgren och Dusén), »Rogslösa (Dusén), 
gruskullar vid Åsby, söder om Norra Djurledet nedanför vägen, Västra 
Djurledet (1871 K. F. Dusén i UM)! på berget ovanför 1923, »Norrö i Heda 
(R. Sterner 1922), »grusgropar mellan Norrö och Broby (Dusén).

Alopecurus pratensis. Allmän.
(A. ventricosus. Omberg i »fet, fuktig ängwall» enligt Bohman 1829: »A. 

pratensis y nigricans». Jfr ovan sid. 14.)
A. geniculatus. Flerstädes. Enligt Holmgren vid »Stocklycke, »Norra 

Djurledet och »Trallibrunn; enligt Dusén: »allmän». Antecknad för: Borg
hamn vid stranden i norr, Limugnen, Charlottenborg, Elvarum, Pyskkärret.

A. aequalis. Sällsynt. Tåkerns strand nedanför Källstad fram mot 
Hånger 1923. — Enligt Holmgren flerstädes t. ex. »Norra Djurledet, *E1- 
varum, »Ragelsbrunn; »allmän» enligt Dusén.

Agrostis stolonifera. Täml. allmän.
A. tenuis. Allmän.
A. canina. Svartsvaldskärren, Elvaruinskärret. »Allmän» enligt Holm

gren och Dusén.
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Calamagrostis epigejos. Bohman 1829. Flerstädes. Måkebergen söderut, 
Grytsbergen på flera ställen, Sjutrappebäcken, Rödgavel, Västra Djurledet, 
brant öster om Surmossen, Makersbergen. *Dagsmosse (Bohman och Holm
gren), *Lindön (Dusén).

C. purpurea. *Dagsmosse (K. F. Dusén enligt Kindberg 1868).
C. lanceolata. Sällsynt. *Dagsmosses östra del (Dusén; jfr Holmgren); 

Mörka hål (steril) 1923.
C. neglecta. Widegren 1817. Sällsynt. Ragelskärr 1923, *Dagsmosse 

(Bohman 1829 och Holmgren), “Tlästholmen vid Vättern (Dusén), Borghamn 
norrut nära stranden, Tåkerns strand nedanför Källstad.

C. arundinacea. Bohman 1829. Allmän eller täml. allmän, men icke 
anmärkt nedanför berget. Ex.: *Sjöbergen (Bohman och Dusén) ! t. ex. 
*Västra Väggar (Holmgren)!; Borgs udde, öster om Surmossen, Släporna, 
Makersbergen etc.

C. arundinacea X epigejos. Tagen på Omberg av C. J. Lindeberg enligt 
Kindberg 1874. Förf. har sett möjligen hithörande exemplar i branten 
öster om Surmossen 1923.

Apera spica venti. Täml. allmän enligt Holmgren, allmän enligt Dusén. 
Tagen vid Östra Djurledet 1845 av K. .1. Lönnroth enligt ex. i LIM. Av 
mig ingenstädes sedd. Troligen här som annorstädes försvunnen till följd 
av fullkomligare frörensningsmetoder.

Holcus lanatus. *Mitt för [eller: nedom] Västra Djurledet spars. (1825 
Wahlenberg i ms. och UM, W. 1826) = sjöbranter åt södra ändan (Bohman 
1829), “'Alvastra (1848 .1. E. Zetterstedt i UM) på backar (Holmgren) nära 
Ålebäcken (Dusén). Ej återfunnen.

(H. mollis. Endast anmärkt av Bohman 1829: *vid en bergsfot upp i 
skogen, till höger, när man går från Elvarum ned till stranden.)

(Aira caryophgllea. Anföres av Widegren 1817 och Wahlenberg 1821 
såsom funnen *nära Ödeshögs kyrka. Jfr ovan sid. 15.)

Deschampsia caespitosa. Allmän.
D. flexuosa. Mycket allmän.
Trisetum flavescens. »Flerestädes» enligt Bohman 1829, som anmärker 

att den är »troligen hitkommen vid odlingen» av Arrhenatherum elatius. 
Nu täml. sällsynt och alltid sparsamt. *Höje (Dusén) !, söder om Norra 
Djurledet nära landsvägen, vid Sjövägen ovanför Mullskräerna, Borghamn, 
*vid landsvägen mellan Alvastra och Hästholmen (Dusén).

Avena fatua. Enligt Bohman 1829 allmän. Holmgren: flerstädes t. ex. 
*Stocklycke, *Västra Djurledet, *Alvastra. Dusén: *omkring Rogslösa och 
Yxstad. Av mig sedd vid Skogsby, Freberga och Källstad.

A. fatua v. glabrata. Djurkälla (ymnig), Guntorp, åker norr om Skogs- 
lund, Hägnaden, nedanför Charlottenborg.

A. pratensis. Spridd (eller täml. allmän?). Borghamn vid Svällängen, 
Borgs udde, Anudden, Västra Väggar vid Utsikten, Ekbaga i parken, Ek- 
hagaberget, Freberga släpor (1 lokal), mellan Alvastra och Västra Djur
ledet; *Norrö i Heda (R. Sterner 1922) -— Täml. allmän enligt Holmgren, 
allmän enligt Dusén.

A. pubescens. Troligen allmän eller täml. allmän, ehuru blott antecknad 
från Borgs udde, Ekhagaberget, Ekhaga i parken, banvallen söder om
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Borghamn, Freberga släpor, Lundtorps äng. — Holmgren: flerstädes t. ex. 
*Alvastra, ‘Stocklycke, ‘Borghamn; Dusén: allmän.

Avena pubescens f. straminea Norm. (se Holmbergs flora). Banvallen 
söder om Borghamn bland huvudformen 1923. — Vippa »blekt halmgul» 
(albinos-form).

Arrhenatherum elatius. Allmän t. ex. Borgs udde, Skogsby släpa. - 
Bohman 1829: flerstädes, Holmgren: * Alvastra backar, Dusén: allmän. Sådd 
på banvallarna!

Sieglingia decumbens. Bohman 1829. Allmän, åtminstone på norra Om
berg. Holmgren och Dusén: flerstädes.

Sesleria coerulea. Bohman 1829. Flerstädes på norra och östra sidan, 
ofta i mängd. Borgbamn norrut nära stranden, *Rogslösa (Dusén), Tåkerns 
strand nedanför Källstad och Nyby, Nyby äng, hagar mellan Borghamn 
och Ekhaga, Fkhaga hästhage, *Charlottenborgs äng (Holmgren), Hålmossen, 
*Höje (Bohman, Holmgren och Dusén), ‘Alvastra (1867 K. F. Dusén i UM; 
I>. Dusén).

Phragmites communis. *Dagsmosse och Tåkern (Holmgren och Dusén) !; 
kärr sydväst om Ilägnaden, Tyskeryds gärde, Charlottenborg, Pyskkärret.

Melica ciliata. Widegren 1817. Flerstädes på solöppna branter, gärna 
i rasmark; mest åt sjösidan och på södra Omberg. ‘Måkebergen (Holmgren 
och Dusén)! 1926; Grytsbergen, rasbrant i mellersta delen; vid Sjutrappe- 
bäcken; *Stocklycke äng på sjöklipporna (Bohman 1829)! 1923,1926;‘Röd
gavel (Wahlenberg 1824, Bohman, Holmgren och Dusén) !, berg ovanför 
Västra Djurledet, ‘»Alvastra branter» (Wahlenberg 1826, Bohman, Holm
gren och Dusén) ! på Store Klint 1922—1926. På östra sidan endast i Ma- 
kersbergen: på ett ställe talrik 1926.

M. nutans. Allmän t. ex. Borgs udde, Makersbergen etc.
M. uniflora. Bohman 1829. Spridd—täml. allmän på berget. 1 lund

branter, nästan alltid under lövträd, särskilt almar. På alla sidor av berget. 
Ovanför llessleby hage, en av Freberga släpor, Skogsby släpa, Makers- 
bergen (ymnig), ‘Västra Djurledets branter (Bohman, Holmgren och Dusén)!, 
Sjutrappebäcken, Grytsbergen talrik på flera ställen, vid foten av Mur
bergen (ymnig), ovanför Mullskräerna (d:o), ‘Västra Väggar (Holmgren och 
Dusén)!, ‘Måkebergen (Dusén)!

Molinia coerulea. Allmän.
Catabrosa aquatica. Flerstädes i kärr och vattengropar, men efter min 

iakttagelse endast där den lösa, dyiga marken är upptrampad av kreatur. 
Detta framträder särskilt tydligt i de långa smala kärren längs bergets 
avsatser, i vilka arten regelbundet uppträder endast på ställen där kärren 
övertväras av en koväg. Antecknad från: Freberga hagar, Ekhagaberget, 
kärr i övre Djurkällaberget, skogskällan ovanför Eriksberg, Tyskeryds 
hage, ‘Ostmossen (Dusén) !, nedre Oxsumpen, Norra Djurledet (1867 K. F. 
Dusén i UM), Väversunda (1878 J. E. Zetterstedt i UM); långa kärret i 
Simonsgårdsberget (»Långmossen») där vägen går över från Norra Djur
ledet till Ombergs stn; nedersta kärret i Simonsgårdsberget, Dankvalds- 
kärren, ‘Alvastra 1921 (Malme 1923), ‘Iljässakärret (Dusén), ‘Stocklycke 
(Holmgren och Dusén), mellersta Pyskkärret, sydöstra Marbergskärret,
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Ragelskärr i kotramp nära utloppet, Svartsvald, långsträckt kärr nordväst 
om Svartsvald.

Briza media. Mycket allmän.
Dactylis glomerata. Mycket allmän.
Cynosurus cristatus. Spridd. »Borghamn (Dusen), en av Freberga hagar, 

Ekhaga park, äng öster om Ekhaga, Ekhaga hästhage, Djurkällaberget, 
Skedet, söder om Norra Djurledet nära landsvägen, »Höje och *Stocklycke 
(Dusén), »Alvastra! och »Västra Djurledet (Holmgren).

Poa remota. Mycket sällsynt. »Omberg sydväst om Svartsvald (Dusén 
enligt Kindberg 1892) = alkärr väster om Svartsvald 1923!; Ragelskärr, 
några få ex. 1923.

P. trivialis. Allmän—mycket allmän.
P. pratensis. Som föregående.
P. angustifolia. Täml. allmän. Borgs udde, Anudden, Marbergen, Västra 

Djurledet, Store Klint och Lille Klint, Makersbergen, Väversundaberget, 
Ekhaga park, Ekliagaberget.

P. irrigata. Antecknad för Marsasläpan, Ekliagaberget, Väversundaberget, 
Borgbranten, Grytsbergen, Marbergen.

P. nemoralis. Allmän.
P. palustris. Bohman 1829. Sällsynt. »Borghamn (Holmgren) ! 1922 (i 

kalkbrottet), kärräng i lärkskogen sydost om Svartsvald, »Dagsmosses av
loppsdike mitt för Södra Djurledet (Bohman), »nedanför Alvastra (Holm
gren). »Allmän» enligt Dusén.

P. alpina. Sällsynt. Ekliagaberget rikligt på hällar 1923, 1924 och 1926. 
Ny för Östergötland.

P. compressa. Rödgavel 1823: »ovanligt stora exemplar» (kanske = föl
jande !) enligt Wahlenberg i ms. och UM. — Allestädes!

P. compressa f. Langiana. Utpräglad rasform (eller art ?), särskilt i åkrar 
t. ex. vid Ekhaga, Skedet, Tyskeryd; i fuktig beteshage vid Tyskeryd; 
Makersbergen på hällar. (Aldrig sedd av mig i Upsalatrakten.)

P. bulbosa. »Alvastra branter = Store Klint (F. Trybom enligt Kindberg 
1874; Dusén) ! 1927 i mängd, Västra Väggar på en hylla i branta berget 1923, 
mellan Alvastra och Västra Djurledet, Rödgavel, Hjässan (i mängd), Mar
bergen.

P. amma. Allmän.
Puccinellia distans. Sällsynt. »Mellan Västerlösa och Vättern (Bohman 

1829 och Holmgren), Källstad 1923, Hästholmen (1878 J. E. Zetterstedt 
i UM).

Glyceria flintans. Allmän t. ex. Pyskkärret (23 lokaler antecknade).
G. plicata. Täml. allmän, i synnerhet på östra sidan. Antecknad för 

Svällängen vid Borghamn, Marsastugan vid källan, Björkefallet, Limugnen, 
Freberga, Djurkälla, skogskällan ovanför Eriksberg, Tyskeryds källa, Tyske- 
ryds gärde, »Väversunda (Dusén), »Charlottenborg (Malme 1923), “Norra 
Djurledet (Holmgren och Dusén)!, »Dagsmosse (Dusén)! 1926 i diken nära 
Charlottenborg, kärren i Simonsgårdsberget, Dankvaldskärren, Renstad- 
bäcken, »Höje (Malme 1923), Slocklycke äng.

Festuca silvatica. Mycket sällsynt. *Oxbåset (J. E. Zetterstedt enligt 
Lkffler 1866; Dusén) ! 1923—1927 talrik (även några ex. söder om Oxbåset);
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strandbranten mellan Elvarums udde och Storpissan, några få ex. 192(1 
(tills, med Bromus Benekenii, Calamagrostis arundinacea m. fl.) — En 
äldre förut opublicerad lokal är Marbergen (1878 ,). E. Zetterstedt i UM). 
I »Marbergen» efter min terminologi finns icke arten. Möjligen är Zet- 
terstedts lokal identisk med en skogsbrant sydväst om Marbergen nedan
för Örnslid, där jag % 1927 trodde mig se bladrosetter av F. s. tills, med 
Dentaria, Lathyrus montanus, Viola silvestris. Anemone ranunculoides och 
Hypericum montamim. Lokalen ligger ovanför och rätt i öster om den 
1926 funna växtplatsen.

Festuca ovina. Mycket allmän.
F. rubra. Allmän.
F. pratensis. Allmän.
F. gigantea. L. Gyllenhal (Afzelius i ms. 1770—80-t.). Täml. allmän 

eller allmän i branterna och på berget. Vid Marsabäcken, ovanför lless- 
leby hage, en av Freherga släpor, Skogsby släpa, *östra bergssidan nära 
häradsgränsen (Dusen), Makersbergen, »»Alvastra branter» (Dusen), nedanför 
*Västra Djurledet (Bohman 1829)! och i Lyckorna norr därom (ymnig), Ox
båset, Sjutrappebäcken, Grytsbergen, ovanför Grytsbergen, Marbergen (1878 
.1. E. Zetterstedt i UM)!, ovanför Mullskräerna, *Mullskräernas brant 
(Wahlenberg i ms. 1823, Bohman 1829)! 1923, »ovanför Västra Väggar 
(Dusén) !, * Västra Väggar (Holmgren)!, vid Sjövägen ovanför Måkebergen, 
Måkebergen i branterna, Anudden; Borgen, nära Ragelskärr, »Svartsvald 
(Holmgren)!, söder om Hägnaden.

Lolium perenne. Ej allmän. *Borghamn (Dusén)!; Borgs udde på den 
översta, av turister trampade kullen; Skogsby, Källstad, Skedet, »Väver- 
sunda och *Höje (Holmgren), *Alvastra och »Stocklycke (Holmgren och 
Dusén), »Hästholmen (T)usén).

(L. perenne v. tenue. *Norra Djurledet enligt Bohman 1829.)
L. multiflorum. Ekhaga park. Ny för Omberg.
L. remotum. *Elvarum och »Broby bro (Holmgren), Hovanäs (1867 K. 

F. Dusén i UM). Ej sedd av mig. Linåkrar torde ej mera förekomma i 
Ombergstrakten.

L. temulentum. »Allmän bland vårsäd»: Dusén. »Flerstädes t. ex. Al
vastra, Västra Djurledet, Väversunda»: Holmgren. Broby (1845 .1. E. Zet- 
terstedt i UM). Ej återfunnen.

(L. temulentum ß arvense. »Norra Djurledet enligt Bohman 1829.)
Nar dus strida. Sällsynt. »Hästholmen (Dusén); norr om Hovanäs, en 

av Freberga hagar öster om järnvägen (sparsamt).
Bromus ramosus. .1. P. Rosén 1819 (under annat namn, se G. Samuels

son 1922). Sällsynt. »Ombergs västra sida under Västra Väggar vid Flin
tan, där en vitlersbäck nedfaller under albuskar (22A 1825 Wahlenberg 
»B. asper» i UM; jfr W. 1826, Bohman 1829) = Västra Väggar längst i norr 
vid en liten bäck nära stranden 1923!; Grytsbergen i en skuggig klyfta 
ungefär vid mitten av bergsträckningen talrikt bland Laserpitium, Brachy- 
podium silvaticum och, mera sparsamt, Bromus Benekenii 1926; Sjutrappe
bäcken på en hylla i branten sparsamt bland Laserpitium, Cornus, Inula 
etc. 1926; »Västra Djurledets branter (Dusén; där ej återfunnen).

B. Benekenii. Flerstädes i branterna, ofta mera torrt och solöppet än
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föregående art. «Västra Väggar (J. E. Zetterstedt 1848 m. fl.)! 1923 i 
mängd (liksom på flera följande lokaler), Marbergen, Mullskräerna söderut, 
strandbranten mellan Storpissan och Elvarums udde, Grytsbergen på 
flera ställen, Sjutrappebäcken (sparsamt), «Västra Djurledets sjöbranter 
(Holmgren och Dusén) ! (här i största mängd), Makersbergen (d:o); »ne
danför Alvastra branter, få ex.»: Holmgren.

Bromus erectus. Rogslösa (1881 A. Wirén i UM: »B. arvensis»). Bestämd 
av E. Almquist.

B. inermis. Charlottenborg utanför trädgården. Ny för Omberg.
(B. sterilis? »Marbergen»: Bohman 1829. Förväxling med B. Benelcenii 

eller B. ramosus ?)
B. tectorum. Täml. sällsynt. Borgbamns kalkbrott, nedanför Store 

Klint, Alvastra station, «taket över Alvastra klosterkälla och «Västra Djur
ledet (Holmgren).

B. arvensis. «Rogslösa (C. Lundborg enligt Dusén); Ekhaga, Ekhaga 
park, Skedet, Alvastra klosterträdgård, Alvastra järnvägsstation, «järnvägen 
Alvastra—Hästholmen 1914, 1921 (G. Malme 1923).

B. secalinus. »Allmän» enligt Holmgren och Düsen. Av mig endast 
sedd vid Djurkälla i en rågåker 1923 och vid Charlottenborg 1926. Jfr 
ovan om Apera spica venti.

B. mollis. Allmän eller täml. allmän t. ex. Ekhagaberget, Hjässan.
B. mollis f. nanus. Flerstädes.
B. hordeaceus. «Charlottenborgs äng (Dusén), «Väversunda (Kindberg 

1868), Makersbergen, Store Klint, Hjässan. Bestämningen ej säker.
Brachypodium pinnatum. Herb. Hartman 1811 (UM; tagen av Agrelius ?). 

Allmän eller täml. allmän, i synnerhet i utkanterna av kalkkärren och i 
kalkrika hagmarker. «Borghamn (Dusén) !, Marsasläpan, kärr ovanför Häg- 
naden, ovanför Hessleby hage, Freberga släpor, banvallen norr om Djur
källa, källmyr norr om Skogslund, Ekhagaberget, kärr ovanför Eriksberg, 
«Tyskeryd (Dusén) ! i T:s hage och vid Schoenus-kärret i Tyskeryds 
gärde, Lundtorps äng, Karlsgård, kärr i Karlsgårdsberget, «Charlottenborg 
(Dusén) ! i Ostmossen, *Norra Djurledet (Dusén) ! 2 lokaler söderut, Hål
mossen, Ilöje äng (1878 J. E. Zetterstedt i UM)!, »Alvastra branter» (Du- 
sén), Västra Djurledets branter (på öppnare, fastare mark än II. silv.) = 
nedom Västra (»Södra») Djurledet (1825 Wahlenberg i UM), «Stocklycke 
(Dusén), Sjutrappebäcken, «Västra Väggar (Dusén) !, Måkebergen, Borgs udde.

B. silvaticum. Wahlenberg 1825. Ej sällsynt i branterna och i lund
snår. «Måkebergen (Holmgren), «Västra Väggar (Holmgren och Dusén) !, 
«Mullskräernas brant (Wahlenberg i ms. 1825, Bohman)! söderut 1923, Gryts
bergen (samma lokal som Bromus ramosus), Sjutrappebäcken, *»Oxbåsen» 
(Dusén), i ängslundarna nedom Västra (»Södra») Djurledet (Wahlenberg i 
UM, jfr Bohman) = «Västra Djurledets branter (Holmgren och Dusén) ! i 
mängd »i synnerhet i snåren» 1923—1927, Store Klint 1927, Makersbergen 
(i mängd), *Norra Djurledets äng (Bohman 1829).

Agropyrum caninum. Widegren 1817. Täml. allmän. Marsasläpan, Fre
berga släpor, Skogsby släpa, Ekhagaberget, nära Gatan, Lundtorps äng, 
mellan Charlottenborg och Dagsmosse, Makersbergen, «nedanför Västra 
Djurledet (Holmgren)!, Borgen, Rödgavel, Oxbåset, Sjutrappebäcken, Gryts-



bergen, stranden mellan Elvarums udde och Storpissan, »Mullskräerna 
(Bohman och Holmgren)!, Marbergen, »Västra Väggar (Holmgren)!, Måke- 
bergen, Anudden, Borgs udde.

Agropgrum caninam f. glaucescens. Måkebergen i södra delen, Makers- 
bergen.

A. caninum f. gracilius. »Omberg» (1849 H. Holmgren i UM), »Alvastra 
branter» (1845 K. J. Lönnroth i UM), Makersbergen 1926.

A. repens. Allmän.
Eriophoriun vaginatum. Sällsynt. »Dagsmosse (Holmgren och Dusén) !, 

nedre Oxsumpen (sparsamt), »Ilöje (Dusén), Elvarumskärret (i den lilla 
hjortronmossen).

E. polgstachgum. Täml. allmän, i kalkkärren sparsammare än följande. 
Antecknad från bl. a. *Dagsmosse (Holmgren och Dusén) !, *Borghamn 
(Holmgren) !, Ekhaga hästhage, Freberga hagar (spridd), Ragelskärr etc.

E. latifolium. Bohman 1829. Allmän, särskilt ymnig i kalkkärren, t. ex. 
i Freberga hagar.

E. gracile. »Dagsmosse (Bohman 1829, Kindberg 1868), »torpet Kvarnen 
i V. Tollstad (Kindberg 1868). Ej funnen i senare tid.

Scirpus silvaticus. Bohman 1829. »Nära landsvägen söder om Norra 
Djurledet (Dusén)!, »nedanför Södra Djurledet (Holmgren), »Broby bro 
(Bohman), Ålebäcken, litet kärr mellan Svartsvald och Ilälle källor.

S. lacustris. »Dagsmosse och »Tåkern (Holmgren och Dusén) !, »Hova- 
näs (Dusén), »Broby bro (Holmgren).

S. Tabernaemontani. Broby bro (1878 J. E. Zetterstedt i UM); norra 
utkanten av Dagsmosse? 1923.

S. compressus. Bohman 1829. Täml. allmän—allmän. »Borghamn (Du
sén) !, Freberga hagar (ymnig), hagar öster om Gatan, källmyr norr om 
Skogslund, vid Tåkern nedanför Lundtorp, Djurkälla hage, kärret ovanför 
Eriksberg, Djurkällaberget, Tyskeryds hage, Tyskeryds källa, kärr ovanför 
Karlsgård, »Ostmossen (Dusén)!, »Norra Djurledet (Holmgren), kärr i Si- 
monsgårdsberget, omkring Renstadbäcken, »Alvastra (Dusén), »Stocklycke 
(Holmgren och Dusén), sydvästra Marbergskärret, »Vitlersbäcken nära 
Mickelstorpaslätten (Bohman), Halle källor.

S. palustris. Allmän t. ex. Borghamn, Freberga hagar, Ostmossen, Svarts- 
valdskärren etc.

S. uniglumis. Täml. allmän. Freberga hagar, hagar öster om Gatan, 
Djurkälla hage, Djurkällaberget, äng öster om Ekhaga, vid Tåkern nedan
för Nyby, »Ostmossen (Dusén) !, nedre Oxsumpen, Svartsvaldskärren, kärr 
söder om Hägnaden.

S. acicularis. Sällsynt. »Dagsmosse utåt Holmen (Bohman 1829 ocli 
Holmgren), »Tåkerns strand (Dusén) ! 1923 nedanför Källstad, »Lindön 
(Dusén).

S. pauciflorus. Täml. allmän särskilt i kalkängar. »Borghamn (Dusén) ! 
1923 norrut nära Vättern, »Västerlösa (Dusén), Freberga hagar, hagar öster 
om Gatan, källmyr norr om Skogslund, Ekhaga hästhage, Ekhagaberget, 
ovanför Eriksberg, Tyskeryds kalvhage, Tyskeryds gärde, kärr ovanför 
Karlsgård, Ostmossen, nedre Oxsumpen, söder om Norra Djurledet, Ilöje; 
»V. Tollstads hästhage (Kindberg 1868).

30



(Scirpus mamillatus förgäves sökt.)
S. trichophorum. »Dagsmosse (Holmgren och Dusén).
S. caespitosus. Dagsmosse (1870 C. A. Andersson i UM, 1871 K. F. The- 

denius i UM) = (?) »Dagsmosse nära gränsen mellan Dals och Lysings hä
rader (1872 stud. C. Olsson enligt Kindberg 1874). Lokalen nu kanske 
uppodlad?

Schoenus ferrugineus. Wahlenberg 1823. I kalkkärren allmän, mest på 
norra Omberg, ofta i mängd. »Borghamn (Dusén) ! 1923 i Sjöängen, Fre- 
berga hagar ymnig (även öster om järnvägen), hagar öster om Gatan, 
källmyren norr om Skogslund (ymnig), Freberga, Ekhaga hästhage, Djur
källa hage, Tyskeryds kalvhage, Tyskeryds gärde, kärr i Tyskerydsberget, 
ovanför Karlsgård (i största mängd), »Ostmossen (Holmgren och Dusén) ! 
1923 sparsamt, nedre Oxsumpen, söder om Norra Djurledet nedanför lands
vägen, Hålmossen, »Ilöje (Holmgren och Dusén) !, »Mörka hål (Dusén) !, 
»Stocklycke (Dusén)!; »Dagsmosse (Wahlenberg i ms. 1823: »i mängd», 
W. i UM, Holmgren och Dusén).

Cladium mariscus. »Broby bro (Widegren 1817, Wahlenberg 1824); ut
gången där enligt Holmgren 1851; »Dagsmosse sydost från uppfartsvägen 
till Ilöje, ymnig, men få exemplar i blom» (Holmgren). Nu troligen för
svunnen genom uppodling.

Rhynchospora alba. »Dagsmosse (Holmgren och Dusén); »nära Väster
lösa (Holmgren).

Carex dioica. Täml. allmän (Holmgren) !. Borghamn norrut nära Vät
tern, Freberga hagar, hagar öster om Gatan, Ekhaga hästhage, Ekhaga- 
berget, Djurkällaberget, Tyskeryds kalvhage, kärr ovanför Karlsgård, Ost
mossen, nedre Oxsumpen, kärr i Postgårdsberget, Hålmossen, söder om 
Norra Djurledet nedanför landsvägen, ett av Långbergskärren, kärr i Si- 
monsgårdsberget, Alvastra innanför muren, Storpissan, norra Marbergs- 
kärret, sydvästra Marbergskärret, Pyskkärret.

(C. microglochin uppgives från »Dagsmosse av Bohman 1829. Troligen 
felbestämning av Scirpus caespitosus])

C. pulicaris. Bohman 1829. Spridd. (Allmän enligt Dusén.) Freberga 
hagar, Ekhaga hästhage (trol. = »Djurkälla: Holmgren), Ostmossen, Stock
lycke äng, Pyskkärret, sydöstra Marbergskärret, Bagelskärr; »Dagsmosse 
(Bohman och Holmgren).

C. pauciflora. »Dagsmosse (Wahlenberg 1823 i ms., Bohman 1829, Holm
gren och Dusén).

C. paradoxa. Spridd, i alkärren etc. Långbergskärren (3 lokaler), 
Bagelskärr, Germundsstall, Mörka hål, Stocklycke äng, Pyskkärret, syd
västra Marbergskärret. »Väversunda storäng (Holmgren); »Dagsmosse och 
»Broby bro (Kindberg 1874); »Alvastra 1921 (Malme 1923). Ej hos Dusén!

C. paniculata. Widegren 1817. »Broby bro (Bohman 1829, Holmgren 
och Dusén; ex. i UM 1867 Ericsson), ? »Alvastra (Dusén).

C. diandra. Spridd. Övre kärret i Postgårdsberget, Ragelsbrunn, Ra- 
gelskärr, Pyskkärret, Elvarumskärret (ymnig), »Mörka hål (Dusén) !, »Al
vastra (Dusén)! 1927 innanför muren; »Dagsmosse och »Väversunda ängar 
(Holmgren).
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Carex diandra v. major. Broby bro och diken i Dagsmosse (1878 J. E. 
Zettersteht i UM), ‘Dagsmosse (Dusen’), Ragelskärr 1923.

(C. divulsa [Leersii]. Se C. Pairae.il)
C. contigua. Ej allmän. Borghamn norrut och i Svällängen, Västerlösa, 

Limugnen, Djurkälla, Ekhagaparken, Hkhagaberget (i källdrag), Tyskeryd, 
Lundtorp, vid landsvägen söder om Norra Djurledet, Elvarumskärret, Ra
ge lsbrunn, Svarts vald.

C. Pairaei. Täml. allmän i lundbranter. Borgs udde, Borghamn norrut, 
Ereberga släpor, Skogsby släpa, Väversundaberget, Makersbergen, Store 
Klint, Oxbåset, Sjutrappebäcken, Grytsbergen, Marbergen (ymnig), Mull- 
skräerna, Västra Väggar, Måkebergen, Svartebergen; Borgen, brant öster 
om Surmossen. — Anm. »C. virens», som av Holmgren 1851 insamlades 
vid Västra Väggar och av senare författare upptagits för Omberg som »C. 
divulsa», är enligt originalexemplar i UM C. Pairaei. Jfr G. Samuelsson 1933.

C. vulpina. Sällsynt. ‘Dagsmosse åt Väversunda (Holmgren); ‘Häst
holmen (Dusén); ett litet kärr överst i Djurkällaberget.

C. chordorrhiza. ‘Dagsmosse (Bohman 1829, Holmgren och Dusén). Ej 
sedd.

C. disticha. Spridd. ‘Borghamn (Holmgren)! 1922 norrut vid stranden, 
norr om Ilovanäs, Freberga hagar öster om järnvägen (1 lokal), Djurkälla
berget, kärr ovanför Karlsgård, ‘Väversunda ängar (Holmgren), Alvastra 
innanför muren, Mörka hål, Elvarumskärret, Ragelskärr, Germundsstall, 
kärr söder om Ilägnaden. Dagsmosse (1875 K. Arnell i UM), ‘Tåkerns 
strand vid Källstad! och »Hästholmen (Dusén).

C. arenaria. ‘Mellan Borghamn och gamla stenbrottet i klappur (Boh
man 1829; här såg jag endast C. disticha 1922), »norr om Ilovanäs (Holm
gren med tvekan), ‘sandstranden norr om Ilovanäs (Dusén). Ex. finnas 
i UM under C. arenaria med påteckning: Omberg A. F. Holmgren. Erån 
andra lokaler vid Vätterstränderna synes C. arenaria vara fullt säker.

C. leporina. Enligt Dusén: allmän, enligt Holmgren: ‘Dagsmosse etc. 
Troligen täml. sällsynt. Endast antecknad från: Svartsvald, ett kärr syd
väst om Ilägnaden, dammen ovanför Måkebergen, Elvarumskärret, Hjässan.

C. loliacea. »I bergets kärr» enligt Bohman 1829. ‘Surmossen, få exem
plar (Holmgren). Ej senare återfunnen.

C. canescens. Dusén: allmän, Holmgren: flerstädes t. ex. ‘Broby bro, 
‘Västerlösa etc. Synes vara täml. sällsynt; den saknas t. ex. i kalkkärren 
i Freberga hagar och icke heller i Ostmossen eller i Oxsumparna har 
jag trots ivrigt sökande funnit den. Antecknad endast från: Pyskkärret, 
Elvarumskärret, Ragelskärr, sydvästra Marbergskärret och Vätterns strand 
vid mynningen av Ålebäcken.

C. elongata. Av Holmgren och Dusén angiven för ‘kärr ovanför 
Västra Väggar [! 1922], av Bohman 1829 för ‘Broby bro. Förekommer h. o. d. 
i skogskärren (bland al etc.): kärr söder om Ilägnaden; kärren norr, väster 
och sydväst om Svartsvald; Pyskkärret, Elvarumskärret, sydvästra Mar
bergskärret, Mörka hål, ett av Långbergskärren, alkärr väster om Fre
berga (2 lokaler).

C. stellulata. Spridd i skogskärren etc. Saknas i kalkkärren och i kalk
rika kärrängar, t. ex. i Freberga hagar, Ostmossen. Antecknad för: berg-



loten nedanför Skogsby släpa, Djurkällaberget (sparsamt), Hålmossen (spar
samt), Simonsgårdsberget, Renstadbäcken, ett av Långbergskärren; kärr 
nordväst och sydväst om Svartsvald, trol. = »ovanför Västra Väggar (Holm
gren); norra Marbergskärret, sydvästra Marbergskärret; Ragelskärr, trol. 
= »Marbergskärret (Holmgren); Pyskkärret, Elvarumskärret, »Dagsmosse 
(Holmgren och Dusén), »Hästholmen (Dusén).

Carex remota. Wahlenberg 1825. Täml. allmän i alkärr och vid skogs
bäckar. Bergfoten ovanför Björkefallet, nedanför en av Freberga släpor, 
»Norra Djurledet (Bohman 1829)! 1923 nedanför landsvägen söderut (= (?) 
»Charlottenborgs äng enligt Holmgren och Dusén), ovanför Hålmossen, 
Simonsgårdsberget, Renstadbäcken, »ovanför Västra Djurledets branter 
(Dusén)!, »Mörka hål (Dusén)!, Pyskkärret, »Marbergskärren (Dusén)!, Ra
gelskärr, »Elvarums udde (Dusén) !, mellan Elvarums udde och Storpissan, 
vid Storpissan rikligt, »Germundsstall (Bohman 1829, Holmgren och Du
sén) !; kärr vid norra änden av Marbergen, Vitlersbäcken (Wahlenberg 1825 
i ms.)! 1923, kärr mellan Hälle källor och Svartsvald (= (?) Wahlenberg 
1826: »omkring Mullskräerna, Dusén: »ovanför Mullskräerna och »ovan
för Västra Väggar), Anudden.

C. caespitosa. Allmän, resp. täml. allmän enligt Dusén och Holmgren. 
Torde vara sällsynt; saknas i kalkkärren. Antecknad för: bergfoten ovan
för Björkefallet, sydöstra Marbergskärret, Ragelskärr, Elvarumskärret, 
Mörka hål, Alvastra innanför muren. Finnes förmodligen även i Dags
mosse.

C. gracilis. Dusén: allmän, Holmgren: »Alvastra kvarn, »Grytsbergen 
etc. Spridd. Ekhagaberget, Väversunda i diken, kärr ovanför Karlsgård, 
Dagsmosse, Tåkerns strand, Pyskkärret, Elvarumskärret, kärr nära Svarts
vald.

C. Goodenowii. Allmän.
C. elata. Bohman 1829. Täml. allmän. »Borghamn (Holmgren)! 1922 

norrut vid stranden, »norr om Ilovanäs (Holmgren), norr om Västerlösa, 
nedre Oxsumpen, Alvastra innanför muren, Långbergskärren, Mörka hål, 
Pyskkärret, Ragelskärr, Ragelsbrunn, kärr norr och väster om Svartsvald, 
»ovanför Västra Väggar (Holmgren; = föregående ?), dammen ovanför Måke- 
bergen, »Dagsmosse (Holmgren) !

C. ornithopoda. Wahlenberg 1823. Täml. allmän; särskilt riklig i de 
kalkrika ängarna och beteshagarna utmed norra Omberg. Borghamn i 
Svällängen, ovanför Marsasläpan, Freberga hagar, hagar öster om Gatan, 
Ekhaga hästhage, Ekhagaberget, kalkkärret i Tyskeryds gärde, nedre Ox
sumpen, Väversundaberget t. ex. i Hålmossen, »Norra Djurledet (Wahlen
berg i ms. 1823, Holmgren)!, Renstadberget, »Höje (1845 A. G. Longberg i 
UM, Holmgren och Dusén), Rofall (1870 C. A. Andersson i UM), »Mörka 
hål (Dusén), mellan Store Klint och Hjässan, Sjutrappebäcken, Pyskkärret, 
»Elvarums udde (Dusén), Storpissan, »Skräerna (Holmgren) ! 1922 ovanför 
(Mullskräerna nära Sjövägen, Borgs udde vid stranden.

C. digitala. Bohman 1829. Allmän eller täml. allmän.
(C. digitata ß ornithopioides (Kindb.). »Omberg' t. ex. i skogskanten mel

lan Väversunda och Höje enligt Kindberg 1874. Är enligt originalexem
plar i UM, bestämt av A. Palmgren, = C. digitata.)

3 37845. Svensk Botanisk Tidskrift. 1938.
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Carex digitata X ornithopoda (det. G. Samuelsson). Den sydligaste av Fre- 
herga hagar, nära bergfoten 1923. Ex. i UM. Också sedd i Ekhagaberget, 
på fuktig mark nedom bergfoten.

C. verna. Allmän, t. ex. Ekhaga.
C. ericetorum. Sällsynt. ‘Alvastra (Dusen), *Måkebergen och ‘Gryts- 

bergen (Holmgren), en av Freberga hagar, Norra Djurledet söderut.
C. montana. Allmän.
C. pilulifera. I Ombergs klippor enligt Bohman 1829. »Marbergen och 

‘Norra Djurledet (Holmgren), ‘Ilöje (Dusen), Marsasläpan, Freberga hagar, 
Ekhaga park, Elvarums udde.

C. pallescens. Allmän eller täml. allmän.
C. diversicolor. Allmän eller mycket allmän, särskilt i kalkrika ängar, 

t. ex. Svällängen. »In monte Omberg frequentissime»: Wahlenberg 1826!
C. panicea, Allmän.
C. vaginata. *Norra Djurledet, få exemplar (Holmgren); övre kärret i 

Postgårdsberget (riklig bland Ulmaria etc. = föreg. lokal?); skogskärr söder 
om Hägnaden (sparsamt).

C. magellanica. Sällsynt. ‘Dagsmosse åt nordväst, få exemplar (Holm
gren).

C. limosa. ‘Dagsmosse (Holmgren och Dusén). Förgäves sökt på berget.
(C. polggama. ‘Mellan Elvarum och Stocklycke vid sjökanten (Bohman 

1829); ‘Norra Djurledet: Djurledstorpets lycka (d:r A. IIedner enligt Kind
berg 1874), Sökt utan framgång).

C. Oederi. Ej allmän. ‘Borghamn (Dusén) ! i Sjöängen norrut nära stran
den och i Borghamns kalkbrott, Freberga hagar (2 lokaler), Ekhagaberget. 
nedre Oxsumpen, ett av Långbergskärren, ‘Stocklycke (Dusén), Tåkerns 
strand nedanför Källstad, ‘Dagsmosse (Holmgren och Dusén), ‘Hästhol
men (D). (Former, som möjligen äro C. pulchella, sedda vid Borghamn.)

C. lepidocarpa. Allmän, särskilt i kalkrika kärr. Borghamn i Sväll
ängen, i kalkbrottet och i ängar norrut efter stranden; Marsabäcken, Fre
berga hagar, hagar öster om Gatan, alkärr väster om Freberga, Tåkerns 
strand nedanför Nyby, Ekhaga hästhage, Ekhagaberget, Djurkällaberget, 
mellan Djurkälla och Väversunda vid järnvägen, Tyskeryds gärde, Tyske- 
ryds kalvhage, kärr i Tyskerydsbergct, kärr ovanför Karlsgård, Ostmossen, 
nedre Oxsumpen, kärren i Postgårds- och Charlottenborgsbergen, söder 
om Norra Djurledet nedanför landsvägen, Ilålmossen, kärr i Simonsgårds- 
berget, omkring Renstadbäcken, Mörka hål, Stocklycke äng, Pyskkärren, 
Elvarumskärret, Marbergskärren, Ragelskärr, ett av Långbergskärren, Ger- 
mundsstall.

C. lepidocarpa X Oederi. Sällsynt. Ett av Långbergskärren, Freberga ha
gar (1 lokal).

C. /lava. Täml. allmän. Synes i en del kalkkärr vara ersatt av C. le
pidocarpa; växer dock i flera, ehuru delvis mindre rikligt; allmännare i 
diken och i skogskärr. Allmän enligt Holmgren och Dusén. Antecknad 
från: Marsabäcken, Ekhaga i diken österut, alkärr väster om Freberga, 
dike norr om källmyren vid Skogslund, Lundtorps äng, Djurkällaberget 
i ett kärr och vid en källa, Tyskeryds äng, längs järnvägen Djurkälla— 
Väversunda, nedre Oxsumpen, övre kärret i Postgårdsberget, söder om



Norra Djurledet, Långbergskärren, Hålmossen, diken mellan Charlotten- 
borg och Dagsmose, Mörka hål, Pyskkärren, sydvästra Marbergskärret, 
Ragelskärr, Storpissan, kärr söder om Hägnaden.

? Carex flava X Hornschuchiana (= »C. fulva Good.»). »Stocklycke sjöäng 
(Holmgren; Dusén), »Ilöje (H.: i få exemplar; D.), »Charlottenborgs och 
Djurkälla ängar (Holmgren). Ej säkert iakttagen av mig.

C. flava X lepidocarpa. Mångenstädes, ofta rikligt. Marsabäcken 1922, 
dike norr om källmyren vid Skogslund, Djurkällaberget i mängd i ett kärr 
högt uppe, Tyskeryds gärde, vid järnvägen Djurkälla—Väversunda, i diken 
mellan Charlottenborg och Dagsmosse, ett av Långbergskärren, Hålmossen, 
Mörka hål, Ragelskärr, kärr söder om Hägnaden.

C. Hornschuchiana. Allmän, särskilt i kalkkärren.
C. Hornschuchiana X lepidocarpa. Ej sällsynt. Freberga hagar (1 lokal), 

kärr i Tyskerydsberget, kärr ovanför Karlsgård, Ostmossen, nedre Ox- 
sumpen, kärr i Simonsgårdsberget, Mörka hål.

C. Hornschuchiana X Oederi. Sällsynt. Freberga hagar (1 lokal), rikligt. 
(Bestämning av G. Samuelsson och E. Almquist. Enligt A. Palmgren 1933 
dock sannolikt Hornschuchiana x lepidocarpa.)

C. capillaris. Flerstädes. *Borghamn (Dusén)!, Freberga hagar (flera 
lokaler, rikligt, och även öster om järnvägen), hagar öster om Gatan, Ek- 
haga hästhage, kärr ovanför Karlsgård, *Väversunda ängar (Holmgren); 
Ostmossen och nedre Oxsumpen (= föreg. ?); Hålmossen, *IIöje (Holmgren 
och Dusén), »Stocklycke (Holmgren).

C. siivatica. Wahlenberg 1826. Täml. allmän på berget i skugga; åt 
sjösidan och på höjden. Anudden, Måkebergen, »Västra Väggar (Holm
gren) 1, »Mullskräerna (Bohman 1829, Holmgren och Dusén) !, Germundsstall, 
nedanför Marbergen, Storpissan, »Mickelstorp (Dusén) 1, Elvarums udde, 
»Stocklycke (Dusén), »Västra Djurledets branter (Holmgren och Dusén) ! 
= i Lyckorna norr om Västra Djurledet, Ragelskärr, Pyskkärren, »Ilöje 
(Holmgren och Dusén), »Norra Djurledet (Wahlenberg 1826, Bohman 1829, 
Holmgren och Dusén). Icke iakttagen av mig på östra sidan.

C. pseudocyperus. Täml. sällsynt. Borghamns kalkbrott, Ragelsbrunn, 
Pyskkärret (sparsamt), »Norra Djurledet (Holmgren);‘Tåkerns strand (Du
sén), »Dagsmosse (Holmgren och Dusén) 1, Alvastra järnvägsstation = (?) 
Broby bro (1853 J. E. Zetterstedt i UM), Vätterns strand vid Ålebäckens 
mynning.

C. inflata. Allmän eller täml. allmän; enligt Holmgren allmännare än 
C. vesicaria ! Även i kalkkärren, t. ex. i kärr ovanför Karlsgård.

C. vesicaria. Holmgren: »flerstädes i Dagsmosse, »Västerlösa, »ovanför 
Västra Väggar etc.; Dusén: allmän. Mest sedd i skogskärr, ej allmän. 
Alkärr väster om Freberga, kärret ovanför Eriksberg, Djurkällaberget 
(1 lokal), ett av Långbergskärren, Ragelsbrunn, sydvästra Marbergskär
ret, Pyskkärret, Elvarumskärret, kärr norr och väster om Svartsvald, 
dammen ovanför Måkebergen, söder om Hägnaden; vid Alvastra järnvägs
station.

C. acutiformis. Enligt Holmgren 1851 vid »en bäck i Väversunda ängar 
(»var. spadicea») = (?) Väversunda storäng (1845 A. G. Longberg i UM). 
Flerstädes. Borghamn i Svällängen (sparsam och steril), en bäck bredvid
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järnvägen mellan Djurkälla och Väversunda (möjligen = Holmgrens lokal), 
dike vid järnvägen i norra utkanten av Dagsmosse, söder om Norra Djur
ledet nedanför landsvägen, Renstadbäcken, Mörka hål (sparsamt, steril); 
kärräng nordöst om Västerlösa.

Carex lasiocarpa. Bohman 1829. Sällsynt. Borghamn norrut nära stran
den, Mörka hål (ymnigt), '•‘'Dagsmosse (Holmgren och Dusen).

C. hirta. Spridd. *Hovanäs (Holmgren), Ekhaga park, Tyskeryds gärde, 
Lundtorps äng, »vid Dagsmosse (Holmgren)!, Renstadberget, Elvarums udde, 
Elvarumskärret. (I)uskn: allmän).

Calla palustris. Sällsynt. »Dagsmosse (Holmgren och Dusen); »»Marfaergs- 
kärret» (Holmgren); Ragelskärr 1923, 1926 (trol. = föreg. lokal).

Lemna trisulca. *Dagsmosse (Holmgren och Dusén); * Broby bro (Holm
gren; »Tåkern (Dusén); Hovanäs 1922.

L. minor. Holmgren och Dusén: allmän. Funnen blott vid Alvastra, 
i Tyskeryds gärde, en vattningsdamm i Renstadberget och dammen ovan
för Måkebergen.

Juncus effusus. Dusén: allmän, Holmgren: flerstädes i synnerhet i och 
vid *Dagsmosse. Sällsynt! Endast sedd i ett kärr nordväst om Svarts- 
vald och i Elvarumskärret några tuvor.

./. conglomerate. Dusézn: allmän, Holmgren: »Broby, »Dagsmosse 
etc. Antecknad för: alkärr nordväst om Freberga, vid järnvägen mellan 
Djurkälla och Väversunda, ett dike norr om Skogslund. Ej sedd på 
berget.

J.filiformis. Holmgren: täml. allmän, Dusén: Alvastra, Dagsmosse m. fl. st. 
Icke funnen inom området! Jfr Wahlenberg 1824: rarescit... in regionibus 
campestribus formatione quadam juniore substratis ut Gotlandiae, Oelan- 
dim et Scania:. (Finns möjligen i Dagsmosse eller vid Tåkern.)

./. lampocarpus. Täml. allmän.
J. nodulosus. Täml. allmän eller allmän, ej minst i kalkkärren. * Borg- 

hamn (Dusén) ! norrut vid stranden, Freberga hagar, källmyr norr om 
Skogslund, Ekhaga hästhage, Djurkällaberget, Tyskeryds hage, kärr ovan
för Karlsgård, Ostmossen, Hålmossen, vid Renstadbäcken, Mörka hål, 
Ragelskärr, *Stocklyeke (Holmgren)! i ängen, »Dagsmosse (Holmgren och 
Dusén), Tåkerns strand nedanför Källstad.

J. nodulosus v. fuscoater. Dagsmosse och Hovanäs (1867 K. F. Dusén i 
UM; best. av B. Lindquist).

J. supinus. Ej omnämnd av Holmgren; »allmän» enligt Dusén, Endast 
sedd i ett kärr i Djurkällaberget 1923 och i Ostmossen (?) 1926.

(./. squarrosus. »Dagsmosse enligt Bohman 1829.)
./. compressus. »Allmän» enligt Holmgren och Dusén. Endast funnen 

vid Ekhaga i parken och vid Karlsgård.
.7. bufonius. Allmän.
(J. stggius. »Dagsmosse enligt Bohman 1829. Möjligen autentisk upp

gift!)
Luzula pilosa. Allmän t. ex. Borgs udde.
L. campestris. Troligen allmän (dock ej tillräckligt undersökt!). An

tecknad för hl. a. Ekhagaberget.
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Luzula multiflora. Saknas hos DuséN; enligt Holmgren flerstädes t. ex. 
*Höje, *Väversunda. Antecknad för Freberga hagar och skogen ovanför 
Släporna. ■— Luzula-arterna behöva efterses närmare!

Gagea lutea. Täml. allmän. Borgs udde, en granlund vid bergfoten 
ovanför Ekhaga, Ekhagaberget under buskar, på höjden av Västra Väggar 
under buskar (en, idegran etc.), söder om Norra Djurledet, Makersbergen, 
fülle Klint, Store Klint, Alvastra innanför klostermuren och ovanför turist
hotellet, Västra Djurledet, Hjässan, Höje, branten nedanför Borgen, Mar- 
bergen.

G. minima. Spridd eller täml. allmän. *Borghamn (Dusén)! norrut nära 
stranden, Borgs udde, söder om Norra Djurledet (= (?) »östra bergsfoten» 
enligt Holmgren), Makersbergen, Store Klint, *Alvastra (Holmgren och 
Dusén)! nära turisthotellet, Hjässan, *Stocklycke (Holmgren), branten 
nedanför Borgen, Marbergen.

Allium scorodoprasum. Widegren 1817. Sällsynt. *Sjöbranterna vid 
bergets södra ända (Bohman 1829) = (?) omkring Västra Djurledet 1923!, 
*Alvastra (1848 J. E. Zetterstedt i UM) = (?) *en bergskreva i Alvastra 
branter (Holmgren; Dusén: »Alvastra branter»)! i en bergskreva i Store 
Klint 1923, 1920; vid Alvastra turisthotell 1926.

A. vineale. *1 sjöbranterna vid bergets södra ända (Bohman 1829), Al
vastra i åkrar (1853, 1878 J. E. Zetterstedt i UM). — Flerstädes som ogräs 
i åkrar (höstsäd) och vid vägkanter: mellan Karlsgård och Väversunda, 
Djurkälla, Ekhaga, vid vägen Alvastra—Västra Djurledet (= Zetterstedts 
lokal?), Freberga.

.4. oleraceum. Allmän t. ex. Ekhaga, Makersbergen, Borgen etc.
A. ursinum. Omberg enligt Widegren 1817, »Ommas borg» enligt 

Wahlenberg i ms. 1823, *södra Skräerna enligt Bohman 1829 etc. Mången
städes i skogen ovanför branterna åt sjösidan från Mullskräerna i norr 
till Västra Djurledet (= Holmgren och Dusén). Jfr om Mercurialis perennis ! 
Ej funnen på höjden eller på östra sidan.

Lilinm martagon. *Alvastra (Kindberg 1874), Charlottenborg 1923.
Ornithogalum umbellatum. Norr om Borghamn nära stranden vid en 

ödetomt 1922.
Majanthemum bifolinm. Allmän.
Convallaria majalis. Täml. allmän, särskilt åt sjösidan.
Polggonatum officinale. Täml. allmän t. ex. ovanför Borghamn, Tyske- 

ryds hage, Lille Klint och Store Klint, *Stocklycke (Dusén) ! t. ex. i ängen, 
Sjutrappebäcken, *Västra Väggar (Holmgren och Dusén) ! etc.

P. multiflorum. Bohman 1829. Spridd i lundängar etc. på östra och 
västra sluttningarna av berget och nedanför berget. Gatan, Lundtorps 
äng, granlunden vid Tåkern nedanför Nyby, Hångers äng, vid järnvägen 
Djurkälla—Väversunda nära Alnäs, Tyskeryds gärde i ett stenrös, *Vä- 
versunda (Holmgren), söder om Norra Djurledet nedanför vägen = (?) 
*vid Norra Djurledet i Charlottenborgs äng (Bohman; Holmgren), *Höje 
(Holmgren och Dusén)!, *Stocklycke (Holmgren och Dusén)! i ängen, 
Germundsstall, ovanför Mullskräerna vid Sjövägen (1 lokal), Måkebergen 
(sparsamt).
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(Polygonatum multifloriim X officinale. Exemplar möjligen hörande till 
denna hybrid sågos i Stocklycke äng 4/c 1927.)

Paris quadrifolia. Allmän.
Iris pseudacorus. Sällsynt. »Dagsmosse och *Västerlösa i en äng norrut! 

(Holmgren och Dusén), *Tåkern (Dusen)! — Icke på berget.
Cypripedinm calceolus. *En boklund vid Ilöje och fl. st. i orten såsom 

i en äng nära Rogslösa prästgård enligt Bohman 1829, *en äng vid Ilöje 
ett exemplar enligt Holmgren 1851. Veterligen ej senare återfunnen; för
gäves sökt av mig på uppgivna lokaler och annorstädes i trakten.

Ophrys muscifera. Widegren 1817. Allmän i kalkkärren i synnerhet 
på norra och nordöstra Omberg på sluttningarna av berget och i »bergs
marken» nedanför; ofta utomordentligt riklig. *Borghamn (Dusén)! i största 
mängd, kanske i tusental, i »Sjöängen» norrut nära stranden 1922, 1923 
och 1926; Freberga hagar (i mängd liksom på de flesta ställen vid och 
omkring norra Omberg) även öster om järnvägen, hagar öster om Gatan, 
Hessleby björkhage, källmyr norr om Skogslund tillsammans med Bartsia 
och Schoenus i stor mängd, Åsby hage, Ekhaga liästhage, Ekhagaberget i 
källdrag, *Djurkälla (Holmgren)! i Djurkälla hage och ovanför Eriksberg 
tillsammans med Gymnadenia odoratissima (men O. m. växer mera fuk
tigt), Tyskeryds hage, Tyskerydsberget, Tyskeryds gärde i ett Schoeiuis- 
kärr (i närheten G. oiioratissima), ovanför Karlsgård, *Ostmossen (Dusén, 
= »Väversunda enligt Holmgren?)!, nedre Oxsumpen (sparsamt), kärr i 
Postgårds- och Charlottenborgsbergen, söder om Norra Djurledet nedanför 
landsvägen (2 lokaler; = »Charlottenborg enligt Dusén ?), Hålmossen, kärr 
i Simonsgårdsberget, omkring Renstad häcken nära landsvägen, *IIöje 
storäng »cum Bartsia copiose» (Wahlenberg i ms. 1823, Fl. su. 1826)! 
1922, 1926 = »Höje (Holmgren och Dusén m. fl.), ängen nedom Södra Djur
ledet (Wahlenberg i ms. 1823, UM 1825) = »Södra Djurledet (Kindberg 
1868), ängar nära Broby bro (Wahlenberg i ms. 1825), »Dagsmosse (Wide
gren 1817, C. Hartman 1839 i UM, Holmgren m. fl.; delvis kanske = vissa 
föreg. lokaler), *Mörka hål (Dusén)!; Stocklycke äng (Holmgren, Dusén 
m. fl.)! 1891, ej sedd där 1922—1927.

Orchis mascula. Sällsynt. Ekhaga hästhage i Väversunda socken och 
tre hagar norr därom hörande till Asby och Freberga i Rogslösa socken 
(= »Freberga hagar»), talrik på jämförelsevis torr, stenblandad (märk 
särskilt rikligt med kalksten!) hagmark bland enbuskar, slån, nypon, gran 
etc., ej långt från bergsfoten 1922, 1923 och 1926; Ekhagaberget nedanför 
branten enstaka 1923, 1926. Enligt uppgift av fru E. Eohmander (Linköping 
och Ekhaga) växer O. mascula också i Hovs socken nära Tåkern. Ny för 
Östergötland.

O. incarnata. Täml. allmän. *Borghamn (Dusén)! i Sjöängen norrut 
nära stranden, Freberga hagar, hagar öster om Gatan, Ekhaga österut i 
diken, kärr ovanför Eriksberg, Djurkällaberget, Tåkerns strand nedanför 
Nyby, Tyskeryds gärde, Tyskeryds källa, nedre Oxsumpen, kärr i Post
gårds- och Charlottenborgsbergen, kärr söder om Norra Djurledet, Höje, 
Mörka hål, Pyskkärret, Ragelskärr, kärr söder om Hägnaden; »Alvastra 
(Dusén)!, »Stocklycke och »Elvarum (Dusén). — Förekommer i tre former, 
en tidigt blommande, mörkröd, med staikt fläckiga blad (O. *cruenta?)



39

— i kalkkärren vanligare än följande form — antecknad för Borghamn, 
Freberga hagar, kärret ovanför Eriksberg, kärr i Postgårds- och Charlotten
borgsbergen, söder om Norra Djurledet nedanför landsvägen. En form 
med blekare blommor, vanligen storväxt, med täta ax och ej så mörka 
blad är antecknad för bl. a. Mörka hål. — Den senast blommande är f. ochro- 
leuca, vitgul eller vit, ofläckad, smalbladig och vanligen tämligen späd 
(dock även i högväxta exemplar), ymnig i kalkkärren och stundom den 
enda förekommande formen, antecknad för ängar norr om Borghamn, 
1'reberga hagar, Ekhaga hästhage, Djurkälla hage, kärret ovanför Eriks
berg, ScAoenus-kärret i Tyskeryds gärde, Tyskeryds kalvhage, Tyskeryds 
hage, Ostmossen, nedre Oxsumpen, nedre kärret i Postgårdsberget, kärr i 
Simonsgårdsberget, omkring Renstadbäcken; »Dagsmosse (Holmgren och 
Dusén). En av Ombergs vackraste orchidéer, där den står i kärren som 
grupper av raka vaxljus. — Jfr färgvarieteterna av Helleborine palustris.

Orchis Traunsteineri. «Dagsmosse bland Cladium mariscus etc. sparsam 
enligt Holmgren (»O. angustifolia Rchnb.»). Finns möjligen alltjämt i 
Dagsmosse.— Av de Orc/iis-former som jag själv sett på Omberg torde 
ingen kunna hänföras till O. Traunsteineri.

O. maculata. Allmän eller täml. allmän.
O. maculata f. candidissima. Med vita blommor och rent gröna blad. 

litt exemplar 1923 i källmyren norr om Skogslund.
Herminium monorchis. Wahlenberg 1825. Täml. allmän, åtminstone 

vid norra Omberg; ofta rikligt. »Borghamn (Holmgren och Dusén) ! 1922 
och senare i ängar norrut längs stranden fram till Ilovanäs (i mängd); 
1’reberga hagar, även öster om järnvägen, rikligt; källmyr norr om Skogs
lund, Freberga gärden i ett källdrag. Åsby hage, Ekhaga hästhage, «Djur
källa (Dusén)! i kärret ovanför Eriksberg, Tyskeryds gärde i ett kalkkärr, 
Tyskeryds kalvhage, vid Tyskeryds källa, ovanför Karlsgård, «Ostmossen 
(Dusén)!, «Charlottenborg och *Höje (Dusén), «Mörka hål (Dusén)!, *vid 
Dagsmosse (Wahlenberg 1826, Holmgren och Dusén), ängar nära Broby 
bro (Wahlenberg i ms. 1825); Tåkerns strand nedanför Källstad.

Coeloglossum viride. Mycket sällsynt. «Mellan Stocklycke och Iljässa- 
torget (Dusén); «Haningetorp i V. Tollstad (Kindberg 1868).

Platanthera bifolia. Allmän t. ex. Freberga hagar, Ekhaga, «Stocklycke 
(Holmgren)! etc.

P. chloranlha. Mycket sällsynt. «Borghamn »högst sällsynt» (Dusén); 
Ekhagaberget på höjden nära Vallgatan, ett 10-tal ex. 1923 och 1926; vid 
vägen från Alvastra turisthotell upp till Hjässan, några få ex. 1922, ej 
återfunnen 1926.

(Leucorchis albida. Av denna art ligger i UM ett ark, som enligt etiket
ten insamlats på Omberg 1870 av F. Ohlsson. Det synes vara stor san
nolikhet för att ett misstag beroende på lokalförväxling föreligger. Arten 
är förut icke känd från Östergötland, men väl från silurbergen i Väster
götland t. ex. Ålleberg —- som förr ofta skrevs Olleberg! Jfr Pulmona- 
ria angustifolia.)

Gymnadenia conopsea. Sällsynt. Ekhaga hästhage sparsamt 1923, 1926; 
«Väversunda ängar och «Dagsmosse (Holmgren); «Charlottenborg [trol. = 
Väversunda ängar], *Höje och »Stocklycke (Dusén).
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Gymnadenia conopsea f. densiflora (»Orchis densiflora») meddelas från 
Omberg av Agrelius hos J. W. Zetterstedt 1822 (1821).

G. odoratissima. Då det kan ha sitt intresse, återger jag utförligt äldre 
uppgifter. Under 1700-t. tycks G. od. ha varit känd endast från Gotland. 
Förekomsten på Omberg namnes i tryck så vitt jag vet första gången i 
3:e uppl. 1810 av Liljeblads flora, som utgavs av östgötabotanisten mag:r 
.). II. Wallman. Därnäst hos Widegren 1817, vars meddelare voro bl. a. 
Wali-man och fanjunkar Agrelius, och hos .1. W. Zetterstedt 1822 (1821) 
enligt meddelande av Agrelius, som »under många somrar» botanisera! 
på Omberg. Var Agrelius den förste upptäckaren? Wahlenberg — som 
besökte Agrelius i Vadstena 1823 och åtföljdes av A. på Ombergsex- 
kursionen 1825 — skriver i sin dagbok från 1825: »G. od. i lloje äng [!] 
ganska ymnigt i större och mindre former, så at den der troligen icke 
blir utrotad.» Bohman 1829: »lloje storäng, åt norra ändan. Kall, wåt 
mergeljord. Har ännu räddat sig undan flåhackningen. Wäfwers[unda] 
storäng. Goes» och 1840: »Den sköna, välluktande Orchideen... växer 
talrikt i lloje storäng åt norra ändan ... Torde genom tillernad flåhackning 
numera vara utrotad. Wäfversunda storäng. Goés.» Holmgren 1851: »Ilöje; 
Charlottenborgs [= Väversunda] och Djurkälla ängar». Kindberg 1861 = 
11. 1851; K. 1874 och 1880: »Charlottenborg och Ilöje (fordom äfven vid 
Djurkälla)». Dusén 1888: »I några få af Ombergs kalkkärr; fordom vid 
Stocklycke, Charlottenborg och Djurkälla». Kindberg 1892: »Omberg nära 
Borghamn (stud. K. Taube)»; K. 1901: »nära Borghamn (E. Taube), Ghar- 
lottenborg och Ilöje». Per II. Johansson 1911: »i Ombergs kalkkärr och 
som jag tror numera ej mer än vid Borghamn, där jag den 13 juli 1913 
såg den ganska rikligt. Möjligen finnes den även kvar vid Ilöje ängar». 
G. Malme 1915: »vid Ilöje sparsamt, ett 10-tal individ 1914 och enligt 
fkn Maja Lindgren även kvar vid Djurkälla i riklig mängd», M. 1917: 
»rikligt i Ostmossen vid Charlottenborg och ett 10-tal vid Ilöje enligt 
fkn Maja Lindgren». 1 UM finnas ex. med påskrift »Omberg» 1839 m. fl. följ. 
år till 1892, Ilöje storäng 1825 (Wahlenberg), 1850 (Holmgren), 1878 (J. E. 
Zetterstedt), Väversunda äng eller »storäng» 1839 (C. Hartman j:r), 1845 
(C. Lundgren ?), Charlottenborgs äng 1851 (Holmgren) och »Wäfversunda 
s:n i Charlottenborgs storäng, söder om helsobrunnen, ett stenkast från 
stora landsvägen, sumpiga ställen bl. alar» 1855 (E. Fries); i Växtb. inst. 
i Uppsala ex. från Väversunda 1878 (E. Almquist) och — en hittills 
opublicerad fyndort — Tyskeryds »äng» 1845 (K. .1. Lönnroth). — Härtill 
kan anmärkas, att fyndorten »Stocklycke» (fordom) hos Dusén troligen är
ren fantasi, att Charlottenborg, Ch:s äng och Ostmossen utan tvivel äro 
identiska med Goés gamla lokal »Wäfversunda storäng» (möjligen är »Ost
mossen» en rest av en tidigare vidsträcktare förekomst i Väversunda- 
-Charlottenborgs storäng) samt att lokalen »vid Borghamn» eller rättare 
»nära Borghamn», såsom det ursprungligen hette, med all sannolikhet är 
identisk med den gamla lokalen Djurkälla äng —, jfr en förmodan i denna 
riktning av G. Malme 1914; vid och omkring Borghamn bar jag under 3 
somrar sökt Gymnadenia på alla tänkbara lokaler men ingenting funnit. 
Egna anteckningar: Djurkälla i en begränsad del av kärret ovanför Eriks- 
berg rikligt 1923 och 1926, över 200 exemplar i blomningstiden (% 1923),
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men på sensommaren nästan samtliga så när som på tre individ avbe
tade (av får), varför beståndet icke synes kunna förökas; Tyskeryds hage 
ett fåtal exemplar i juli 1923 i redan på försommaren starkt avbetad våt 
ängsmark, även ett eller ett par med rent vita blommor; Tyskeryds 
gärde [förmodligen = Lönnroths fyndort 1845] i en kärräng eller källmyr 
intill ett kalkkärr (med Schoenus, Ophrys etc.) och mitt i en åker nära 
järnvägen Djurkälla—Väversunda, kanske ett hundratal individ juli 1923 
och 1926, ännu den 10/s »ymnig, icke betad eller avslagen, nu nästan ut
blommad» och med utbildade fruktämnen; Ostmossen, en årligen åt
minstone på eftersommaren betad kärräng — icke »mosse» nordväst 
om Charlottenborg och väster om Väversunda station, c:a 500 ex. (UA 
1923; talrik också 1926), även med skära eller nästan vita blommor, också 
f. densiflora och monströsa former (G. od. fanns här endast i kärrängen, 
icke i de två, terrassformigt ovanför »Ostmossen» belägna, våtare kärren: 
»Oxsumparna»), Omkring Höje har jag vid flera besök utan framgång letal 
efter Gymnadenia — och likaså på ett flertal andra lokaler som tycktes 
ha förutsättningar för växtens trevnad. — Arten är fridlyst i Östergötlands 
län, men åtminstone en stor del av ortsborna känna icke till fridlysningen 
och man kan få se buketter av den rara orchidén i blomsterglasen i 
stugfönstren.

Helleborine palustris. Widegren 1817. Allmän eller täml. allmän. Den 
allmännaste av Ombergs kärr-orchidéer. *Borghamn (Dusén)! i Svällängen 
och i ängar norrut utmed stranden, Freberga hagar, hagar öster om Gatan, 
llcssleby björkhage, källmyr norr om Skogslund, Ekhaga, *I)jurkälla (Holm
gren)!, kärr i Tyskerydsberget, Tyskeryds hage, Tyskeryds gärde, Tyske
ryds kalvhage, *Charlottenborg (Dusén), *Väversunda (Holmgren)!, *Ost- 
mossen (Dusén)!, söder om Norra Djurledet nedanför landsvägen, Hål
mossen, kärr i Simonsgårdsberget, Renstadbäcken, *Höje (Holmgren)!, 
♦Mörka hål (Dusén)!, Ragelskärr, Germundsstall, *Stocklycke (Dusén) !, 
ängar nära Broby bro (1825 Wahlenberg i ms.), *Dagsmossc (H. och D.). — 
Fn form med mörkröda blommor har jag funnit i Hålmossen (f. atroru- 
beris). En sentblommande form med vitgula blommor och blekare grön 
färg på bladen, erinrande om f. ochroleuca av Orchis incarnata (också 
med senare blomning !), är iakttagen i de mest utpräglade kalkkärren: en 
av Freberga hagar, källmyren norr om Skogslund, kärret ovanför Eriks- 
berg; kalkkärren i Tyskeryds kalvhage, Tyskeryds gärde och Tyskeryds 
hage; Ostmossen — på flera ställen i riklig mängd.

(H. palustris f. ty pica och f. ochroleuca fann jag också den 15A 1930 i 
Västergötland på sluttningarna av Mösseberg ovanför Jättened, växande 
om varandra i de kalkrika källmyrarna tillsammans med Schoenus, Ophrys, 
Orchis Traunsteineri, incarnata och maculata, Aracinm, Carex lepidocarpa 
och C. flava X lepidocarpa m. fl.)

II. latifolia. Först anmärkt på Omberg av L. Gyllenhal (Afzelius i 
ms. 1770—80-t.). Växer i synnerhet på östra sidan, i skuggiga gransnår i 
och omkring kalkkärren, t, ex. i Ostmossen, vid stora Scftoenus-kärret 
ovanför Karlsgård, vid Hålmossen, kärren i Simonsgårdsberget, vid Ren
stadbäcken. Den här förekommande formen är mycket sentblommande 
(nyss utslagen 1923), storblommig med gröna kalkblad, dock med brun
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färg' på läppen (f. viridiflora). F. ö. anmärkt i Åsby hage, »Västra Väggar 
(Holmgren och Dusén)!, Lundtorps äng (ljusröda blommor och ljust grön 
bladfärg!); »Charlottenborgs äng' bland tuvor nära landsvägen (Holmgren) ! 
I Lyckorna norr om Västra Djurledet i en bäckravin i bokskogen och på 
en lokal närmare Stocklyckevägen växer en småblommig, smalbladig form 
med rent gröna blommor utan brunt i läppen: var. varians.

Helleborine atropurpurea. Wahlenberg 1823. Bohmans lokalbeskrivning 
förtjänar anföras såsom alltjämt betecknande: »Skräerna, midt emellan 
höjden och foten; schiffermylla. Följer i sparsammare antal Hvitlers- 
bäcken långt uppåt skogen; bleke.» Enligt Holmgren växer den »vanligen 
i fårorna efter vårflöden». Antecknade lokaler: *Borgs udde (Holmgren 
och Dusén; här förgäves sökt); »Anudden (Holmgren); *Måkebergen (Holm
gren och Dusén)!, * Västra Väggar (II. och I))!, »Mullskräerna (Wahlen
berg i ms. 1825, Bohman, Holmgren och Dusén) ! »ymnig efter hela slutt
ningen ända ner på stranden» 1923, ovanför Mullskräerna, *Vitlersbäcken!, 
i skogen sydväst om Svartsvald, Grytsbergen (flera ställen), Sjutrappe- 
bäcken, norr om Oxbåset; *»Västra Djurledets branter» (Dusén; här ej 
återfunnen). Ej sedd på östra sidan. — Blommar, som Holmgren an
märkt, »mycket tidigare än II. latifolia»; jfr den starkt röda och den 
bleka formen av II. palustris, se ovan, och färgvarieteterna av Orchis 
incarnata.

Listera ovala. Allmän.
L. cordata. Sällsynt. Endast sedd i *Pyskkärret (1922), där också Dusén 

tagit den. Dessutom enligt Bohman 1829 och Dusén i »Dagsmosse och enligt 
Holmgren i »Dagsmosses tallskog.

Neottia nidus avis. Sällsynt. Tagen av Holmgren »vid vägen mellan Höje 
och Västra Djurledet och *mellan Hjässan och Alvastra, av K. F. Dusén 
1867 (ex. i UM; jfr P. Dusén 1888) *ovanför »Alvastra branter» (= Holm
grens andra lokal?). Själv har jag endast sett ett par fjolårsexemplar i 
skogshagen öster om järnvägen Borghamn—Djurkälla, nära banvallen 1922.

Goodyera repens. »Nära Omberg» enligt Widegren 1817; »i bergets barr
skog» enligt Bohman 1829. Mycket sällsynt och veterligen i senare tid en
dast funnen av Holmgren: b. o. d. [?] i skogen, t. ex. »omkring Elvarum, 
»nära Surmossen. Förgäves sökt av Dusén och förf., men då växten 
blommar först sent på sommaren kanske av oss förbisedd.

Corallorrhiza trifida. Veterligen endast iakttagen av .1. E. Zetterstedt i 
Dagsmosse 1864 (UM) och av Dusén: »mellan Alvastra branter och Västra 
Djurledet.

Malaxis paludosa. Fanns fordom i »Dagsmosse enligt meddelande av 
Agrelius till .1. W. Zetterstedt 1821 (1822) och enligt Wahlenberg 1826.

Achroanthes monophyllos. Med säkerhet känd från 5 lokaler. Först 
funnen »i Surmåsen» av Agrelius enligt hans muntliga meddelande till 
.1. W. Zetterstedt 1821 (1822). Bohman nämner förekomsten 1829 och 
något utförligare 1840: »Surmossen, på mosslupna stubbar. Den rara 
växten upptäckes lättast under torra somrar, då mossen är gångbar. Fin
nes äfven här sparsamt.» Holmgren såg här endast »få och små exemplar» 
(1851). Enligt Dusén 1888 var den utgången i Surmossen; förf. har sökt 
den där förgäves: »mossen» är sedan länge utdikad. Efter Holmgrens tid
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har A. m. vidare iakttagits av Kindbeng (1874) och Dusen i *Pyskkärret, där 
också förf. sett arten i 8 ä 10 exemplar 21/e 1922 ocli 26A 1923. Här togs 
den också av Malme på 1880-talet men eftersöktes av honom förgäves 
1Ü14 och 1921. F. ö. anmärkt i *Mörka hål (Malme 1921)! här ännu 2/s 
1923 ett tiotal exemplar (funnen efter anvisning av stud. K. Frödin), i översta 
kärret i Simonsgårdsberget nära Långbergsvägen några få exemplar 4/s 
1923 och, i större antal, kanske 100 individ, samma dag i det stora al
kärret Ragelskärr; 1926 22A fann jag i Ragelskärr, som då redan var sön
dertrampat av betande kreatur, trots träget sökande endast ett 10-tal. 1
museernas herbarier finnas enligt H. Stenar 1937 exemplar med påskrift 
från »Omberg» (det äldsta från 1825) samt från Surmossen, Pyskkärret, 
Mörka hål, Ragelskärr, Elvarum och »Elvarums mosse»; de två sist
nämnda lokalerna äro utan tvivel identiska med antingen Surmossen eller 
Pyskkärret. — I Pyskkärret växer arten mest i den numera öppna kärr- 
laggen — skogen omkring kärret är avverkad — bland mossa, Eqiiisetuni 
palusire, Cavex-arter, Menyanthes etc., i Ragelskärr i skugga under de höga 
alarna, bland Menyanthes, Mnium etc.; på en mindre mossbelupen träd
gren (eller rot?) liggande i kärret räknade jag 4,s 1923 nio exemplar: jfr 
Bohmans ståndortsbeskrivning från Surmossen 1829: »på mosslupnastubbar».

Populus tremula. Allmän.
Salix nigricans. Allmän.
.S', cinerea. Troligen täml. allmän.
S. aurila. Täml. allmän.
S. aurita X caprea. *Nära Borghamn (Dusén).
S. aurila X hastata. Denna mycket sällsynta hybrid (se Floderus 1931) 

uppgives vara tagen i Dagsmosse av J. E. Zetterstedt enligt Kindberg 1874.
S. aurita X repens. *1 tagsmosse, tagen av Holmgren, II. Dahlstedt 

(enligt Dusén) m. fl.
S. caprea. Allmän.
S. livida. Anmärkt av Agrelius hos J. W. Zetterstedt 1822, Wahlenberg 

1826, Bohman 1829 (»vid östra bergsfoten mellan Norra Djurledet och Borg
hamn i sidlänta ängar och beteshagar»), Holmgren och Dusén.

S. repens. Allmän. (»Var. fuscala» enligt Holmgren »utmed östra bergs
foten»).

S. hastata. Av gammalt känd från Omberg och meddelad till J. W. 
Zetterstedt av Agrelius redan 1821. Växtstället var »Söder om Broby 
bro, nära i Ö. om afloppsdiket» enligt Bohman 1829; vid R. b. togs den 
också av Wahlenberg (1826\ av Holmgren och Dusén m. fl. Andra fynd 
äro *Lindön (Dusén) och *Holmen på en udde vid Tåkern (F. Trybom enligt 
Kindberg 1874). Förf. fann 1923 en enda, medelstor buske i den sydli
gaste av Freberga hagar i »bergsmarken» norr om Ekhaga i kalkrik 
ängsmark.

S. lapponum. Angiven för Omberg av Agrelius hos J. W. Zetterstedt 
1822, Wahlenberg 1826 och Bohman 1829, av Wahlenberg dock inom 
parentes och med tillägget: »an fructificans?». Enligt Kindberg 1868 ej 
återfunnen.

S. viminalis. *IIöje (Holmgren); ett obetydligt stånd vid *Anudden (IL); 
*Lindön (Dusén).
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(Salix triandra. »Salix amygdalina» uppföres av Bohman 1829, förmod
ligen genom misstag.)

S. fragilis. Täml. allmän eller allmän enligt IIolmghen, resp. Dusén.. 
Saknas i mina anteckningar, men finns förmodligen inom området, ehuru 
säkerligen ieke »allmän».

S. pentandra. Allmän.
Myrica gale. *Dagsmosse (Holmgren och Dusén).
Corylus avellana. Allmän.
Betula verrucosa. Holmgren: täml. allmän i synnerhet nedanför berget;, 

på berget blott vid »Stocklycke och *h. o. d. i Sjöbergen. Dusén: allmän..
B. glutinosa. Holmgren: »som föregående»; Dusén: allmän. (Anm. 

»B. glutinosa *Friesii» i »Dagsmosse enligt Dusén. — Släktena Salix och 
Betala har jag tyvärr föga uppmärksammat).

Alnus glutinosa. Holmgren: kärr etc. allmän. Dusén: »Västra Väggar!, 
»Stocklycke!, »Mörka hål! m. fl. st. — Täml. allmän på berget, men saknas 
i de utpräglade kalkkärren i Freberga hagar och ovanför Tyskeryd; där 
ersatt av gran !

A. incana. Wahlenberg 1823 (i ms.). Bohman 1829: flerstädes såväl i 
Omberg som i orten; Holmgren: östra bergfoten, Sjöbergen etc., nästan all
männare än A. glutinosa-, Dusén: allmän. Enligt mina iakttagelser ej allmän 
på norra Omberg; växer dock vid Borghamn ymnigt i norr nära stranden 
men saknas på östra sidan från Björkefallet i norr t. o. m. Karlsgård; 
söder därom ett stort bestånd ovanför Charlottenborg, som ger intryck av 
plantering (?); vidare antecknad för Ostmossen och åt sjösidan för Lyc
korna norr om Västra Djurledet, Stocklycke, Elvarums udde, Storpissan, 
Mullskräerna, Västra Väggar (sparsamt!), Anudden; Häckenäs.

Fagus silvatica. Omtalas från södra sidan av Omberg redan av Linné 
i Öl. och Gotl. resa sid. 337 (jfr Taxus). Wahlenberg 1823 (i ms.): »Alt 
söder om Stocklycke hade bokar synts.» Bohman 1829: "Alvastra!, »Stock
lycke! Holmgren: ymnigast åt bergets södra ända, såsom vid Alvastra, 
*Höje !, Stocklycke; Dusén: Ombergs södra del. — Utom de nämnda loka
lerna antecknad från: Lyckorna norr om Västra Djurledet, Rödgavel och 
Oxbåsbergen mellan Stocklycke och Oxbåset, men icke norr därom i Sjö
bergen!; på östra sidan ett enstaka träd vid Karlsgård. — I Oxbåsbergen 
växer den i små buskar i bergskrevorna ut mot sjön och gör intryck att 
vara vild. Jfr ovan sid. 18 f.

Quercns robur. Allmän eller täml. allmän, i synnerhet utmed bergets sidor.
Ulmus glabra. Var enligt Bohman 1829 talrikast vid Alvastra och växte 

dessutom sparsamt i sjöklipporna. Holmgren: »t. a. vid Alvastra och i 
Sjöbergen». Dusén: Sjöbergen. — Täml. allmän i synnerhet i branterna. 
Iakttagen vid Borghamn norrut nära stranden, två av Freberga släpor, 
Karlsgård, Makersbergen (i mängd), kring Alvastra (jfr sid. 18 f.), Borgen, 
Stocklycke äng, Oxbåset, Grytsbergen, mellan Elvarum och Storpissan, 
Marbergen, Mullskräerna, Västra Väggar och Måkebergen.

U. glabra f. nitida. Klippor mot Vättern (IIj. Holmgren i Herb. 
Ilartm., UM).

Urtica urens. Spridd t. ex. Borgs udde, Alvastra. »Allmän» enligt Holm
gren och Dusén.
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Urtica dioica. Allmän. I oerhörd mängd som undervegetation i några 
utdikade alkärr t. ex. i södra Pyskkärret.

Asarum europaeum. Enligt C. A. Westerlund 1863 tagen 'öster om Al
vastra ruiner 1852 av C. E. Hagdahl och J. Hagdahl; där förgäves sökt 
av J. H. och C. A. \Y. 1855.

Rnmex hydrolapathum. Uppgavs av Bohman 1829 för »Broby bro, men 
finnes icke numera» enligt Holmgren 1851.

R. domesticus. Täml. allmän t. ex. Ekhaga, vid Elvarumskärret.
R. domesticus X obtnsifolius. *Norra Djurledet (1851 Holmgren, 1867 

K. F. Dusén i UM; utgången där enligt P. Dusén); »Borghamn (Holmgren 
och Dusén).

R. crispus. Täml. allmän t. ex. Tyskeryd.
R. obtnsifolius. Allmän t. ex. Borghamn, Ekhaga, Alvastra.
R. maritimus. *Vid Tåkern enligt Widegren 1817. »Norra Djurledet 

och »Dagsmossen i diken etc. nedanför Charlottenborg ymnig (Holmgren; 
»fordom» enligt Dusén), Väversunda på Tåkerns strand (1878 J. E. Zetter- 
stedt i UM), *Tåkems strand vid Ilånger (Dusén). Ej sedd.

R. acetosa. Allmän.
R. acetosella. Endast antecknad för Borgs udde, Skogsby, Ekhagaberget, 

Makersbergen (sparsamt), Västra Väggar vid Utsikten och Måkebergen. För
modligen på flera ställen. »Allmän» enligt Holmgren och Dusén (?).

Polygonum viviparum. Allmän.
P. amphibium. »Dagsmosse (Holmgren och Dusén), »Alvastra (Dusén) !, 

Stocklycke (II. och D.)!, »Västerlösa (D.)!, Svartsvaldskärren, Ragelsbrunn; 
»Tåkern (Hannerz-Sahlström 1909).

P. amphibium f. terrestre. »Broby bro (Holmgren), »Borghamn (Holm
gren och Dusén), »Alvastra (Dusén)!, Ekhaga, Väversunda.

P. tomentosum. Allmän enligt Holmgren och Dusén. Endast antecknad 
för Lundtorp 1926, men finnes förmodligen på flera ställen.

P. persicaria. »Dagsmosse (Holmgren och Dusén), Dagsmosse mitt för 
Charlottenborg (1867 K. F. Dusén i UM).

P. minus. Enligt Bohman 1829 på »sidländta ställen i Berget». »Dags
mosse (Holmgren), »Stocklycke och »nära Skogsskolan vid Ilöje (Dusén).

P. hydropiper. Uppgives av Holmgren för »Norra Djurledet, Ilöje etc.», 
av Dusén som »allmän». Av mig förgäves sökt! Möjligen finns arten 
inom södra delen av området. Förmodligen är P. hydropiper kalkflyktig: 
i det mest utpräglade kalkområdet i norr finns den i varje fall icke. Jfr 
att arten är mycket sällsynt på Gotland (K. Johansson 1897)!

P. aviculare coll. Allmän.
P. dumetorum. Omberg enligt Wahlenberg 1824. »Flerestädes i bergets 

backar» enligt Bohman 1829; »i klippor t. a.»: Holmgren; »branterna nära 
Borghamn (Dusén), »Måkebergen (Dusén)! — Marbergen, Grytsbergen på flera 
ställen, Sjutrappebäcken, Oxbåsbergen, Alvastra branter, Makersbergen.

P. convolvulus. Allmän.
Chenopodium album. Allmän.
C. polyspermum. Sällsynt. »Höje (Bohman 1829 och Holmgren); Al

vastra kungsgård 1926.
C. rubrum. Sällsynt. »Dagsmosse och »Norra Djurledet (Holmgren), »Djur
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källa (Dusen), Källstad, Tåkerns strand nedanför Källstad, *Lindön (Dusen), 
Norrö i Heda (1807 K. F. Dusén i UM).

Chenopodium bonas Henricus. Täml. sällsynt och fåtalig. Borghamn, 
Elvarumskärret vid dammen (nära det forna Elvarum!), Skedet, Renstad- 
herget vid en kreatursfålla. (»Allmän» enligt Dusén, »t. a.»: Holmgren).

Atriplex hortense. Skedet 1926, tillfälligt förvildad.
Å. patulum. Allmän.
Montia lamprosperma. *Dagsmosse och »i bergets vattenhålor» enligt 

Bohman 1829. Veterligen återfunnen endast av II. Dahi.stedt: »Omberg» 
*7» 1881 enligt ex. i UM.

(.Stellaria nemornm. Enligt Bohman 1829 flerstädes »på skuggrika stäl
len». Ej återfunnen.)

S. media. Allmän.
S. uliginosa. Täml. allmän. Borghamn, kärr nära Svartsvald, nedanför 

Skogsby släpa, *Väversunda (Bohman 1829 och Holmgren), *Ostmossen 
(Dusén), *Dagsmosse (Holmgren), Simonsgårdsberget, källdrag nedanför 
Makersbergen, Pyskkärren, Oxbåset, skogen mellan Elvarums udde och 
Storpissan, ovanför Anudden.

S. palustris. Bohman 1829. Flerstädes. *I)agsmosse (Holmgren och 
Dusén), *Svartsvald (Holmgren)!, *ovanför Måkebergen (Holmgren)! vid 
skogsdammen 1926, Djurkälla, hage under Freberga öster om järnvägen, 
ett av Långbergskärren, Elvarumskärret, *StockIyeke (Holmgren), *Tåkerns 
strand (Dusén) ! nedanför Nyby.

S. graminea. Allmän.
Malachium aquaticum. Sällsynt. * Broby bro (Bohman 1829); Norra 

Djurledet (1867 K. F. Dusén i UM); *Lindön (P. Dusén).
Cerastium arvense. Ekhaga, Eriksberg under Djurkälla. Ny för Omberg.
C. caespitosum. Allmän.
C. brachypetalum. *Mullskräerna (J. A. Wahlberg enligt Kindberg 1874).
C. glomeratum. »Allmän på fuktig jordmån»: Bohman 1829. *Stoek- 

lyeke: Dusén.
(C. glutinosum. Borgbamn 1923. Ej säker).
C. semidecandrum. Flerstädes eller täml. allmän. Borgs udde, Ekhaga- 

berget, söder om Norra Djurledet, Makersbergen, Lille Klint, Store Klint, 
mellan Alvastra och V. Djurledet, Marbergen, Västra Väggar vid Utsikten, 
Anudden. »Allmän på klippor och höjder»: Holmgren, allmän: Dusén.

Sagina nodosa. Antecknad endast för Ekhagaberget, Djurkällaberget, 
Limugnen, Tyskeryd, Tåkerns strand nedanför Källstad; Borghamn (1863 
J. B. Wensjoe i UM). Allmän enligt Holmgren och Dusén.

S. procumbens. Täml. allmän t. ex. Ekhagaberget, vid Sjövägen ovanför 
Oxbåset.

Moehringia trinervia. Täml. allmän t. ex. Borgs udde under en tät gran, 
Makersbergen, Lille Klint etc.

Arenaria serpyllifolia. Allmän.
Spergula arvensis. Allmän i åkrar.
S. vernalis. »I skarpa bergsprickor» enligt Bohman 1829, »h. o. d. i Sjö

bergen bland de otillgängligaste klipporna» enligt Holmgren, *Rödgavel 
och *Måkebergen (Dusén). Förgäves sökt av mig.
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Spergularia rubra. *Charlottenborg och *Västra Djurledet (Holmgren).
Herniaria glabra. Spridd. *Västra Djurledet (Holmgren och Dusén) !, 

* Alvastra (H. och D.)! på Store Klint 1927, vid södra uppgången till Hjäs
san, söder om Norra Djurledet, *Väversunda (Holmgren), Eriksberg, Ek- 
hagaberget.

Scleranthus perennis. Sällsynt. Av mig endast iakttagen på södra Om
berg. *Store Klint (Holmgren och Dusén: »Alvastra branter»)!, mellan 
Alvastra och Västra Djurledet, berg ovanför Västra Djurledet, *Rödg'avel 
och ♦Västra Väggar (Holmgren).

S. animus. Allmän eller täml. allmän, t. ex. Västra Väggar vid Utsikten, 
Makersbergen, Borgs udde, Ekhaga etc.

Agrostemma githago. Täml. sällsynt. Djurkälla, Skedet, *Rogslösa (1881 
A. Wirén i UM), Alvastra, Stocklycke. (Holmgren: t. a., Dusén: a.).

Viscaria vulgaris. Allmän.
Silene vulgaris. Flerstädes. *Borghamn och *Rogslösa (Dusén) !, Lund

torp, Skogslund, Limugnen, Ekhaga, Tyskeryd, Alvastra, *torp vid lands
vägen utmed Dagsmosse och *mellan Alvastra och Västra Djurledet (Holm
gren), *Stocklycke (Dusén)!, vid Sjövägen, Mickelstorp (1 ex. vid en skogs
väg). Synes här som annorstädes allmännare på senare tid på grund av 
spridning med vallgräs.

S. rupestris. »På sjöklipporna» (Bohman 1829), *Sjöbergen åt bergets 
norra ända t. ex. Måkebergen (sparsamt: Holmgren), *Måkebergen (Dusén). 
Förgäves sökt.

S. nutans. Allmän eller täml. allmän, t. ex. Borgs udde, Makersbergen, 
♦Alvastra ruin (Gertz 1923) etc.

S. nutans f. irifrada. Måkebergen, Anudden.
S. dichotoma. Flerstädes som ogräs i vallar. »Kartorp i Rogslösa bland 

klöver (Erik Jönsson 1890 enligt Kindberg 1892), »mångenstädes t. ex. 
♦Hästholmen, *Väversunda» (1914 enligt G. Malme 1923). Antecknad av förf. 
för: Hovanäs, Åsby, Skogslund under Hessleby, Ekhaga, Skedet, Tyskeryd, 
Väversunda, Häckenäs i Rogslösa.

S. dichotoma f. crenata. Tyskeryd (några individ). Mångflikiga, starkt 
sönderdelade kronblad.

S. noclißora. Widegren 1817. »I sådda åkrar»; Bohman 1829. Allmän 
eller täml. allmän i åkrar och trädgårdar, t. ex. Ekhaga, Djurkälla, Ilägna- 
den, Västerlösa, Alvastra, *Stocklycke (Dusén) etc.

Lychnis jlos cuculi. Allmän.
Melandrium dioicum. Spridd. *Rogslösa storäng och *Hånger i Käll- 

stad (Kindberg 1874), *Norra Djurledets äng (Bohman 1829 och Holmgren), 
♦Tingslyckan vid Charlottenborg och *Höje (Dusén), *h. o. d. i Sjöbergen 
(Holmgren).— Vid Sjövägen ovanför Grytsbergen, Mörka hål, Borgen, skogen 
mellan Elvarums udde och Mickelstorp, Grytsbergen i norr.

M. album. Sällsynt. *Charlottenborgs äng och *Djurkälla (Holmgren), 
Skedet nära vägen, Stocklycke.

Ggpsophila muralis. *Hästholmen invid fyren 1910 (Mörner 1914).
Dianthus deltoides. Uppgiven av Holmgren för »Alvastra backar» och 

»mellan Alvastra och Västra Djurledet etc.», av Dusén för »Alvastra, Höje,
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Borgs udde etc.;. Av mig förgäves eftersökt på dessa och andra lokaler! 
Dock anmärkt vid *Norrö i Heda av R. Sterner (1922).

Saponaria officinalis. *Borghamn (Dusén) !, Gatan, Skedet, *Rogslösa 
(Dusen), Ombergs skogsskola (1886 H. Samzeuus i UM).

Nymphaea alba. *Stocklycke (Dusén).
(Ceratophylhun tlemersuni. *Tåkern enligt Kindberg 1871. Inom om

rådet?)
Callha palustris. Allmän.
Trollius europaeus. Wahlenberg 1824. Allmän.
Aclaea spicata. Allmän eller täml. allmän, t. ex. Västra Väggar, Borgen, 

Makersbergen, Släporna, Borgs udde etc.
Aquilegia vulgaris. »Omberg» enligt L. Gyllenhal (Afzelius i ms. 

1770—80-t.). »Fullkomligt vild i Omberg» enligt Widegren 1817. Allmän 
eller täml. allmän, t. ex. Ekhagaberget, Pyskkärret, Oxbåset, längs Vall
gatan etc. (ett 20-tal lokaler).

A. vulgaris f. glanduloso-pilosa Schur.(?). Makersbergen.
A. vulgaris f. pseudoatrata Erdner(?). Djurkällaberget.
De.lphinium consolida. Flerstädes. * Bårs ta d (Dusén), Limugnen, Skogs

land, Ekhaga (sparsamt i veteåker), Djurkälla, Skogsby, *Stocklycke (Holm
gren och Dusén)!, *åkrar omkring Västra Djurledet och Alvastra (Holm
gren); *Uckleby i V. Tollstad (Dusén).

Anemone hepatica. Mycket allmän. Starkt varierande; v. multiloba 
antecknad för Freberga hagar, Ekhaga hästhage, Store Klint.

A. nemorosa. Allmän som föreg. och varierande.
A. nemorosa X ranunculoides. Sällsynt. *En grandunge vid Tåkerns 

strand nedanför Nyby (Dusén; upptäckt 18/V> 1887 enligt ex. i UM)! ymnig 
bland stamarterna 1923. Förgäves sökt på berget.

A. ranunculoides. In Omberg copiose: Waiilenberg 1820. Allmän, i syn
nerhet på och omkring norra delen av berget; även i söder t. ex. 
Makersbergen, Ilöje, Alvastra innanför muren, mellan Store Klint och 
Hjässan, Lyckorna norr om Västra Djurledet (»sparsamt»), Pyskkärret, 
söder om Oxbåset (»spars.»). En varietet med mångbladig krona och 
smala kronblad (f. schizantha) växer mellan Oxbåset och Sjutrappebäcken 
och nära Sjövägen ovanför Grytsbergen. — Bohman: »östra bergfoten isyn
nerhet åt norr», Holmgren och Dusén: »allmän».

Pulsatilla vulgaris. Spridd. Borgs udde, Hessleby hage (spars.), grav
kullar vid Åsby utmed landsvägen, *i närheten av Norra Djurledet (Holm
gren)! söderut, *mellan Västra Djurledet och »Alvastra kvarn» (Holmgren) 
= (?) *strandvallen mellan Omberg och Hästholmen (Dusén), Stocklycke 
äng i övre delen, Västra Väggar vid Utsikten; *Norrö i Heda (R. Sterner 
1922).

Myosurus minimus. Sällsynt. Ekhaga sparsamt i en klövervall 1923, 
Svartsvald på hällar 1926. Ny för Omberg.

Ranunculus lingua. *Dagsmosse (Holmgren och Dusén), *Tåkerns strand 
bland vass (Dusén) ! nedanför Källstad, Alvastra 1922, *Broby bro (Bohman).

R. flammula. Spridd. Ej i kalkkärren. Antecknad från: Borghamn 
norrut nära stranden, Ekhaga hästhage, vattengropar i Freberga hagar 
öster om järnvägen och i Skogsby hage, alkärr väster om Freberga, ett
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kärr i Djurkällaberget, Svartsvaldskärren, ett av Långbergskärren, Elva- 
rumskärret. — »Allmän» enligt Holmgren och Dusén.

Ranunculus reptans. Sällsynt. * Vätterns strand utför bergets södra 
ända (Bohman 1829); Tåkerns strand nedanför Källstad 1923.

R. sceleratus. Täml. sällsynt. Borghamn norrut nära stranden, *Rogs- 
lösa (Dusén), *Norra Djurledet (Holmgren), Renstadberget vid ett vattnings- 
ställe, *IIöje (Holmgren), *Stocklycke (Holmgren och Dusén), *Alvastra 
(Dusén), *Dagsmosse (H. och D.).

R. auricomus. Allmän.
R. auricomus X cassubicus. En form överensstämmande med den i 

Uppsala-trakten vanliga form, som brukar uppfattas som hithörande, iakt
togs 6/e 1927 vid Alvastra nedanför Store Klint, i Makersbergen (jämte 
R. auricomus) och i branten av Marbergen. Hybridformen dr mer hög
växt än R. auricomus, med rak stjälk, större blommor och icke så ofta 
felslående kronblad, rosettbladen större, rundade, oflikade eller nästan 
oflikade och undertill småhåriga. Synes här som vid Uppsala speciellt 
tillhöra lundvegetationen. Den liknar avgjort icke R. auricomus f. fallax 
att döma av ett flertal exemplar av denna form, som föreligga i herbariet 
i UM. — R. cassubicus är osäker för Östergötland (i Kimstad enligt Kind- 
rerg 1880) men finnes i Småland bl. a. nära Vättern, se t. ex. kartan hos 
Sterner 1922 pl. 15.

R. acris. Allmän.
R. repens. Allmän.
R. polyanthemus. Sällsynt. Borgs udde, Svällängen, Västerlösa, Ilessleby 

björkhage, Björkefallet. — Ny för Omberg.
(R. *nemorosus. På *kalkbergen vid Borghamn 1855 enligt C. A. Wester- 

i.und 1863.)
R. bulbosus. Täml. allmän, t. ex. Borgs udde, Ekhagaberget, Makers- 

bergen, Alvastra, *Västra Djurledet (Holmgren) !, Rödgavel etc.
R. ficaria. Flerstädes. *Rogslösa (Dusén), Borgs udde, nedanför Skogsby 

släpa, Ekhaga, Ekhagaberget under buskar, grandunge vid Tåkern nedan
för Nyby, Makersbergen, Höje, *Södra Djurledet (Dusén), Alvastra, Västra 
Väggar vid Utsikten under täta buskar.

R. paucistamineus. Freberga hagar, Tåkern nedanför Nyby, Tyskeryds 
gärde, Renstadberget vid ett vattningsställe, *Dagsmosse (Dusén).

R. peltalus (»Batrachium heterophijllum»). *Dagsmosse och *mellan 
1 lovanäs och Bårstad (Dusén), *»Marbergskärret» (Holmgren).

R. confervoides. »Vid bergets östra sida» (1815 J. E. Zetterstedt i UM:
»Batrachium heterophyllum x.succulentum», bestämd till R. c. av G. Samuels
son 1916); *Tåkern (C. J. Lindeberg enligt Kindberg 1868): vid “Lindön, 
*Hångers udde och *mitt för Väversunda (Dusén), *vid Källstad (F. G. 
Andersson enligt Kindberg 1880)! mellan Källstad och Hånger 1923.

R. circinatus. *Stocklycke (1853 J. E. Zetterstedt i UM; Dusén).
Thalictrum flavum. *Dagsmosse (Holmgren och Dusén); Tåkerns strand 

nedanför Källstad, Västerlösa, Västra Väggar på en om våren överspolad 
hylla i branten söder om Utsikten sparsamt 1922, *nedanför Alvastra 
(Holmgren).

(T. flavum v. angustatum. *Dagsmosse 1855 enligt C. A. Westerlund 1863.)
4 — 37845. Svensk Botanisk Tidskrift. 1938.
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(Thalictnim simplex. *Mellan Södra Djurledet och Dagsmosse enligt 
Bohman 1829 = (?) »Omberg» enligt Kindberg 1880.)

Berberis vulgaris. Täml. allmän, t. ex. *Borgs udde (Holmgren) !, Västra 
Väggar, Ekliaga hästhage, Elvarums udde, *Stocklycke (Dusén), Sjutrappe- 
bäcken etc. (inemot 20 lokaler).

Chelidonium majus. Flerstädes. »Alvastra (Holmgren och Dusén), * Al
vastra branter (H. och 1).)! på Store Klint och Lille Klint, »Alvastra ruin 
(Gertz 1923), Hjässan, Borgen, Oxbåset, Sjutrappebäcken, Makersbergen; 
»Bogslösa (Dusén).

Papaver dubium. Flerstädes. »Stocklycke (Dusén), »Borghamn (D.)!, 
ltogslösa, Ekliaga i parken, Ekhagaberget, Lundtorp.

P. argemone. Flerstädes. »Åkrar omkring Alvastra (Holmgren) !, »mellan 
Alvastra och Hästholmen (Dusén); vid vägen mellan Borghamn och Bogs- 
lösa, nära Gatan, Skedet på flera ställen, åkrar vid Tyskeryd, Charlotten- 
borg.

P. rhoeas. »Åkrar vid vägen mellan Alvastra och Broby bro (Holm
gren), »Dagsmosse nära uppfarten till Ilöje (Dusén), Väversunda (1867 K.
F. Dusén i UM), vid vägen mellan Borghamn och ltogslösa 1922.

P. somniferum. »I åkrar vid vägen mellan Alvastra och Broby bro 
(Holmgren).

(Corgdalis cava. Alvastra enligt exemplar i Herb. Ilartm. taget av Cnat- 
tingius (i UM, jfr »Alvastra enligt Kindberg 1861, sid. 281, försett med ? i 
Tillägg 1868). Kanske lokalförväxling med Vadstena).

C. intermedia. Bohman 1829. Täml. sällsynt. »Borgs udde (Bohman 
1829: »på Borg»)! ovanför Sjövägen 1923, Ekhagaberget i en granlund vid 
bergfoten och högre upp i liden under buskar, Makersbergen, Alvastra, 
Marbergen, Västra Väggar vid Utsikten under buskar (idegranar etc.).

(C. intermedia X pumila. Exemplar möjligen hörande till denna hybrid 
sågos vid Alvastra ovanför turisthotellet 1927.)

C. pumila. Allmännare än C. intermedia. »Borgs udde (Holmgren och 
Dusén)! ymnig och även ovanför Sjövägen, Svällängen, Ekhagaberget i en 
granlund vid bergfoten och högre upp i liden under buskar, Makersber- 
gen i bergskrevor i branten och under buskar, norr om Södra Djurledet, 
Lille Klint, Store Klint (y.), »Alvastra (Dusén) ! även innanför klostermuren 
(ej under bokar), mellan Alvastra och Västra Djurledet, Västra Djurledet, 
Hjässans östra brant i mängd i bergskrevor, branten väster om Surmos
sen upp mot Borgen, Marbergen, Västra Väggar vid Utsikten under buskar 
(idegranar etc.).

(C. laxa. Anföres med frågetecken av Holmgren från »en boklund mitt- 
för Alvastra». Troligen C. pumila.)

Fumaria officinalis. Allmän (Holmgren oeh Dusén) ! t. ex. Ekhaga.
Lepidium campestre. »Tåkern o. fl. st.» (Bohman 1829), »Alvastra vid 

landsvägen och nedanför Charlottenborg (Holmgren), »Bogslösa (Dusén). 
Av mig ingenstädes sedd.

L. densiflorum. »Hästholmen 1921 (G. Malme 1923).
Coronopus procumbens. Endast uppgiven av Dusén för »Bogslösa och 

»Djurkälla. Alltjämt fortlevande?
Thlaspi arvense. Allmän (Holmgren och Dusén) !
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AlUaria officinalis. Sällsynt. * Alvastra branter (1866 K. F. Dusén i UM, 
Kindberg 1874, P. Dusén 1888). Ej återfunnen.

Sisymbrium officinale. *Borghamn och * Västerlösa (Dusén). Ej sedd.
S. sophia. Täml. allmän enligt Holmgren, allmän enligt Dusén. An

märkt vid Tyskeryd, Karlsgård, Charlottenborg, Ombergs station och Al
vastra.

Sinapis arvensis. Allmän.
S. alba. Stocklyeke (1853 ,1. E. Zetterstedt i UM).
Hirschfeldia Poilichii (Erucastrum). *Tåkerns strand (u. å. v. Goés i 

Herb. E. Fries, UM, och 1853 A. v. Goes i UM, E. v. Goes i Bot. Not 1854; 
»mellan Väversunda och Källstad» Dusén 1888)! nedanför Källstad och 
fram mot Hånger täml. rikligt 1923.

Brassica campestris. *Dagsmosse, *Broby bro och *Elvarum (Holmgren), 
*Charlottenborg (Dusén).

B. juncea. Borghamn (1931 Hj. Holm i UM).
Raphanas raphanistrum. *Alvastra gärde (Kindberg 1868).
Barbaraea vulgaris. Väversunda (1866 K. F. Dusén i UM), *Y.\stad och

*Rogslösa (P. Dusén); Borghamns kalkbrott, Ekliaga i parken, Tyskeryd.
Radicula amphibia. *Tåkern nedanför Källstad (T. Ljungholm enligt 

Kindberg 1892).
R. palustris. Allmän enligt Holmgren och Dusén (H.: »Dagsmosse a. 

etc.»). Endast anmärkt vid Borghamns kalkbrott och på Tåkerns strand 
nedanför Källstad.

Cardamine pratensis. Täml. allmän enligt Holmgren, allmän enligt 
Dusén. Av mig antecknad för Ekhaga park, Tyskeryds äng, Ostmossen 
och Alvastra.

C. dentata. Hjortbrunn, Mormors källa, Pyskkärret, Alvastra innanför 
klostermuren.

C. amara. Wahlenberg 1824. Täml. allmän. Vid Sjövägen söder om 
Borghamn på fl. st., vid Gatan nära Västerlösa, en av Fre berga hagar, Ek- 
bagaberget, Djurkällaberget (= Holmgren: *Djurkälla!), Tyskeryd, nedre 
Oxsumpen, Långbergskärren, *Norra Djurledet (Holmgren), Makersbergen 
vid bäcken och i kärr, nordväst om Hjässan, Alvastra, *Stocklycke (Boh
man 1829), Mörka bål (1919 A. Nannfeldt i UM), Oxbåset, Elvarums udde, 
*Germundsstall (Holmgren), flera kärr norr om Svartsvald.

(C. amara v. umbrosa. »Vid lergroparna utmed vägen åt Norra Djur
ledet» enligt Bohman 1829).

C. impatiens. Bohman 1829. 1'lerstädes i skugga. Borghamn i Sväll- 
ängen, i skogen söder om Hagnaden, ovanför Björkefallet, Ekhagaberget, 
Djurkällaberget, Renstadberget, *Höje (Dusén), Surmossen, Borgen, ovan
för Oxbåset, nära Sjutrappebäcken, *Elvarums udde (Dusén) ! och mellan 
Elvarums udde och Storpissan, *Mickelstorp (Dusén), Marbergen, *IIälle 
källor (Bohman och Holmgren), ovanför Västra Väggar (1889 N. C. Kind
berg i UM)! vid Utsikten under buskar (bl. a. under idegranar), *Svarts- 
vald (Holmgren).

C. hirsuta. Wahlenberg 1823 i ms. Flerstädes. Borgs udde ovanför 
Sjövägen, Ekhagaberget, Djurkälla hage, Djurkällaberget, Makersbergen, 
Borgen, 'Hjässan (Kindberg 1868), *norr om Höje (Dusén), *Marbergen
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(Holmgren) ! = (?) norr om Storpissan (Wahlenberg 1823), omkring Svarts- 
vald, »vid vägen till Västra Väggar» (1832 N. Kierkegaard i UM).

Cardamine flexuosa. Sällsynt. *Nedom Svartsvald (Kindberg 1874) = 
Svartsvald (Dusén). Vid vägen från Stocklycke till Iljässatorget 1922 spar
samt.

(C. parvijlora. »Vid Vättern nedanför Omberg»: Kindberg 1868 o. följ. 
upplagor.)

Dentaria bulbifera. L. Gyllenhal hos A. Aezeligs (i ms. 1770—80-t.); 
»Omberg enligt ett gammalt herbarium»: Bohman 1829. Mångenstädes på 
berget. *Borgs udde (Holmgren) ! ovanför Sjövägen, omkring Sjövägen 
mellan Borghamn och Västra Väggar på fl. st., nära Marsasläpan och vid 
»släporna» ovanför Freberga hagar, Björkefallet, Skogsby släpa, Djurkälla- 
berget, Ilöje, »mellan Ilöje och Stocklycke (Dusén), mellan Store Klint 
och Hjässan, Lyckorna norr om Västra Djurledet (sparsamt), Borgen, Mar- 
bergen; i skogen ovanför branterna mot Vättern från Oxbåset till Anudden, 
t. ex. *ovanför Mullskräerna (Holmgren) ! och *omkring Svartsvald (Dusén) ! 
i mängd.

Lunaria rediviva. *Vid elt torp mellan Charlottenborg och berget: stud. 
G. Andersson enligt Dusén 1888. »Förmodligen förvildad»: Dusén.

Capsella bursa pastoris. Allmän.
Camelina microcarpa. G. Svenander 1890 (i UM). Snarast sällsynt. 

Västerlösa vid Gatan, Limugnen, åker norr om Skogsland, Ekhaga, mellan 
Gharlottenborg och Ostmossen.

C. alyssum. Borghamn (1866 K. F. Dusén i UM), * B ro by bro och »E1- 
varum i linåkrar (Holmgren), *liogslösa (Dusén). Nu förmodligen ut
gången.

Vogelia paniculata. Widegren 1817. Täml. allmän i åkrar. »Borghamn 
(Holmgren och Dusén), Hägnaden, Ilovanäs, »Bogslösa (Dusén), Limugnen, 
Fkhaga, Skedet, Tyskeryd, Gharlottenborg (1866 K. F. Dusén i UM), »Södra 
Djurledet (Bohman 1829)!, »Dagsmosse (Dusén), »Broby och »Alvastra! 
(Holmgren), »Västra Djurledet (II.)!, »Stocklycke (II. och D.).

Draba verna. Allmän eller täml. allmän.
D. muralis. Wahlenberg 1823 (i ms.). Flerstädes i branterna och på 

berghällar. Vid Sjövägen mellan Borghamn och Västra Väggar på fl. st., 
Ombergs östra sida »nära Borghamn (Holmgren och Dusén) ! t. ex. i Skogsby 
släpa och en av Freberga släpor, Fkhagaberget, brant i skogen ovanför 
Ostmossen, Makersbergen i mängd, Lille Klint och Store Klint = »Alvastra 
branter (Holmgren och Dusén)!, Hjässan (Dusén: sparsamt)! ymnigt 4/& 
1927, Borgen, Surmossen (på torvjord!), mellan Alvastra och Västra Djur- 
ledet, Sjutrappebäcken, Grytsbergen på fl. st., »Marberget» (Wahlenberg, 
i ms. 1823).

I). incana. »Sjöbergen enligt Bohman 1829. Uppgiften har mycket som 
talar för sig.

Arabidopsis thaliana. Täml. allmän. På ungefär samma lokaler som 
Draba muralis.

Turritis glabra. Täml. allmän t. ex. Västra Väggar (Holmgren)!, »Al
vastra branter» (H.)!, Makersbergen, Hjässan etc. Mest enstaka eller i få 
exemplar.



Arabis hirsuta. Täml. allmän, vanligen i få exemplar. Borgs udde, Ek- 
hagaberget, * Vä sira Djurledet (Dusén)!, Anudden, * Alvastra ruin (Gertz 
1923). »Alvastra branter» (1866 K. F. Dusén i UM)! etc. C:a 20 lokaler.

A. hirsuta v. curtisiliqua. Oinbergs södra ända vid Djurledet å ett bränt 
ställe (1823 Wahlenberg i UM).

(A. hirsuta v. sagittata. Omberg enligt Kindberg 1901.)
Erysimum cheiranthoid.es. Allmän i åkrar etc.
E. hieraciifolium. L. Gyllenhal (Afzelius i ms. 1770—80-t.). Endast i 

branterna mot Vättern. Borgs udde, Anudden; »Måkebergen (Dusén)! på 
fl. st., söderut ymnig; »Västra Väggar! och »Mullskräerna (Bohman 1829: 
»gryt och schiffermylla»)!; *mellan Mickelstorp och Elvarums udde (Du
sén) ! ymnig utmed stranden. Icke funnen längre söderut eller på östra 
sidan.

Alyssum calycinum. Ett nyare element i Ombergsfloran, som icke kom
mit med hos Holmgren 1851. Först funnen av J. E. Planander vid ♦Al
vastra enligt Kindberg 1861. Numera täml. allmän i åkrar, vid vägkanter 
och på banvallar, men också delvis i backar och på hällar. Antecknad 
för »Rogslösa och *IIovanäs (Dusén), Freberga, gravkullar vid Åsby utmed 
Vadstenavägen, Borghamns stn, järnvägsbanken norr om Djurkälla (1906 
1'. Bergeron enligt Witte 1909)!, Ilessleby hage, Ekhagaberget på hällar, 

Djurkälla vid Eriksberg, Tyskeryd i åkrar, Charlottenborgsberget i branter, 
söder om Norra Djurledet nedanför vägen, *Dagsmosse nära Väversunda 
(Kindberg 1874), »Store Klint (1901 K. Stéenhoff enligt Witte 1909), »Norrö 
i Ileda (1878 .1. E. Zetterstedt i UM) = *grusgropar vid Ileda (Dusén), 
»Stocklycke (Kindberg 1874), *vid Sjövägen mellan Elvarums udde och 
Mickelstorp (1909 B. Sylvén enligt Witte 1909)! Jfr II. Witte 1909!

Drosera rotundifolia. Sällsynt. »Dagsmosse (Holmgren och Dusén) : 
♦Mörka hål (Dusen) !; ett av Långbergskärren; Freberga södra hage spar
samt 1923; Freberga mellersta hage 1 ex. 1923, i en enstaka stor sphagnum- 
tuva 1926.

D. anglica. »Dagsmosse (Bohman 1829, Holmgren och Dusén).
Sedum telephium. Täml. allmän.
S. spurium. Vid vägen mellan Alvastra och Strand 1926 (förvildad).
S. annunm. Ej allmän. Antecknad för Borgs udde, Marsasläpan, Ek

hagaberget, Makersbergen, Lille och Store Klint = »Alvastra branter (Holm
gren), Hjässan, Borgen; »Höje, »Rödgavel och »Hästholmen (Dusén); »Västra 
Väggar (Holmgren); »Måkebergen (Holmgren)! och *Svartsvald (Dusén)!

S. acre. Allmän.
(S. album. Tagen vid »Södra Djurledet av S. Alson enligt Kindberg 

Nytt Tillägg 1892, sid. 181. Förgäves eftersökt. Troligen ett misstag.)
Semperviuum tectorum. På flera torvtak i orten enligt Bohman 1829. 

Hästholmen 1860 och 1876 (N. C. Kindberg i UM), »Södra Djurledet (Holm
gren), »Stocklycke (Dusen), Ekliaga i parken 1923 (förmodligen planterad).

Tillaea aquatica. »Dagsmosses brädd vid Tåkern enligt Bohman 1829. 
Ej senare funnen.

Saxifraga granulata. Allmän.
S. tridactylites. Täml. allmän på berghällar etc,.; »på alla torvtak» en

ligt Bohman 1829. Borgs udde, norr om Borghamn nära stranden, »Rogs-



54

lösa kyrkomur (Bohman 1829), Marsasläpan, Skogsby släpa, Ekliagaberget, 
Charlottenborg', * Väversunda kyrkomur (Bohman 1829), skogsbranl ovanför 
Ostmossen, brant söder om Norra Djurledet och i en backe nedanför 
landsvägen, Makersbergen, Lille och Store Klint, »Hästholmen och »Stock- 
lycke (Dusen), klippa norr om Oxbåset, vid Sjutrappebäcken, berghällar 
nära Svartsvald.

Chrysosplenium alternifolium. "Wahlenberg 1824. Täml. allmän. Borg
hamn, »vid östra bergfoten närmare Brottsledet (Holmgren), nedanför 
Skogsby släpa, nedre Oxsumpen, källdrag nedanför Makersbergen, Dank- 
valdskärren, vid Lille Klint, Alvastra, »nedanför Hjässan (Holmgren) ! i ett 
litet kärr åt nordväst, Stocklycke äng, norr om Oxbåset, Elvarums udde, 
Pyskkärret, Långbergskärren, kärr *nära Svartsvald (Holmgren), kärr söder 
om Ilägnaden, Svartebergen.

Parnassia palustris. Flerstädes (ej allmän). Norr om Borghamn vid 
stranden, en av Freberga hagar, kärr ovanför Eriksberg under Djurkälla, 
kalkkärr i Tyskeryds gärde, Tåkerns strand nedanför Källstad, Dankvalds- 
kärren, »nedom Södra Djurledet (Holmgren), Mörka hål, Pyskkärret.

Ribes grossularia. Täml. allmän t. ex. Ekliagaberget, Elvarums udde etc.
R. nigrum. Sällsynt. »Mittför Charlottenborg nedåt Dagsmosse (Holm

gren).
R. rubrum. Sällsynt. *Vid bergets fot nära Norra Djurledet bland Ai

nus incana (Holmgren); *östra bergfoten nära Borghamn (Dusen); vid Stock
lycke hamn 1926.

R. alpinum. Wahlenberg 1824. Allmän t. ex. Borgs udde, Makersber- 
gen etc.

Cotoneaster integerrima. Allmän enligt Bohman 1829; dock knappt sa 
allmän som följande ! Antecknad för Borgs udde, Skogsby släpa, Makers- 
bergen, Store Klint, *Västra Djurledet (Dusén), Rödgavel, »Stocklycke (Du
sen), Oxbåsbergen, norr om Oxbåset, Grytsbergen (allmän), Mullskräerna, 
»Västra Väggar (Dusén)! i branten och vid Utsikten, »Måkebergen (D.)!, An- 
udden, Svartebergen.

C. melanocarpa. Omberg 186,5 (N. C. Kindberg i UM: »C. vulgaris», be
stämd till C. * nigra av H. Lindberg 1917). Täml. allmän. Borgs udde, 
Häckenäs i Rogslösa, Skogsby släpa, Ekliagaberget, I yskerydsberget, ovan
för Karlsgård, Makersbergen, Lille Klint och (?) Store Klint, »Stocklycke 
(Dusén)!, Rödgavel, Oxbåsbergen, Oxbåset, Sjutrappebäcken, Grytsbergen 
(allmän), Marbergen, Västra Väggar vid Utsikten, Makebergen, Anudden, 
Svartebergen; »Norrö i Heda (R. Sterner 1922).

Pgrus matas. Flerstädes. »Borgs udde (Holmgren)!, »norr oin Borg
hamn (IL), Limugnen, Skogsby släpa, Ekliagaberget, Makersbergen, »Höje 
och »Stocklycke (Dusén), Rödgavel, »Elvarum och »Måkebergen (Holmgren), 
»Västra Väggar (Dusén) !, Anudden.

P. malas subsp. pumila. Skogsby släpa, Karlsgård, Alvastra, Västra 
Djurledet, Rödgavel.

Sorbus suecica. Wahlenberg 1825. Täml. allmän. Enligt Holmgren 
och Dusén i »Sjöbergen. Antecknad för Borgs udde, Häckenäs, »släporna» 
mellan Borghamn och Ekhaga, Ekhaga hästhage, Lundtorps äng, granlund 
vid Tåkern nedanför Lundtorp, Tyskeryd, Karlsgård, Lille Klint, Rödgavel,



i sjökanten nedom Stocklycke (1825 Wahlenberg i UM)! 1926, Oxbåset, 
Marbergen, Grytsbergen, Elvarums udde, * Västra Väggar (Holmgren) !, Må- 
kebergen.

Sorbus suecica f. foliis basi subpinnatifidis. »Nedanför Stocklycke (Wah
lenberg 1831).

S. aucuparia. Tätnl. allmän t. ex. »Mullskräerna (Holmgren), Rödgavel, 
Makersbergen, Borgs udde.

Crataegus oxyacantha. Täml. allmän t. ex. Borgs udde, Ekhagaber- 
get, *Stocklycke (Dusen), Grytsbergen, Borghamn (1875 K. Arnell i UM)! 
1923 etc.

C. monogyna. Allmän i orten enligt Bohman 1829. Täml. allmän (Holm
gren) ! Antecknad för Borghamn, Limugnen, Nyby, Skedet, Ilessleby björk
hage, Freberga hagar, Ekhaga fl., Djurkällaberget, Lundtorps äng, Char- 
lottenborg söderut, Makersbergen, Alvastra fl., Lyckorna norr om Västra 
Djurledet, Stocklycke äng, Grytsbergen, Måkebergen (i söder).

C. calycina. Stocklycke 1873 (N. C. Kindberg i UM: »C. monogyna«). 
Västerlösa, Limugnen, en av Freberga hagar, Ekhaga hästhage, Lundtorps 
äng, Makersbergen, Lyckorna norr om Västra Djurledet, Stocklycke äng, 
nära Oxbåset.

C. curvisepala. Borghamn, Skogsby släpa, Ekhaga fl., 1 yskerydsber- 
get (?), Makersbergen, Lyckorna, Elvarums udde, Västra Väggar vid Ut
sikten.

Riibus idaens. Allmän.
R. caesius. »Norra Djurledet enligt Bohman 1829. Allmän t. ex. »Borg

hamn (Dusén) !, Västerlösa (här troligen även hybriden R. caesins X idaens), 
Alvastra, Makersbergen, Stocklycke äng, »Alvastra ruin (Gertz 1923) etc.

R. saxatilis. Ej allmän. Antecknad för »Borgs udde (Dusén) !, »Lindön 
(ds.), norr om Skogslund i ett dike, Ekhaga (2 lokaler), Tyskeryd, »Väver
sunda ängar och »Charlottenborgs äng (Holmgren), Makersbergen, »Broby 
bro (Holmgren), »Ilöje (Dusén), Mörka hål, Stocklycke äng, Storpissan, 
Sjutrappebäcken, »Måkebergen (Holmgren) !, Svartebergen.

R. chamaemorus. »Dagsmosse (Bohman 1829, Holmgren och Dusén)! 
1923. F. ö. mycket sällsynt och endast funnen i den lilla mossen i l.lva- 
rumskärret på höjden av berget.

Fragaria vesca. Allmän.
F. moschata. Förvildad vid »Svartsvald enligt Holmgren. Av mig fun

nen på banvallen söder om Borghamn, vid Ekhaga och norr om Väver
sunda station.

F. viridis. Flerstädes på bergets torra backar enligt Bohman 1829. An
tecknad för Borgs udde, Ekhagaberget i mängd, Skogsby släpa, Ekhaga 
park, »Väversunda ängar (Holmgren), »Höje (Dusén), Makersbergen, Al
vastra, Västra Djurledet, Marbergen, Anudden, »Svartsvald (Holmgren); 
»Norrö i Heda (R. Sterner 1922).

F. vesca X viridis. Skogsby släpa 1923.
Comarum palustre. »Täml. allmän» t. ex. »Dagsmosse enligt Holmgren, 

»allmän» enligt Dusén. Sällsynt! Endast sedd norr om Hovanäs och på 
höjden av berget i Ragelsbrunn, Pyskkärret, Elvarumskärret, sydvästra 
Marbergskärret och ett av Långbergskärren nära Vallgatan. Jfr Wahlen-
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berg 1824: »rarescit ... in provinciis maxime campestribus nt Gotlandiae, 
Oelandiae etc.».

Potentilla argentea. Allmän.
(P. arenaria. Omberg enligt R. Sterner 1922, plate C. Med tvekan an

tecknad av mig lör Borgs udde, Ekhaga, Makersbergen.)
P. verna coll. (Cranlzii och Tabernaemontani). Allmän. En närmare 

undersökning önskvärd. Båda arterna förekomma, t. ex. vid Ekhaga.
P. erecla. Allmän.
P. replans. Allmän.
P. anserina. Allmän.
P. norvegica enligt Bohman 1829 *nedanför Skräerna vid stranden, där 

Holmgren 1850 endast sett blad av arten; två ex. i *Dagsmosse 1877 en
ligt Dusén.

Geum urbanum. Allmän.
G. rivale. Allmän.
G. rivale X urbanum. Vid Sjövägen ovanför Måkebergen, ovanför Västra 

Väggar nära Utsikten.
Filipendula ulmaria. Allmän.
F. hexapelala. Allmän.
Alchemilla arvensis. »Omkring vägen emellan Grenna och Ombärg, ej 

rar» enligt L. Gyllenhal (Afzelius i ms. 1770—80-t.); »nära Omberg» en
ligt Win eg ren 1817; »Omberg» enligt Wahlenberg 1824; »i ortens trädes- 
gärden» enligt Bohman 1829. Om detta betyder, att arten växt inom Om- 
bergsflorans område, kan vara tvivelaktigt. Med säkerhet är den tagen i 
Ödeshög söder om Omberg.

A. vulgaris. Allmän. (Bland småarterna har jag antecknat A. pubescens 
för Ekhaga park, Skogsby släpa, Anudden och Måkebergen, A. acutangula 
för Ekhaga park och Skogsby släpa och A. alpestris för Anudden och 
Elvarums udde; närmare undersökning behövlig. — I UM saknas ex. av 
Alchemillorna från Omberg.)

Agrimonia eupatoria. Allmän.
Rosa cinnamomea. Flerstädes enligt Bohman 1829. Anmärkt i Björke- 

fallet; Ekhaga hästhage; *vid vägen utmed Dagsmosse (Holmgren) = (?) 
*kanten av Dagsmosse nära gränsen mellan Lysings och Dals härader 
(Dusén); Stocklycke äng 1926.

R. rubiginosa. Omberg enligt Widegren 1817 och Wahlenberg 1824; 
vid uppgången till Hjässan och vid landsvägen enligt Bohman 1829. Jfr 
förf. i Från Marathon till Långheden, Upps. 1935, sid. 66—82 och sid. 187 f. 
Flerstädes. *Nära Västerlösa (Dusén)!, Iläckenäs i Rogslösa, Limugnen, 
Björkefallet, Borghamn och Borghamns station, Ekhaga hästhage, Makers- 
bergen (på höjden ål sydöst), Ilöje vid södra liden, *Alvastra (Holmgren 
och Dusén) ! fl. st. (även innanför klostermuren !), Västra Djurledet (Holm
gren — »vid uppgången till Hjässan» — och Dusén)!, Rödgavel, *Stock- 
lycke (Dusén), nära Oxbåset på en hylla i berget, vid Sjutrappebäcken, 
Grytsbergen (1 lokal), *E1 varums udde (Holmgren)! två stora buskar nära 
stranden.

(De kritiska formerna av släktet Rosa i Ombergsfloran vänta på en un
dersökning. Jfr Bohman: R. canina och R. mollissima »flerstädes», Holmgren:



R. canina, L. nitida Fr. a.; opaca t. a.; dumetorum Fr. flerst. t. ex. omkr. 
Västerlösa; Västra Djurledet etc.; coriifolia Fr. Västra Djurledet, Väster
lösa; mollissima Willd. flerst. i branterna utmed Vättern, Västerlösa etc.; 
Dusén: villosa ß mollissima a.; canina a genuina a.; ß Reuteri och y corii
folia nära Västerlösa; 8 dumetorum a. — egna anteckningar: canina Västra 
Väggar vid Utsikten, Makersbergen, Grytsbergen, »villosa» Grytsbergen, 
mollis» Grytsbergen.)

Prunus spinosa. Enligt Holmgren täml. allmän »i synnerhet åt bergets 
södra ända» (?). Antecknad från *Borghamn (Dusén)!, Borgs udde, Fre- 
berga hagar, Ekhaga (3 lokaler), Tyskeryd, granlund vid Tåkern nedanför 
Nyby, * T åkerns strand (Dusén), Makersbergen, Lille Klint, *Västra Djur
ledet (Dusén), *Stocklycke (D.), Oxbåset, Västra Väggar vid Utsikten, An- 
udden, Svartsvald.

P. avium. Flerstädes. Enligt Holmgren ett träd vid *Hovanäs och 
ett par små plantor i *Västra Väggar, enligt Dusén växande vid *Borghamn ! 
Av mig antecknad dessutom från: Borgs udde, Skogsby släpa och en 
»släpa» norr därom, Björkefallet, ekhagen vid Limugnen, nära Vallgatan, 
Ekhaga park, Makersbergen (i stor mängd!), Lille Klint, Grytsbergen, An- 
udden, Svartebergen.

P. padus. Allmän t. ex. * Västra Väggar (Holmgren och Dusén), *Stock- 
lycke (Dusén) !, Makersbergen etc.

Ononis arvensis. Täml. sällsynt (mest i nordost). *Mellan Bårstad och 
Hovanäs (Dusén); *Borghamn (Dusén)!, Hessleby björkhage1, ekhagen vid 
Limugnen1, ängsmark öster om Gatan1, tre av Freberga hagar (även öster 
om järnvägen)1, Ekhaga (2 lokaler)1, Skedet, Tåkerns strand nedanför Nyby, 
*ängar vid Dagsmosses avloppsdike nedanför Alvastra (Holmgren), *vid 
strandvallen mellan Omberg och Hästholmen (Dusén).

Medicago saliva. Sällsynt. Hessleby hage nära järnvägen, Tyskeryd i 
åkrar, *Alvastra järnvägsstation 1921 (G. Malme).

(M. falcala är funnen i Ödeshög enligt Widegren 1817.)
M. lupulina. Allmän.
»Melilotus officinalis». *Omberg enligt Kindberg 1861, sid. 298, *Käll- 

stad!, *Rogslösa och *Bårstad (Dusén), *Tåkerns strand norr om Väver
sunda (Dusén), Alnäs 1923 [=1/. altissimus?].

M. altissimus. Väversunda (1878 J. E. Zetterstedt i UM: »M. off.»), 
*Mångenstädes vid järnvägen, t. ex. vid Källstad, Alvastra 1911, 1921 (G. 
Malme 1923).

M. officinalis. Dagsmosse (1851 A. F. Holmgren i UM: »M. arvensis») 
= ^Dagsmossen mittför Charlottenborg, ett enda stånd 1851 (Holmgren i 
Bot. Not.: »M. arvensis»; tagen på samma ställe också av D. Pontin enligt 
Kindberg 1868).

M. albus. *Tåkerns strand vid Källstad 1911 (Malme 1923)! 1923, *nära 
Källstads station 1914 (Malme 1923), Ekhaga i en klöveråker 1923.

Trifolium agrarium. Sällsynt (enligt Dusén: »allmän»). Sparsamt i Sjö
bergen t. ex. *Västra Väggar! och *Måkebergen (Holmgren), Marbergen.

1 .Ifr Holmgren: »tuktiga ängar utanför bergets östra sida».



Trifolium procumbens. Widegren 1817. Flerstädes. Makersbergen, *Södra 
Djurledet (Düsen), *Alvastra (1848 J. E. Zetterstedt i UM, Holmgren ocli 
Dusén) ! på Store Klint och vid vägen till Hjässan 1926, mellan Alvastra 
och Västra Djurledet, Västra Djurledet (Holmgren och Dusén) ! på berg
hällar ovanför gärden, *Rödgavel på höjden (Bohman 1829)11926, *Stock- 
lycke (Holmgren), norr om Oxbåset, *Marbergen (Bohman)! 1926, Västra 
Väggar vid Utsikten, Anudden. *IIästholmen och Vstrandvallen mellan 
Hästholmen och Omberg (Dusén).

T. dubium. Alvastra (1914 John Frödin i UM).
T. fragiferum. »Ad Wettern in Omberg» enligt Wahlenberg 1826. En 

av följande författare förbisedd notis!
T. repens. Allmän.
T. hybridum. »Alvastra dikesrenar» enligi Bohman 1829; mest nedom 

berget t. ex. vid *Broby bro, *Norra Djurledet etc. enligt Holmgren; »all
män» enligt Dusén. Av mig antecknad blott för Hovanäs, Ekhaga, Lim- 
ugnen i ekhagen, Makersbergen, vid Sjövägen nära Oxbåset. Kanske på 
flera ställen ?

T. medium. Täml. allmän eller allmän t. ex. Borgs udde, Ekhaga, Makers- 
bergen, Rödgavel etc.

T. montanum. Flerstädes. Borgs udde, *Borgliamn (Holmgren och 
Dusén) ! i Svällängen, ekhagen vid Limugnen, Ekhaga i parken, Skedet, 
*IIöje och *Stoeklycke (Dusén), Anudden; *Norrö i lleda (B. Sterner 1922).

T. arvense. Täml. allmän t. ex. * Alvastra (Holmgren)! pä Store Klint, 
Makersbergen, *Rödgavel (Holmgren)!, *Västra Vägger (II.)! vid utsikten, 
Anudden etc. (c:a 15 lokaler).

T. pratense. Allmän (i synnerhet i betesmarkerna).
Anthyltis vulneraria. Allmän.
Lotus cornicutatus Allmän.
Astragalus glycyphyllus. Widegren 1817. Mångenstädes. *Borg'hamn 

(Dusén) ! t. ex. vid turisthotellet, Skogsby släpa och en »släpa» norr därom, 
Ekhagaberget, ovanför Norra Djurledet, Makersbergen (ymnig i branterna), 
Lille och Store Klint, *llöje (Wahlenberg i ms. 1823, Holmgren och Dusén) ! 
1923, *Rödgavel (Holmgren)!, *Stocklyeke (11. och D.), Oxbåsbergen, Sju- 
trappebäcken, Marbergen *Skräerna (Bohman 1829), *Västra Väggar (Holm
gren och Dusén) ! i mängd, Måkebergen.

Oxytropis pilosa. Veterligen först funnen av bergmästaren vid Åtveds 
kopparverk Jon. Gyllenhal, troligen på 1770-talet (Afzelius i ms.). EU 
ex. påtecknat »Omberg 1811» ligger i Herb. Hartm. i UM. Omnämnd i 
Liljebi.ads flora 1816 (utg. av J. H. Wallman), av Widegren (Agiielius ?) 
1817, Agrelius bos J. W. Zetterstedt 1822: »på Mullskräderna», Wahlen
berg 1826: »in latere praerupto montis Omberg lacum Vettern respiciente 
tum loco Skräerne dicto ad Hvitlersbäcken tum ad Bödgafvel», Bohman 
1829: »Mullskräerne wid Hvitlersbäcken några famnar högt från stranden, 
o. fl. st. wid Skräerna. Schifferjord.» Enligt Holmgren var Oxytropis 
1851 utrotad vid Mullskräerna; vid Rödgavel, där den »förr växte mass
vis», såg G. Malme 1914 »endast två individ på krönet av stalpet» (M. 1915). 
Den växte dock talrikt i Mullskräerna '2h 1923 och, ehuru sparsammare, 
vid Bödgavel 17/s s. å. (också 5A 1926). På det senare stället iakttogs ett antal
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exemplar överst på krönet, men också en del, som växte längre ned i 
branten och som tydligen voro oåtkomliga för andra än alpinister. — En 
nyare fyndort är *Norrö i Ileda, där Holmgren fann arten 1850 (enligt ex. 
i UM, jfr H. 1851) och där den iakttagits också flera gånger senare t. ex. 
av Ddsén och av R. Sterner (se S. 1922, sid. 425, jfr sid. 110).

Onobrychis viciifolia. Sällsynt. Omnämnes först av Kindberg i 1 illägg 
1863 såsom tagen *vid foten av Omberg nära Charlottenborg av II.i. 5 ide
gren. I Tillägg 1868 uppger K. som växtplatser *norr om Väversunda 
kyrka (1). Pontin) och vid *Charlottenborgs brunn. Till samma platser 
eller deras närhet för oss uppgifterna *»Tingslyckan» vid Charlottenborg 
(Dusén 1888) och *söder om Väversunda kyrka (P. Dusen hos Kindberg 
1901). Ett nyare fynd, omnämnt av K. 1901, är *Bårstad mellan Borghamn 
och Rogslösa (E. Taube). Jag har utan framgång sökt Onobrychis på de 
anförda lokalerna, som alla ligga i närheten av botanisternas vanliga 
stråkvägar. Den växer emellertid alltjämt i stor mängd på betesmarker 
och längs vägkanter vid och omkring Vilseberga i Rogslösa sn. Dess
utom också utanför området i Örberga! och enligt uppgift även i Nässja. 
Växten är införd genom odling, och en undersökning av vid vilken tid 
den först kommit in i trakten vore av intresse.

Vicia hirsula. Mångenstädes. *Borgs udde (Holmgren och Dusen)!, 
två av »släporna» mellan Borghamn och Ekhaga, Ekhagaberget, *Char- 
lotlenborg (Holmgren), Makersbergen, *Alvastra (Dusén)! på Store Klint 
(y.) och Lille Klint, mellan Alvastra och Västra Djurledet, Borgen, *Stoek- 
lycke (Holmgren och Dusén), Grytsbergen, Måkebergen i norr.

V. tetrasperma. Sällsyntare än föregående. Borgs udde, en av »slä
porna», Makersbergen (på hällar), IIjässan, *Alvastra (Holmgren och Dusen) ! 
på Store Klint (spars.) och Lille Klint.

V. pisiformis. Sällsynt. Västra Väggar nära stranden i busksnår, täm
ligen ymnigt på ett åtminstone från landsidan svårtillgängligt ställe, på 
grund av oländigheten skyddat för betning! Arten var icke känd som 
svensk på Linnés tid; den upptäcktes först mot slutet av 1700-talet vid 
Borgberget i Tjärstad sn, Östergötland, samt »nedanför Kopparverket 
vid Åtved» (här av L. Gyllenhal enligt Afzelius i ms. fr. 1778—80-t.), 
senare på flera ställen i Östergötland och vid Hunneberg. Förekomsten 
vid Västra Väggar på Omberg omnämnes, sa vitt jag vet, första gången i 
Hartmans flora 1813, sid. 278, där som finnare, om jag rätt förstår ordalydel
sen, angives den kände botanisten lektor C. J. Lindeberg. År 1920 d. hade 
jag tillfredsställelsen att finna den ståtliga Vicia-arten också på Ombergs 
östra sida i »Makersbergen» ovanför Ombergs station, i stor mängd i den 
Ivära branten bland busksnår, här stor och frodig; sparsammare och i 
smärre, delvis avbetade exemplar gående upp också i skogsmarken ovan
för bergkrönet. Senare, d. 16/7, fann jag den på ytterligare en plats ut
med samma långsträckta men icke synnerligen höga hergbrant, här lika 
rikligt som på det första fyndstället; slutligen d. 2% ett sparsammare be
stånd längre norrut, ett stycke norr om »Smatten», en bergsklyfta, där 
skogsvägen från stationen klättrar upp för bergsidan. Också de nya växt- 
platserna, ehuru belägna mitt i en betesmark (tillhörig Renstad gård), äro 
tack vare den oländiga terrängen väl skyddade mot avbetning.



(Vicia dumetorum. Ett exemplar av denna art, med påskriften Omberg 
1909, taget av C. M. Rydén, finnes i UM, Herb. Harry Smith. Säkerligen 
ettikettförväxling!)

V. silvatica. »Skräerna, Stocklycke äng etc.» (Bohman 1829). Nästan all
män t. ex. »Borghamn (Holmgren och Dusén)!, Limugnen, nära Vallgatan 
i skogen, Makersbergen, Grytsbergen (y.), »Västra Väggar (y.), Anudden etc. 
En form med rent vita blommor tog jag vid Västra Väggar 1923.

(V. cassubica anges av Bohman vara funnen »i en boklund vid Ilöje . 
1 roligen lörväxling med V. tenuifolia.— V. cassubica är sedan gammall 
känd från Sättra i Röks sn.)

V. cracca. Allmän.
1. tenuifolia. Höje storäng (1845 A. G. Lbg i UM: »V. tenuifolia ß/Ie.vuosa»)\, 

tycks alltmera sprida sig» (Holmgren 1851). Täml. sällsynt. Dock an
märkt från rätt många lokaler, de flesta belägna nedanför berget: norr 
om Rogslösa ’, söder om Rogslösa station', Yxstad *, gravkullar vid Vad- 
stenavägen nära Åsby1, Freberga1, banvallen mellan Björkefallet och Djur- 
källa anlialt 1923 (ej 1926), Eriksberg ovanför Djurkälla, »Charlottenborg 
(Holmgren och Dusén)!, »Väversunda ängar (Holmgren), Makersbergen 
(i mängd), »Höje (Holmgren och Dusén; jfr ovan)!, Alvastra, »västra sidan 
av Broby kulle (I)usén) = (?) »Norrö i ileda (.1. E. Planander hos Kind- 
»krg 1861, R. Sterner 1922)*, »Stocklycke övre äng (Holmgren).

1 . villosa. Åkrar på slätten t. ex. »Höje, »Väversunda (Holmgren, jäm
förd med Dusén). Ej sedd av mig.

V. sepium. Mycket allmän.
V. angustifolia v. segetalis. (Thuill.) »Djurkälla, »Alvastra och »Broby 

(Holmgren); »Höje, »Alvastra och »Hästholmen (Dusén). Ej återfunnen.
V. lathyroides. Sällsynt och endast vid bergets södra ända. Store Klint 

(spars.) och Lille Klint 1927, trol. = »Alvastra branter (G. Schwartz en
ligt Kindberg 1892); mellan Alvastra och Västra Djurledet 1927; ovanför 
Västra Djurledet 1927; »nedanför Omberg vid Hästholmen (d:r A. Lund 
enligt Kindberg 1880) = (?) »strandvallen mellan Omberg och Hästholmen 
(Dusén).

Lens culinaris. Förvildad enligt Kindberg 1808, sid. 77, vid »Omberg» 
och vid »Haningetorp i V. Tollstad.

Lathyrus silvestris. Omberg 1819 (Rosén i Herb. Wahlenberg i UM). 
Sällsynt. »Mullskräerna vid stranden, gryt och skiffer (Bohman 1829, jfr 
Holmgren och Dusén); »Västra Väggar (H. och D.)! i mängd; söder om 
Västerlösa vid en stengärdesgård och utmed banvallen; »Lindön (D).

L. silvestris v. platyphyllus. Västra Väggar (1845 .1. E. Zetterstedt i UM).
L. heterophyllus. Sällsynt. Vid Vadstenavägen söder om Rogslösa sta

tion; Västerlösa på samma lokaler som L. silvestris. Ny för Omberg.
L. palustris. »I ängar vid Dagsmosse, mellan Norra och Södra Djurle

det (Bohman 1829); »Dagsmosse mitt för Charlottenborg (Holmgren); Dags
mosse (1867 K. E. Dusén i UM). Ej sedd av mig.

L. pratensis. Allmän. (Även med vitgula blommor t. ex. vid Skogslund.)

1 .Jfr Rogslösa 1881 (A. Wirén i UM).
1 Jfr Diseveds kulle i Heda (Edv. Goes i Herb. Wahlenberg, UM).
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Lathyrus montanus. Mångenstädes, men ej allmän (icke i Ekhaga- och 
Djurkällabergen, i Skogsby hage, eller på översta terrassen vid Västra 
Väggar); ofta rätt sparsamt. Anmärkt för: Borgs udde, Svällängen, Limugnen, 
en av Freberga hagar, Ekhaga park, Makersbergen, Höje, Alvastra, Västra 
Djurledet, Hjässan, Borgen, Lyckorna, Rödgavelsbergen, Oxbåsbergen, 
Grytsbergen (spridd), Måkebergen.

L. niger. Täml. sällsynt. Borgs udde, Makersbergen, Lille Klint (ymnigt), 
Lyckorna norr om Västra Djurledet fram mot * Röd gavel (Holmgren)!, 
Stocklycke äng vid sjökanten, Grytsbergen (2 lokaler, spars.), *Västra Väggar 
(Holmgren och Dusen) ! ymnigt, *Måkebergen J)usén) !

L. vernus. Flerstädes. Häckenäs i Rogslösa, *grandunge vid Tåkern 
(Dusén) ! nedanför Nyby, Ilessleby björkhage, hage öster om Gatan, tre av 
’släporna’ mellan Borghamn och Ekhaga, Djurkälla hage, *Höje (Dusén) !, 
Sjutrappebäcken, *Västra Väggar (Holmgren och Dusén) ! ymnigt, Måke
bergen (1 lokal).

Geranium sanguineum. Flerstädes och ej blott i *Sjöbergen (Holmgren 
och Dusén)! — *Borgs udde (Holmgren)!, nära Gatan, Makersbergen, Store 
Klint, Lyckorna norr om Västra Djurledet, *Rödgavel (Holmgren) !, Stock
lycke äng, nära Oxbåset, *Grytsbergen (Holmgren)! h. o. d. 1923, *Västra 
Väggar (Holmgren) ! vid Utsikten 1923, Måkebergen, ♦Anudden (Holmgren) !, 
Svartebergen.

G. silvaticum. Allmän.
G. bohemicum. Mycket sällsynt. Uppgiven för Omberg av Agrelius 

bos .1. W. Zetterstedt 1822, »i Brottsledets åkerlycka» enligt Bohman 1829, 
nära Brottsledet, mycket spars.»: Holmgren 1851. Ej numera?

G. molle. *St. Lund i V. Tollstad vid Vättern 1915, 1921 (G. Malme 1923).
G. pusillum. Flerstädes t. ex. Borgs udde, Ekhagaberget, Makersbergen, 

Hjässan, Alvastra, *Västra Djurledet (Holmgren och Dusén)! Ej f. ö. an
märkt på västra sidan.

G. columbinum. L. Gyllenhal (Afzelius i ms. 1770—80-t.). Flerstä
des, mest åt östra sidan. *Borgs udde (Holmgren)!, Ekhagaberget, Char- 
lottenborgsberget (y.), Makersbergen, Lille Klint och Store Klint = »Al
vastra berg» eller * Alvastra branter (Wahlenberg i ms. 1823, Holmgren och 
Dusén)!, Hjässan, *Höje (Dusén), mellan Alvastra och Västra Djurledet, 
*Västra Djurledet (Dusén), *Rödgavel (Bohman 1829 och Holmgren), *Stock- 
lyeke äng nära sjön (Bohman 1829), Sjutrappebäcken, Marbergen; *Broby 
kulle (Dusén).

G. lucidum. Wahlenberg 1823 (i ms.). Flerstädes och på alla sidor av 
berget; vanligare än föregående. *Borgs udde (Wahlenberg i ms. 1823; 
copiose» 1825)! 1922, 1923, två av ’släporna’ mellan Borghamn och Ekhaga1, 

Ekhagaberget1, brant söder om Norra Djurledet, Makersbergen, Lille Klint 
och Store Klint (= *Alvastra branter enl. Holmgren och Dusén), Hjässan, 
Borgen, *uppom Rödgavel (Wahlenberg i ms. 1825) = *Rödgavel (Bohman, 
Holmgren och Dusén), Oxbåset, Sjutrappebäcken, Grytsbergen (sparsamt), 
♦Västra Väggar (Wahlenberg 1826, Holmgren och Dusén) ! 1922, 1923, 
♦Måkebergen (Holmgren)!, Anudden.

•Hr: *bergets östra sida (Holmgren och Dusén) !



Geranium Robertiamim. Allmän.
Erodium cicutarium. Flerstädes; ej allmän. Antecknad för *Borghamn 

(Holmgren), Ekhaga park, Gatan, Skedet, Freberga, *IIöje (Holmgren), 
Södra Djurledet, *Västra Djurledet (Holmgren).

Oxalis acetosella. Allmän.
Linum catharlicum. Allmän.
Polygala comosa. *Nedom Stocklycke på ett ställe nära sjön ymnigt 

enligt Wahlenberg i ms. 1825: »P. c., som icke funnits på något annat 
ställe i landet». Flerstädes, mest på östra sidan. Borghamn (1866 K. F. 
Dusén i UM)! 1922, vid vägen mellan Västerlösa och Rogslösa kyrka, vid 
banvallen söder om Borghamns station, Skedet, Ekhaga (2 lokaler), Eriks- 
berg, *Ostmossen (Dusén), söder om Norra Djurledet ovanför landsvägen 
= (?) Charlottenborgs äng (1867 K. F. Dusén i UM), Ilöje storäng (Herb. 
Ilartm. i UM), *Stocklycke (Wahlenberg, Bohman, Holmgren och Dusén, 
jfr ovan); *Norrö i Heda (B. Sterner 1922).

P. vulgaris. Allmän. Även färgvarieteter t. ex. vitblommig, f. albiftora: 
ängar norr om Borghamn, röd, f. carnea etc.

P. amarella. Widegrkn 1817; Wahlenberg 1825 i ms., 1826: »in Omberg 
frecjuentissime»! Allmän eller täml. allmän, även på västra sidan. Ofta 
i största myckenhet och i många färgvariationer, t. ex. i Freberga hagar 
1923: röd, skär och vit, skär, blå, blå och vit, vit (f. pallidiflora, rosea, 
variegata etc.).

Mercurialis perennis. Endast på västra sidan i branterna och slutt
ningarna mot Vättern, men här ofta i största mängd och delvis rätt högt 
upp i bergets skog, dock blott på sträckningen fr. o. m. mellersta delen av 
Måkebergen i norr t. o. m. norra delen av Grytsbergen i söder. Enligt 
Wahlenberg i ms. 1823 också vid Borgs udde (»Ommas borg»), där den nu 
icke växer. Jfr om Allium ursinum.

Euphorbia peplus. Saknas hos Holmgren; enligt Dusén »allmän». An
tecknad för Borghamn vid turisthotellet, Ekhaga i parken.

E. helioscopia. Allmän eller täml. allmän.
Callitriche verna. Allmän enligt Holmgren och Dusén. Anmärkt vid 

Svartsvald.
C. polgmorpha. Västra Väggar (1914 Per II. Johansson i UM).
C. autumnalis. *Tåkern (Dusén).
Acer platanoides. Flerstädes och ej blott i »Sjöbergen». Borgs udde, 

ovanför Björkefallet, Ekhaga, Makersbergen, Alvastra, Stocklycke äng, 
Oxbåset, Sjutrappebäcken, Grytsbergen, Borgen, *Marbergen (Holmgren)!, 
Västra Väggar (II.), *Måkebergen (II.)!, *IIovanäs udde (II.).

Impatiens noli längere. *Emellan Germundsstall och Skräerna enligt 
Bohman 1829. Senare icke återfunnen. (I UM ligger ett ex. påtecknat 
»Omberg 1871 Reuterskiöld».)

Rhamnns cathartica. Allmän eller täml. allmän, t. ex. Ekhagaberget, 
Makersbergen, *Alvastra på ruinen (Gertz 1923), Västra Väggar etc.

K. frangula. Som föreg., t. ex. Ekhagaberget, Freberga hagar, Pysk- 
kärret, Makersbergen etc.

Tilia cordata. »Sparsam i *Sjöbergen och *Stocklycke äng» enligt Boh
man 1829. Flerstädes och icke endast i »Sjöbergen» (så Holmgren och



Dusén). Fyra av »släporna» mellan Borghamn och Ekhaga, Makersbergen, 
Södra Djurledet, Alvastra, Borgen, Marbergen, mångenstädes i sjöbranterna 
från Västra Djurledet till Svartebergen och Borgs udde.

Malva alcea. Sällsynt. *Rogslösa och *Elvarum (Dusén); Skogsby 1923.
M. neglecta. Sällsynt. * Västra Djurledet (Wahlenberg i UM: »ymnigt 

1825» \ Bohman 1829, Holmgren 1851, Dusén 1888)! 1923 och 1926, Alvastra 
och Södra Djurledet 1926, Broby bro 1825 (Wahlenberg i ms.).

M. pusilla. Sällsynt. *Stocklycke (Wahlenberg 1825 i ms., Holmgren 
1851, Dusén 1888), *Borghamn (Dusén)!, *Djurkälla (1).), *Västra Djurledet 
(Holmgren), Södra Djurledet 1926 enstaka!

Hypericum montanum. L. Gyllenhal (Afzelius i ms. 1770—80-t.). Fler
städes och »rundt om hela berget» (Holmgren), oftast fåtalig men på 
flera ställen ymnig. Borgs udde, *Borghamn (Dusén), Marsasläpan, en 
’släpa’ söder om M., Skogsby släpa, Björkefallet i hagen och vid banan, 
en av Freberga hagar (y.), Ekhagaberget, Eriksberg ovanför Djurkälla 
gård, Charlottenborgsberget i branten (y.) = (?) *Charlottenborg (Wahlen
berg 1826), Makersbergen (y.), Store Klint, brant öster om Sur mossen, 
Lyckorna norr om Västra Djurledet = (?) »mitt för Södra Djurledet» 
(Wahlenberg i ms. 1825)', *Rödgavel (Bohman och Dusén) !, Oxbåsbergen, 
Oxbåset, norr om Oxbåset, Sjutrappebäcken, vid Sjövägen norr om Stock - 
lycke, Grytsbergen talrik—ymnig på många ställen, skogsbrant söder om 
Storpissan, *Marbergen (Dusén)! talrik, *Västra Väggar (Holmgren och 
Dusén) ! ned mot stranden och uppe på berget omkring Utsikten, *Måke- 
bergen (Dusén) ! flera lokaler, Svartebergen.

H. hirsutum. L. Gyllenhal (Afzelius i ms. 1770—80-t.). Sällsynt. *Västrn 
Väggar (Wahlenberg 1826: »Omberg vid Vättern», Bohman 1829: »vid 
stranden», Holmgren 1851: »i stenraset vid södra slutet av V.V. nära sjöstran
den», Dusén) ! dels närmare stranden dels vid Utsikten uppe på berget 
i busksnår söder om gångstigen; *äng nordost om Väversunda kyrka 
(Holmgren) = (?) Tåkerns strand norr om Väversunda (Dusén); Gullkullen 
norr om Charlottenborg vid landsvägskanten; en hage vid Nyby gästgivar
gård (1815 K. J. Lönnroth i UM); Rosenvallsgatan nära Omberg (1836 C. O. 
Hamnström i UM).

H. maculatum. Täml. allmän eller allmän, t. ex. Västra Väggar vid Ut
sikten.

H. perforatum. Som föregående.
Elatine hydropiper. *Vätterns strand söder om Rödgavel 1829 (Bohman); 

*Tåkern åt Dagsmossen, ymnig (Holmgren) = *Tåkerns strand (Dusén). 
Ej sedd av mig.

Myricaria germanica. *Tåkerns strand (1877 C. Landström i UM, Dusén)! 
nedanför Källstad fram mot Ilånger täml. ymnig 1923.

Helianthemum vulgare. Mångenstädes—täml. allmän t. ex. Borgs udde.
II. vulgare v. ovatum (»v. obscurum Wg>). *Borghamn täml. ymnig 1855 

(enligt C. A. Westerlund 1863).
Viola hirta. Flerstädes (knappt »allmän»: Dusén). Anmärkt vid Borgs 

udde, en av ’släporna’ mellan Borghamn och Ekhaga, Ekhaga i parken, 1

1 Västra Djurledet kallas av W.: »Södra Djurledet»
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Makersbergen, Lille Klint, * Alvastra (Holmgren), *ßroby bro (IL), Oxbås- 
bergen, Sjutrappebäcken, Marbergen, Västra Väggar, Måkebergen i norr, 
Anudden.

Viola epipsila. Flerstädes. Ej förut anmärkt för Omberg'. Alkärr väs
ter om Freberga, norra utkanten av Dagsmosse, Mörka hål, Pyskkärren, 
Flvarumskärret, Surmossen, Ragelskärr, ett av Långbergskärren. Saknas 
i de mest utpräglade kalkkärren och i »bergsmarken» mellan Djurkälla 
och Västerlösa. (Exemplar från Ragelskärr i UM.)

V. palustris. Sällsynt (i varje fall icke med Dusen »allmän»). ♦Dags
mossen bland alskogen vid landsvägen (Holmgren). Anmärkt med tvekan 
juli 1923 för Elvarumskärret och för Surmossen, rättat till »V. epipsila» 
våren 1927. Förgäves eftersökt bl. a. i Freberga hagar (»bergsmarken» 
norr om Djurkälla) och i de kalkrika Ostmossen och Oxsumparna. Finnes 
möjligen i Dagsmosse.

V. mirabilis. L. Gyllenhal (Afzei.ius i ms 1770—80-t.). Flerstädes, 
runt berget och även nedanför på slätten. *Borgs udde (Bohman: »Borgs 
ruiner», Holmgren)! ymnigt 1922—23, *Borghamn (Dusén)!, Hessleby 
björkhage, Nyby, Lundtorps äng, grandungen vid Tåkern nedanför Nyby 
(y.), Tyskeryd åt sydöst i busksnår utmed en stengärdesgård, *Väversunda 
ängar (Holmgren), *IIöje (Holmgren och Dusén)!, *Broby bro (Holmgren), 
Lycko rna norr om Västra Djurledet, Svinhagarna, *Stocklycke (Dusén)! i 
ängen, Sjutrappebäcken, Mullskräerna, *Västra Väggar (Dusén) ! ymnigt, 
Måkebergen (flera lokaler).

V. mirabilis X riviniana. Sällsynt. Borgs udde 1923.
V. riviniana. Täml. allmän t. ex. Borgs udde, Ekhaga i parken, Fre

berga hagar, Björkefallet, grandungen vid Tåkern, Makersbergen, Ilöje, 
Lyckorna, Stocklycke äng, Oxbåset, Västra Väggar, Anudden.

V. riviniana X rupestris. Ovanför Skogsby släpa 1923.
V. riviniana X silvestris. Skogsby släpa och nära Ekhaga 1923; Alvastra, 

Lyckorna norr om Västra Djurledet, Oxbåset, vid Sjövägen ovanför Gryts
bergen, Marbergen (allt 1927).

V. silvestris. Täml. allmän eller snarast allmän, oftast ymnig. Hessleby 
och Freberga hagar mellan Borghamn och Ekhaga, Björkefallet, granlun
den vid Tåkern nedanför Nyby, Djurkälla hage, Makersbergen, Höje, Lille 
Klint, Alvastra, mellan Alvastra och Västra Djurledet, vid Västra Djurle
det, Lyckorna, Rödgavel, Borgen, Pyskkärret, Stocklycke äng (spars.), vid 
Sjövägen ovanför Grytsbergen, Oxbåset (här blommande s/s 1923; y. 6/« 
1927), Sjutrappebäcken, skogsbrant söder om Storpissan, Marbergen, Mull
skräerna, Västra Väggar (i skog). Ej förut anmärkt för Omberg.

V. rupestris. Täml. sällsynt. Antecknad 1'ör Hessleby hage och Fre
berga hagar på båda sidor om järnvägen samt för *Borghamn (Dusén)! 
Holmgren och Dusén uppgiva dessutom: *nedanför Alvastra branter.

V. rupestris X silvestris. Skogsby släpa.
V. canina. Flerstädes (eller täml. allmän?). Anmärkt för Borgs udde, 

♦Borghamn (Holmgren) !, Freberga hagar, Ekhaga park, Makersbergen, 
Lille Klint, *IIöje (Holmgren), *Stocklycke (II.), Grytsbergen, Anudden. 
Möjligen delvis förbisedd. Enligt Dusén allmän.

V. canina X rupestris ? Freberga hagar 1923.
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Viola canina X silvestris. Åsby hage vid Ekhaga och nära Ekhaga 1923.
V. canina X stagnina. Vid Tåkern nedanför Källstad 1923. (Bestämd av 

G. Samuelsson.)
V. stagnina. *Dagsmosse på fl. st. och *Västerlösa (Holmgren).
V. tricolor. Sällsynt. Ej hos Holmgren; enligt Dusén blott på *Hjässan; 

där ymnig 1927! Även på Ekhagaberget (talrik 1923), Makersbergen, Lille 
Klint, Borgen i branten åt öster.

V. arvensis. Allmän.
Daphne mezereum. »Talrik i orten» enligt Bohman 1829. Täml. allmän 

eller allmän runt berget och ofta talrik. *Borgs udde! och *Borghamn 
(Dusén) !, två av släporna mellan Borghamn och Ekhaga, en av Freberga 
hagar, Ekhaga hästhage, Djurkälla hage, Tyskeryd åt sydöst, nedre Ox- 
sumpen, *Charlottenborgs äng (Bohman), söder om Norra Djurledet nedan
för landsvägen, Makersbergen, Ragelskärr, *Stocklycke (Dusén) ! i ängen, 
Sjutrappebäcken, Grytsbergen, *Elvarum (Holmgren och Dusén)! vid E:s 
udde, *Mickelstorp (Dusén), Marbergen, *Mullskräema (Bohman och Dusén) !, 
*Västra Väggar (Dusén) ! vid Utsikten, Måkebergen (i söder, y.), Anudden, 
Svartebergen. Saknas alltså på bergets södra del, ungefär söder om en 
linje Stocklycke—Ilöje.

Peplis portula. Sällsynt. *Lergropar mellan Norra och Södra Djurledet 
(Bohman 1829); *på ett par ställen nära Norra Djurledet (Holmgren). Ej 
sedd.

Lythrum salicaria. Täml. sällsynt. *Dagsmosse (Holmgren och Dusén; 
»och däromkring»: H.), mellan Djurkälla och Väversunda efter järnvägen, 
söder om Norra Djurledet nedanför landsvägen, *Hjässakärret (Dusén), 
Germundsstall.

Epilobium parviflorum. Bohman 1829. Täml. allmän, t. ex. Borghamns 
kalkbrott, Djurkälla, Mörka hål, Alvastra, *Stocklycke (Holmgren och 
Dusén) !, ♦Dagsmosse (D.) etc.

E. montanum. Allmän.
E. collinum. Sällsynt. Borgs udde på klippor nära vattnet, Oxbåset, 

brant öster om Surmossen.
E. rosenm. Sällsynt. *Bäcken intill Stocklycke källa (Bohman 1829 och 

Holmgren; Dusén: »Stocklycke»)!; Strand, Alvastra.
E. palustre. Allmän eller täml. allmän.
E. palustre X parviflorum. *Alvastra på den igenfyllda delen av pål- 

byggnadsutgrävningarna ganska talrikt 1919 (J. A. Nannfeldt enligt Hy- 
lander 1932).

(E. tetragonum växte enligt Wahlenberg 1825 i bäcken vid Stocklycke 
(ms.). Från W. härstamma väl Bohmans och Widegrens uppgifter om 
samma förekomst. Men Wahlenbergs eget exemplar i UM med påskrift 
»i bäcken vid Stockl. 1825» är E. roseum, icke tetragonum.)

Chamaenerium angustifolium. Allmän.
Circaea alpina. Widegren 1817. Mångenstädes, särdeles i alkärren på höj

den av berget. *Skogen ovanför Borghamn (Dusén) !, ovanför Björkefallet, 
kärr söder om Hägnaden, norr om Svartsvald, Långbergskärren, *Mörka 
hål (Dusén) !, Bagelskärr, Pyskkärren, Elvarumskärret, nedanför Marbergen, 
Marbergskärren, Dankvaldskärren, Renstadbäcken, ♦vid Stocklyckebäcken

5 — 37845. Svensk Botanisk Tidskrift. 1938.
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(Holmgren), »Oxbåset (Dusén) norr ut!, »Elvarum (H. och D.) t. ex. vid 
E:s udde!, i skogen mellan E:s udde och Mickelstorp, Storpissan, Anudden.

Myriophyllum verticillatum. I bergets vattengropar enligt Bohman 1829. 
Sällsynt. *Västerlösa (Dusén) ! nära banan öster om Borghamns stn, »mel- 
lan Ilovanäs och Bårstad samt vid *Tåkern (Dusén).

M. spicatum. *Tåkern (Dusén).
M. alterniflorum. *Tåkern (Dusé:n).
Hippuris vulgaris. Täml. sällsynt. Borghamns kalkbrott i vattengropar, 

*mellan Ilovanäs och Bårstad (Dusén), nedre Oxsumpen, Långbergskärren, 
dammen ovanför Måkebergen, »Stocklycke (D.), »Dagsmosse nära Holmen 
(Holmgren), »nära Tåkern (Holmgren och Dusén).

Hedera helix. Murgrönan på Omberg var känd redan på Linnés tid.
L. själv omtalar den i Flora suecica 2, 1755, sid. 75. Den nämnes också av 
Widegren 1817 och med lokaluppgiften »Marbergen av Bohman 1829. Efter 
Bohmans mening skulle den aldrig blomma »här i orten», en missupp
fattning vilken som Holmgren påpekar förmodligen berodde på obekant
skap med växtens sena blomningstid. Holmgren såg den blommande 
både i »Alvastra branter, vid »Västra Väggar och »mellan V.V. och Måke
bergen; exemplar med blommor finnas från Omberg, bl. a. från »Måke
bergen, i UM. Den stora murgrönan, som på Holmgrens tid klädde en hel 
bergbrant i Västra Väggar, blåste ned något år därefter, och Dusén säger, 
att Hedera växt där »fordom». Arten finns dock ännu också vid V. V., 
men endast i smärre exemplar bland buskar nere vid stranden (i närheten 
av Vicia pisiformis). Den största murgrönan jag såg på Omberg växte i 
södra delen av Måkebergen, där den övertäckte en stor bergsklyfta; här 
sågos också grenskott med oflikade blad, men givetvis, i juli, inga blom
mor. I Måkebergen växer den på flera ställen, i Grytsbergen längst i norr 
och i en stor, skuggig bergsklyfta närmare mitten (»Stora Oxbåset» ?), 
där tillsammans med bl. a. Taxus, Daphne, Laserpitium, Helleborine atro- 
purpurea, Inula salicina, Pleris aquilina, Bromus ramosus oeh asper, Brachy- 
podium silvaticum och Rosa rubiginosa. Övriga fyndorter äro: Borgs udde 
(på ett ställe nära stranden), »Mullskräerna (Wahlenberg 1831: »parcius»; 
2 ställen enligt Holmgren)! 1922, Sjutrappebäcken, »Marbergen (Bohman), 
»Oxbåsen (Dusén: jfr ovan), »Hästholmen (Kindberg 1868). I »Alvastra 
branter, d. v. s. förmodligen Store Klint, där Hedera anmärkts av både 
Holmgren och Dusén, finns den efter mina iakttagelser icke numera. Om 
detta är riktigt, skulle alltså murgrönan på Omberg i våra dagar vara 
inskränkt till »Sjöbergen».

Sanicula europaea. Omberg flerstädes enligt Bohman 1829. Nästan all
män i skogs- och lundmarker på själva berget och på slättmarken nedan
för, minst på södra Omberg. Samtliga fyndställen: Borgs udde ovanför 
Sjövägen, en av »släporna» mellan Borghamn och Ekhaga, två av Freberga 
hagar nära bergfoten och öster om järnvägen, Ilessleby björkhage, Björke- 
fallet, hage öster om Gatan, granlunden nedanför Nyby, Ekhaga hästhage, 
Djurkälla hage, Djurkällaberget; bergsluttningarna ovanför Tyskeryd, Karls- 
gård och Väversunda; skogen omkring Långbergsvägen på fl. st., Makers- 
bergen, »mellan Västra Djurledet och Stocklycke (Dusén), Rödgavel, Stock- 
lycke äng, Oxbåsbergen och norr om Oxbåset, Grytsbergen, skogen mellan
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Elvarums udde och Mickelstorp, norr om Mickelstorp, *ovanför Mull- 
skräerna (Dusén) !, Västra Väggar vid Utsikten, Måkebergen (fl. st.), An- 
udden och i skogen ovanför, *Svartsvald (Dusén).

Chaerophyllum bulbosum. *Yxstad i Rogslösa (G. Lundbohg 1880 i UM, 
Dusén 1888). Bibehöll sig enligt Dusén i många år. Förgäves sökt 1923.

Chaerefolium silvestre. Allmän. En starkt hårig, nästan ullhårig form 
anmärkt i Oxbåsbergen.

Myrrhis odorata. Sällsynt. *Elvarum (Dusén), där senare utgången (G. 
Malme 1923); nära »Gatan» vid en stuga 1923.

Torilis anthriscus. Bohman 1829. Täml. allmän. Antecknad för Borg
hamn, två av »Släporna», Skedet, Västerlösa, Tyskeryd, Makersbergen, 
*Alvastra ruin (Gertz 1923), *Store Klint (Bohman: »nedom Alvastra 
branter»)!, mellan Alvastra och Västra Djurledet, Västra Djurledet, Ox
båset, Marbergen.

Cicuta virosa. *Dag'smosses brädd vid Tåkern (Bohman 1829, Holmgren 
och Dusén); Vätterns strand vid Ålebäckens mynning 1923.

Carum carvi. Allmän.
Pimpinella saxifraga. Allmän.
Aegopodium podagraria. Allmän t. ex. Borgs udde, Makersbergen, El

varums udde, Måkebergen etc.
Sium lalifolium. Sällsynt. *Bland vass vid Tåkerns strand (Dusén) !
Seseli libanotis. Mycket sällsynt. *1 backar mellan Hjässan och Vättern 

enligt Bohman 1829. Stocklycke (1867 F. Trybom i UM) säkerligen = 
*södra ändan av Grytsbergen (Kindberg 1874, Dusén 1888) = Oxbåsbergen 
mellan Stocklycke och Oxbåset täml. spars, endast bladrosetter och vin
terståndare */« 1926!; *Norrö i Heda (R. Sterner 1922).

Oenanthe aqnatica. Sällsynt. *Dagsmosse, vid Tåkern (Bohman 1829, 
Holmgren och Dusén), nedanför Källstad 1923, *Lindön (Dusén), dammen 
invid Elvarumskärret (på den forna Elvarumstomten?), *Stocklycke (Dusén) !, 
*Hjortbrunn (Dusén).

Aethusa cgnapium. Täml. allmän i trädgårdstäppor etc.
Selinum carvifolia. Bohman 1829. Täml. allmän; allmännare än som 

förefaller av uppgifterna hos Holmgren och Dusén; särskilt vanlig i de 
kalkrika kärrängarna i nordost. *Borghamn (Dusén) !, Västerlösa, Limugnen, 
alkärr väster om Freberga, källmyr norr om Skogslund, en av Freberga 
hagar, Ekhaga i parken, Åsby hage, kärret ovanför Eriksberg, Tyskeryd 
(2 lokaler), kärr ovanför Karlsgård, nedre Oxsumpen, Postgårdsberget, 
Hålmossen, *nära landsvägen mellan Charlottenborg och Södra Djurledet 
(Dusén), Renstadbäcken, *Höje storäng (Bohman 1829, Holmgren) ! 1923, 
Pyskkärret.

Angelica silvestris. Bohman 1829. Täml. allmän, också åt sjösidan. Borgs 
udde, *Borghamn (Dusén) ! norrut vid stranden, Häckenäs, Hessleby björk
hage, ekhagen nära Limugnen, alkärr väster om Freberga, ovanför Björke- 
fallet, Ekhaga hästhage, Tyskeryds gärde, söder om Norra Djurledet nedan
för landsvägen, Makersbergen, *Dagsmosse (Holmgren och Dusén)!, *Lindön 
(Dusén), Stocklycke äng, Sjutrappebäcken, Grytsbergen, Elvarums udde 
och utmed stranden fram mot Storpissan, Mullskräerna söderut, Måke-



68

bergen, Anudden, kärr söder om Hägnaden; »Vätterns strand (Holmgren) ! 
nära Ålebäcken.

Levisticum paludapifolium. *Väversunda (Kindberg 1874).
Peucedunum palustre. Täml. sällsynt (enligt Dusén allmän); ej i kalk

kärren. I *Dagsmosse enligt Holmgren. Av mig endast anmärkt i några 
vattengropar i betesmarkerna nordöst om Västerlösa, vid Tåkern nedanför 
Källstad, i Pyskkärret och i Elvarumskärret.

Pastinaca saliva. Förvildad vid *Borgliamn (Dusén)!, Tyskeryd, »upp
farten till Höje (Holmgren).

Heracleum sibiricum. Enligt Holmgren och Dusén flerstädes t. ex. Vä
versunda ängar, Höje, Hästholmen, Stocklycke, Borghamn m. fl. st. Av 
mig endast iakttagen norr om Charlottenborg vid vägen (enstaka) och 
sparsamt vid Norra Djurledet utmed vägen, samt i ett ex. vid Sjutrappe- 
bäcken pä västra sidan av berget.

H. sibiricum v. angustifolium. »I en boklund vid Höje enligt Bohman 1829.
Laserpitium latifolium. Flerstädes. »Borgs udde (Holmgren) !, Häckenäs, 

Ilessleby björkhage, Björkefallet, granlunden vid Tåkern nedanför Nyby, 
Tyskeryds hage, »Väversunda ängar (Holmgren)! = (?) »Charlottenborg (Du
sén) = (?) i diken mellan Charlottenborg och Dagsmosse, »Höje (Holmgren 
och Dusé:n) !, Lyckorna norr om Västra Djurledet, »Stocklycke äng (Dusén) !, 
norr om Oxbåset, Sjutrappebäcken, Grytsbergen på fl. st., Mullskräerna, 
»Västra Väggar (Holmgren och Duséin) ! ymnigt, »Måkebergen (Dusén) ! på 
fl. st., Svartebergen. Mångenstädes »utmed Vättern i V. Tollstad (G. Malme 
1923).

Daiicus carnta. Iakttogs söder om Vadstena vid Jönköpingsvägen redan 
av Linné 1735. »Ostrogothiae versus Omberg»: Wahlenberg 1824; »wild 
kring Wadstena»: Widegren 1817. Allmän i åkrar och vid vägar.

Cormis sanguinea. »Ymnigt på Omberg» enligt Widegren 1817! Också 
nedanför berget. Borgs udde, Borghamn nära kalkbrottet, norr om Borg- 
hamn (A. Heintze), Ilessleby björkhage, Fridhem under Ilessleby, »Fre- 
berga (Kindberg 1868), Nyby, grandungen vid Tåkern nedanför Nyby (y.), 
»Ilångers äng (Kindberg 1901), »Lindön (Dusén), Lundtorps äng (y.), »Väver
sunda storäng (Bohman 1829, Holmgren), »Tåkerns strand norr om Väver- 
sunda (Duséin; = föreg. ?)!, Makersbergen (2 lokaler), »Höje (Dusén)!, »sjö
branter söder om Rödgavel (Bohman 1829)!. »Stocklycke (Dusén), Sjutrappe
bäcken, Mullskräerna, »Västra Väggar (Dusén)! y. också vid Utsikten, 
»Måkebergen (Dusén)! på fl. st. 1926.

Empetrum nigrum. Sällsynt utom i »Dagsmosse (Holmgren och Dusén)! 
På berget anmärkt i »Mörka hål (Dusén) !, i nedre Oxsumpen (spars.) och 
i den lilla hjortronmossen i Elvarumskärret på höjden av berget.

Pyrola chlorantha. »I Ombergs skog (Bohman 1829), »någon gång i sko
gen såsom omkring Marbergen, Elvarum etc. (Holmgren). Icke senare 
funnen.

P. rotundifolia. Enligt Dusén »allmän», enligt Holmgren »Dagsmosse, 
»Stocklycke etc. spars. Troligen sällsynt. Av mig endast antecknad för 
Mörka hål, Ragelskärr, nedre Oxsumpen och i parken vid Ekhaga.

P. media. I skogen enligt Bohman 1829; t. ex. »ovanför Måkebergen: 
Holmgren; »ovanför Borghamn: Dusén. Överallt förgäves eftersökt.
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Pijrola minor. Bohman 1829. Allmän t. ex. Björkefallet, Ekhagäberget, 
Djurkällaberget, Surmossen (Bohman), Pyskkärret, *Höje (Holmgren) etc.

P. secunda. Enligt Holmgren h. o. d. i skogen, ej allmän; Dusén: allmän. 
Endast antecknad för: Sjövägen söder om Borghamn, Freberga hagar, 
Alvastra, Pyskkärret, Ragelskärr, Elvarums udde och i skogen mellan El
varums udde och Storpissan, vid dammen ovanför Måkebergen.

P. uniflora. Bohman 1829. »Allmän i skogen» enligt Holmgren och 
Dusén. Snarast allmännare än övriga Pyrola-arter. Flera ställen längs 
Vallgatan och Långbergsvägen, nordväst om Svartsvald, Björkefallet, Djur
källaberget, nedre Oxsumpen, Mörka hål, *Surmossen på mosslupna stub
bar (Bohman), Pyskkärret, Ragelskärr, i skogen ovanför Oxbåset, vid Elva
rums udde och i skogen mellan E. u. och Storpissan (även nära Sjövägen).

Monotropa hypopitys. Sällsynt. Vid norra ändan av Grytsbergen fram 
mot Elvarums udde (troligen på tallrötter); enstaka smärre bestånd i Asby 
hage och i en av Freberga hagar norr om Ekhaga.

M. hypophegea. Allmännare än föregående, i synnerhet i skogshagarna 
i nordost, troligen mest på gran. Borghamn, *Västerlösa (Bohman 1840: 
»M. hypopitys, på granrötter»)!, Björkefallet, flera av hagarna mellan Borg
hamn och Ekhaga, granhult i och ovanför Ostinossen, i skogen ovanför 
Norra Djnrledet, *i skogen mellan Ilöje och Västra Djurledet (Holmgren), 
*vid Storpissan (Holmgren)!, *ovanför Mullskräerna (Bohman 1829, 1840 — 
se ovan! — Holmgren och Dusén).

Ledum palustre. Sällsynt. *Dagsmosse (Holmgren och Dusén)! 1923, 
söder om Norra Djurledet nedanför landsvägen, *Oxsumparna (Holmgren)!, 
ett av Långbergskärren.

Andromeda polifolia. Sällsynt. *Dagsmosse (Holmgren och Dusén) ! 
1923. Enligt Holmgren också i *Oxsumparna. Förgäves sökt av mig i 
bergets kärr.

Arctostaphylus uva ursi. Sällsynt. Endast mot Vättern. *Anudden 
(Dusén) !, *Måkebergen (Holmgren och Dusén) !, *Västra Väggar (Holmgren)! 
vid Utsikten och längre norr ut mot branten, Oxbåsbergen, *Rödgavel 
(Dusén)! på yttersta klipporna 1926.

Oxycoccus quadripetalus. Sällsynt. *Dag'smosse (Holmgren och Dusén) ! 
1923, Mörka hål, Elvarumskärret i den lilla hjortronmossen.

O. microcarpus. *Dagsmosse (Dusén). Förf. fann arten 1926 sparsamt 
växande i en stor enstaka sphagnumtuva i en av Freberga bagar, där 
tillsammans med Drosera rotundifolia, Majanthemum etc. I närheten Salix 
hastata, Bart sia etc.

Vaccinium vitis idaea. Ej allmän; delvis sparsamt. Enligt Holmgren 
endast i *Dag'smosse i skogen och i *Sjöbergen åt norr, enligt DusÉNi *Mörka 
hål (! 1923) och Dagsmosse. Av mig antecknad för Borgs udde (2 lokaler), 
två av Freberga hagar (spars.), skogen ovanför Norra Djurledet, ett av 
Långbergskärren, mossen i Elvarumskärret, *Mörka hål, Makersbergen, Röd
gavel, Stocklycke äng på strandklipporna, Oxbåsbergen, norr om Oxbåset 
på klippbranter mot Vättern, Grytsbergen t. a., Måkebergen och i skogen 
ovanför Måkebergen nära Sjövägen, Svartebergen.

V. uliginosum. Sällsynt. *Dag'smosse ymnigt (Holmgren och Dusén) ! 
1923. Enligt H. också i *berg'ets kärr åt östra sidan och i *Oxsumparna.
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Trots ivrigt sökande endast funnen norr om Hovanäs, i en av Freberga 
hagar, ett kärr ovanför Karlsgård, ett av Långbergskärren och i »Dags- 
mosse.

Vaccinium myrtillus. Ej allmän, men på många ställen; vanligare än de 
två föregående. Både i kärren och på klipporna, t. ex. Borgs udde, »Dags- 
mosse (Hoi.mghen och Dusen)!, Pyskkärret, Grytsbergen (allmän), Makers- 
bergen, Västra Väggar vid Utsikten etc.

Calluna vulgaris. Enligt Holmgren och Dusen endast i * Dagsmosse och 
på »Sjöbergen. Antecknad för: Borgs udde, en av Freberga hagar, »Dags
mosse, Hjässan, Rödgavel, Oxbåsbergen, norr om Oxbåset, Grytsbergen, 
Västra Väggar vid Utsikten. — I östra delen av området avgjort sällsynt.

Primula veris. Allmän.
P. veris f. purpurea. En form med purpurrött kronbräm, som säker

ligen är hybrid mellan P. veris och en i traktens trädgårdar (t. ex. vid 
Djurkälla) av gammalt odlad form av »P. auricula», har jag funnit på flera 
ställen, vanligen i enstaka exemplar: Västerlösa, banvallen söder om 
Björkefallet, Ekhaga (3 lokaler), Ekhagaberget (högt uppe), Nyby, gran
lunden vid Tåkern nedanför Nyby.

P. farinosa. Allmän, t. ex. norr om Borghamn i oerhörd myckenhet 
1922, Freberga hagar ymnigt, Tåkerns strand nedanför Nyby, »Stoeklycke 
(Holmgren) ! etc.

Androsace septentrionalis. Först anmärkt av Holmgren (nykomling?). 
Täml. sällsynt. »Borgs udde (Dusén; förgäves eftersökt), Ekhagaberget i 
mängd, söder om Norra Djurledet i en hage nedanför landsvägen, Makers- 
bergen, Marbergen, Stocklycke gärde (1870 C. A. Andersson i UM), Anud- 
den; *nära Broby bro på en kulle åt Alvastra till (Holmgren och Dusén), 
»grusgropar vid Ileda (Dusén).

Hollonia palustris. Sällsynt. »Vid Tåkerns strand nedanför Källstad 
(Dusén)! 1923, "Hovanäs och »Hjässakärret (Dusén). Omnämnes icke av 
Holmgren.

Lgsimachia vulgaris. Ej allmän; saknas i kalkkärren. Vid järnvägen 
Djurkälla—Väversunda och vid Väversunda station = (?) »Väversunda ängar 
(Holmgren), »Norra Djurledet (II.), Lundtorps äng, Dankvaldskärren, Ragels- 
brunn, Ragelskärr, sydvästra Marbergskärret, Pyskkärret, Elvarum skärret, 
kärr väster om Svartsvald. Enligt Dusén allmän.

L. numnmlaria. Mycket sällsynt. »Dagsmosse i småtäppor vid lands
vägen, mellan Korset och Södra Djurledet på fuktig ängsvall enligt Boh
man 1829, där ej återfunnnen av Holmgren eller Dusén. Anmärkt 1923 på 
Tåkerns strand nedanför Hånger; inplanterad och förvildad i Ekhaga park.

Naumbargia thyrsiflora. Sällsynt. »Dagsmosse (Holmgren och Dusén), 
»Alvastra (Dusén); Pyskkärret, Elvarumskärret.

Trientalis europaea. Sällsynt. Av Holmgren och Dusén angiven för 
»Dagsmosse, av Holmgren dessutom: »omkring Marbergen etc.». Antecknad 
1923 för Pyskkärret, sydvästra Marbergskärret och ett litet kärr nordväst 
om Svartsvald.

Anagallis arveusis. Agrelius hos .1. W. Zetterstedt 1822. Ej sällsynt 
i åkrar etc.; »allmän» enligt Bohman 1829. »Rogslösa (Dusén), Gatan söder 
om Västerlösa, Ekhaga, »Djurkälla (Dusén)!, Skedet, Tyskeryd, »Väver
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sunda (Holmgren) !, »Charlottenborg och »åkrar i Dagsmosse (Holmgren 
och Dusén), Norra Djurledet (1867 K. F. Dusen i UM), »Alvastra (Holmgren).

Armeria vulgaris. »Hästholmen (Kindberg 1874).
Fraxinus excelsior. Ej allmän. Anmärkt för Björkefallet, Karlsgård, 

Lundtorps äng, Makersbergen, »Höje och »Alvastra (Holmgren och Dusén), 
Oxbåset och norr därom, Grytsbergen, Mullskräerna, »Västra Väggar! och 
»Marbergen (Holmgren), Måkebergen (flera lokaler).

Centaurium umbellatum (.Erythraea centaurium (L.) Pers.), »llovanäs (Eng
lund enligt Kindberg 1892).

C. piilchellum. »Tåkerns strand norr om torpet Lund aug. 1884 (P. 
Dusén i UM; jfr D. 1888). Veterligen ej tagen senare, men finns möjligen 
ännu. Då jag besökte växtplatsen 1923, var det ännu för tidigt på året 
för att finna arten.

Gentiana campestris *suecica. Omberg enligt Murbeck 1892.
(G. campestris coll. Angiven av Holmgren och Dusén för »Höje och 

»Stocklycke, av D. dessutom för »Borghamn.)
G. amareila Hingulata. Sällsynt. »Stocklycke (Holmgren), »östra berg- 

loten nära Djurkälla ymnig (Holmgren 1851) = Djurkälla hage nära Eriks- 
berg ymnig 1923!, ej sedd 1926.

G. amareila *axillaris. Sällsynt. »Stocklycke (1866 K. J. L. IIultkrantz 
i UM; best. av Murbeck, jfr M. 1892). Tyskeryds gärde i Schoenus-kärret 
1923; »Haningetorp i V. Tollstad (Murbeck 1892.)

(G. amareila coll. anges av Holmgren som »allmän», av Dusén för 
»Dagsmosse och »Tåkerns strand.)

G. uliginosa. Vid Tåkern (1906 Hans Lundborg i UM). Troligen inom 
området.

Menganthes trifoliata. Allmän eller mycket allmän i kärren, icke minst 
i kalkkärren.

M. trifoliata f. monophglla. Ett sterilt exemplar i Pyskkärret 1923.
Cuscuta trifolii. Rogslösa (1874 II. Lundborg i UM), »Yxstad och »Bår

stad i Rogslösa (C. Lundborg enligt Dusén), »Charlottenborg (Kindberg 
1874). Numera utgången?

Convolvulus arvensis. Allmän.
Cynoglossum officinale. »Täml. allmän» eller »allmän» enligt Holmgren, 

resp. Dusén. Av mig antecknad endast för: Gatan söder om Västerlösa, 
norr om Borghamn nära stranden vid en gammal kalkugn, vattningsstället 
i Renstadberget vid bäcken ovanför branten (möjligen en gammal tomt
plats), Alvastra.

Lappula echinata. Bohman 1829. Täml. sällsynt, llovanäs (1867 K. E. 
Dusén i UM), »Hessleby och »Freberga (Dusén), »Borghamn (Holmgren 
och Dusén), Tyskeryd 1926, »Alvastra (Bohman 1829, Holmgren och Dusén, 
1911 G. E. Du Rietz i UM), Hästholmen 1922, Norrö i Heda (1878 .1. E. 
Zetterstedt i UM).

Asperugo procnmbens. Sällsynt. »llovanäs (1867 K. F. Dusén i UM, 
P. Dusén), »Borghamn (1875 K. Arnell i UM, Dusén)! 1922, »Höje och 
»Erstorpaslätten (Holmgren), »Västra Djurledet (Holmgren 1851)! 1926 vid 
uthusen, Alvastra vid ladugården 1927.

Symphytum officinale. Sällsynt. »Svällängen vid Borghamn enligt Boh
man 1829, där veterligen ej återfunnen; Hästholmen 1922.
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Anchusa officinalis. Täml. allmän, resp. allmän enligt Holmgren och 
Dusén. Troligen täml. sällsynt. Endast anmärkt vid Skedet, Eriksberg 
under Djurkälla, Charlottenborg, nära Norra Djurledet nedanför lands
vägen, Södra Djurledet, Alvastra.

Lycopsis arvensis. Allmän i åkrar etc.
Pulmonaria officinalis. Allmän, på och nedanför berget, i lundar etc.
(P. anguslifolia. Denna mycket sällsynta art, som är funnen bl. a. i 

Småland och Västergötland men eljest icke är känd från Östergötland, 
togs enligt Bohman (1829) av fanjunkare Agrelius 1811 »nära Västra Väg
gar emellan tvänne bergsklyftor». Förekomsten på Omberg omnämncs 
efter Agrelius också av J. W. Zetterstedt 1822, Wahlenberg 1824, i flera 
äldre upplagor av Hartmans flora etc. I andra uppl. av sin Ombergs- 
beskrivning (Wettern och dess kuster 2, sid. 154) anmärker Bohman (1840), 
att uppgiften är tvivelaktig: »Stället, eller växten, har sedan aldrig mera 
kunnat återfinnas, icke ens af Hr. Agrelius sjelf. Måhända någon afart 
af Pulmonaria officinalis.» Ej heller senare har växten veterligen åter
funnits på Omberg. I Uppsala universitets herbarium ligger emellertid 
ett ark med — verklig! — P. anguslifolia, blommande och i tidigt utveck
lingsstadium, med påskrift »Omberg, juli [sicl] 1869, John Swartz». Men 
uppgiften om fyndplatsen beror säkerligen på någon lokalförväxling — 
t. ex. Omberg för Ålleberg, som förr stavades Olleberg —, liksom etikett
författaren utan allt tvivel misstagit sig ifråga om insamlingstiden.)

Myosolis scorpioides. Allmän.
Af. caespitosa. Omberg enligt Bohman 1829: »Af. scorpioides ß parviflora 

(Af. lingulata Fries Nov. Fl. Svec. ed. 2.)». Sällsynt. ’Borghamn (Holm
gren: »M. lingulata», få ex.; Dusén) ! i kalkbrottet 1922, ’Hovanäs och *Häst- 
holmen (Dusén), Tåkerns strand nedanför Källstad 1923.

M. silvalica. Flerstädes i synnerhet utmed sjösidan, mest i skogen 
ovanför branterna; möjligen inkommen vid skogssådd eller med gräsfrö, 
men kan väl också vara urspr. vildväxande. Först anmärkt av Holm
gren; synes efter lians tid ha fått större spridning, såvida den icke tidi
gare blivit förbisedd, vilket knappast synes troligt. Antecknad från: Ek- 
liaga i parken (här förmodligen insådd), Makersbergen, *Höje (1867 K. F. 
Dusén i UM)!, ’Alvastra (Leffler 1866), Stocklycke (1886 N. Svedelius i 
UM)! 1927, Oxbåset och norr därom fram till Sjutrappebäcken, Gryts
bergen, skogen mellan Elvarums udde och Storpissan, omkring Sjövägen 
ovanför Grytsbergen och Mullskräerna; ’Västra Väggar (Holmgren 1851: 
»högt upp vid foten av översta avsatsen», Dusé:n) ! 1922 och senare, om
kring »Utsikten».

Af. arvensis. Allmän, t. ex. ’Alvastra ruin (Gertz 1923) etc.
M. collina. Allmän eller täml. allmän, t. ex. Ekhagabergel, Lille Klint, 

Hjässan, Rödgavel, Borgs udde etc. C:a 20 lokaler.
Af. micrantha. Bohman 1829. Mera sällsynt; ej hos Holmgren. Makers- 

bergen (1926 och 1927), Lille Klint och Store Klint, ’Alvastra (Dusén), mel
lan Alvastra och Västra Djurledet, ’Västra Djurledet (Dusén), Rödgavel, 
Hjässan, Marbergen. Kanske allmännare? Ibland svår att upptäcka längre 
fram på sommaren.

M. versicolor. Mycket sällsynt. ’Rogslösa prästgård (Kindberg 1868).
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Lithospermum arvense. Allmän i åkrarna.
L. officinale. »Omberg» enligt Gyllenhal (Afzelius i ms. 1770—80-t.); 

»in Omberg passim» (Wahlenberg 1824). Allmän »utmed bergets sidor 
(Holmgren)! — *Borgs udde (Bohman 1829: »Borgs ruiner»)! 1922—1926, 
Borghamn, Västerlösa, två av »släporna» mellan Borghamn och Ekhaga, 
Ekhagaberget, Djurkällaberget, *söder om Norra Djurledet (Holmgren), 
Makersbergen (i största mängd), *uppfarten till Höje (Bohman 1829), Store 
Klint, Oxbåset, Sjutrappebäcken, Elvarums udde, Storpissan, Mullskräerna 
(1878 J. E. Zetterstedt i UM), Västra Väggar (åtm. vid Utsikten), Måke- 
bergen (ymnig), Anudden. Saknas i Grytsbergen och vid Bödgavel? Ne
danför berget åtm. vid Häckenäs i Rogslösa.

Echium vulgare. Mycket sällsynt. *Rogslösa (C. Lundborg enligt Du
sen), *Dagsmosse mittför Charlottenborg (Holmgren).

Ajuga pyramidalis. Allmän.
A. pyramidalis v. pallens. Hjässan (talrik % 1927).
A. pyramidalis X replans. Mycket sällsynt. Vid banvallen ett stycke 

söder om Borghamns stn ett mindre bestånd 1923, 1926.
Teucrium scordium. Mycket sällsynt. *Hångers äng (Agrelius enligl 

Bohman 1829; »har av mig aldrig kunnat anträffas»: B. 1840; P. Dusen 
1888) trol. = *Källstad nedom kyrkan vid Tåkern (J. Carlsten enligt Kind
berg 1874); *Lindön i Tåkern (ex. i UM tagna 1886 av P. Dusén; dens. 
1888); *Charlottenborg (Dusén 1888). — Förgäves eftersökt 1923 vid Char- 
lottenborg och vid Tåkern — dock ej på Lindön! — liksom på den klas
siska lokalen vid V. Starby söder om Vadstena och i Örberga. Finns ar
ten alltjämt i Östergötland?

Scutellaria galericulata. Täml. allmän t. ex. Ekhaga, Tyskeryds gärde, 
Ragelskärr, Elvarums udde etc.

Marrubium vulgäre. »Ostrogothim ad Omberg alibique frequenter» 
enligt Wahlenbebg 1826. Angives av Holmgren för *Borghamn, av Dusén 
för *Rogslösa och *nära Västerlösa. I UM finns ett exemplar taget vid 
Borghamn 1866 av K. F. Dusén. Marrubium synes här som på de flesta 
andra håll vara fullständigt försvunnen sedan flera årtionden tillbaka.

Nepeta cataria. Sällsynt. *Rogslösa, *IIöje och'*Södra Djurledet enligl 
Dusén. Sedd 1923 vid lägenheten Granlunden i Rogslösa (under Hessleby).

Glechoma hederacea. Allmän.
Prunella vulgaris. Allmän. Ej sällan med vita blommor.
Galeopsis tetrahit. Täml. allmän i skogen och branterna, särskilt i block

mark ofta tillsammans med Geranium Robertianum t. ex. vid Makersber- 
gen, Store Klint, Hjässan, Måkebergen. Ej anmärkt i åkrarna.

G. bifida. Sällsynt (?). I åkrar. Ekhaga, Hägnaden.
G. speciosa. Flerstädes som åkerogräs etc. (så Holmgren; enligt Dusén: 

allmän). Anmärkt för Hägnaden, Ekhaga, Skedet, Charlottenborg, *Väver- 
sunda och *Alvastra (Holmgren).

G. ladanum. Täml. allmän eller snarast allmän som åkerogräs, sär
skilt i höstsäd.

Lamium purpureum. Allmän.
L. hybridum. Vätterns strand mellan Hästholmen och Omberg (1871
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K. F. Thedenius i UM), Alvastra (1878 E. O. Montelin i UM). Anmärkt av 
Dusén för »Borghamn och »Rogslösa, av mig för Lundtorp.

Laminin intermedium. Anförd av Dusén för *Rogslösa och *Borghamn, 
Holmgren: »Broby bro, * Västra Djurledet, *Elvarum etc.; *Broby (G. Malme 
1923).

L. amplexicaule. Troligen täml. allmän, t. ex. Ekhaga, Lundtorp.
Leonurus cardiaca. Veterligen endast iakttagen av Dusén vid *Västra

Djurledet.
Stachys situations. Mångenstädes på berget och i skogsbranterna, mesi 

ät sjösidan, men också inåt landet och på slätten. Borgs udde nedom 
och ovanför Sjövägen, nedanför Skogsby släpa, norr om Ekhaga vid järn
vägen, Norra Djurledet, »Ilöje (Dusén)!, Alvastra, *Stocklycke (I).), vid 
Sjövägen ovanför Grytsbergen, Elvarums udde, Storpissan, Germunds- 
stall, *Marbergen (D.), Marbergskärret, »Mullskräerna (Holmgren), Västra 
Väggar söder om Utsikten, ovanför Måkebergen, skogen nära Vallgatan.

S. palustris. I åkrar. Flerstädes (så Holmgren); knappast »allmän > 
(: Dusén !). Iakttagen vid Ilägnaden, *Borghamn (Holmgren), Ekhaga, Ga
tan, ♦Dagsmosse (IL), »Alvastra (II.)!

Satureja vulgaris. Täml. allmän i lundsnår och rasmark runt berget 
t. ex. Makersbergen, Rödgavel, Måkebergen etc.

S. acinos. Täml. allmän t. ex. Skogsby släpa, Ekhagaberget, »Alvastra 
ruin (Gertz 1923), Hjässan, Grytsbergen, Anudden etc.

Origanum vulgare. Täml. allmän eller allmän på branterna åt sjösidan 
från Borgs udde till Västra Djurledet. På östra sidan endast antecknad 
för Makersbergen (här i mängd!) och Store Klint.

O. vulgare v. pallescens Scheutz. Västra Väggar (1853 .1. E. Zetterstedt 
i UM).

Thymus serpyllum. Mycket sällsynt. Saknas hos Holmgren. Dusén an
ger som växtplatser »Stocklycke och »Hästholmen. R. Sterner har fun
nit arten sparsamt vid »Norrö i Ileda (1922). Själv har jag sökt den utan 
resultat på ett stort antal lokaler.

Lycopus europaeus. Flerstädes. »Borghamn (Holmgren och Dusén) 
! norrut vid stranden, kärr söder om Ilägnaden, kärräng nordöst om Väster
lösa, Tålterns strand nedanför Källstad, norra utkanten av Dagsmosse, 
Långbergskärren, »Mörka hål (Dusén) !, Ragelskärr, »Broby bro (Holmgren), 
»Hästholmen (Dusén).

Mentha gothica. Alvastra utmed Ålebäcken! 1923, »Dagsmosse (Neumans 
flora). Troligen = M. sylvestris: Dagsmosse enligt Bohman 1829. I UM ligger 
ett exemplar, taget av Wahlenberg 1825 »vid Omberg å uppkastade moss- 
liögar på Dagsmosse», av W. benämnt M. sativa, i Herb, inordnat under 
M. gothica.

M. aquatica. Widegren 1817. Söder om Norra Djurledet nedanför vä
gen, Renstadbäcken. »Broby bro (Bohman 1829).

M. arvensis. Troligen allmän i skogskärren t. ex. vid Svartsvald, i övre 
delen av Djurkällaberget, Stocklycke äng etc. Också i åkrar? — enligt 
Holmgren »mellan Tyskeryd och Charlottenborg.

(Me/d/ia-arterna fordra en specialutredning. Jfr även Holmgren och 
Dusén !)



Hyoscyamus niger. Tätnl. sällsynt. *Borghamn (Holmgren och Dusén)!, 
Åsby, *Södra Djurledet (II.)!, *Alvastra (H. och D.)!, *Västra Djurledet (H.).

Solanum dulcamara. Flerstädes i stenrös, snår och kärr. *Norra Djur
ledet (Holmgren och Dusén) !, Ålebäcken nedanför Alvastra, *Dag'smosse 
(H. och D.)!, * Mörka hål (Dusén)!, Pyskkärret, sydvästra Marbergskärret, 
Ragelskärr, Germundsstall, ett kärr söder om Hägnaden; norr om Stock- 
lycke, *Elvarum och *Mickelstorp (Dusén), *Mullskräerna (Holmgren) !

S. nigrum. Sällsynt. Enligt Holmgren vid *Västra Djurledet, Dusén: 
*Rogslösa, *Hånger. Ej sedd.

Datura stramonium. *Rogslösa prästgård (1880 S. Julin i UM; Dusén).
Verbascum thapsus. Mångenstädes. *Borgs udde (Holmgren) !, Borg

hamn, en av Freberga släpor, Ekhaga hästhage, Lundtorp, *Lindön (Du
sén), Tyskeryd (2 lokaler), Väversundaberget, Makersbergen, Lille Klint 
och Store Klint, * Alvastra (Holmgren och Dusén)!, *Stocklycke (Dusén)!, 
norr om Oxbåset, Sjutrappebäcken, Grytsbergen, Marbergen, *Västra Väg
gar (Holmgren)!, *.Måkebergen (Dusén) !, vid Sjövägen söder om Borghamn.

V. nigrum. Allmän »i gärdesbackar» enligt Bohman 1829, täml. allmän 
enligt 1 Iolmgren. (Saknas hos Dusén.) Mindre allmän. Borghamn, Väster- 
lösa, Ilessleby hage, Ilöje, Södra Djurledet, Alvastra (även på * ruinen: 
Gertz 1923), Västra Djurledet, Stocklycke. Tydligt kulturspridd! Endast 
vid gårdar. Jfr t. ex. Artemisia Absinthium.

V. nigrum X thapsus. Mellan Omberg och Hästholmen (1873 C. A. An
dersson i UM), *Hångers äng (C. Lundborg enligt Dusén).

Linaria vulgaris. Allmän i åkrar, vid vägkanter etc. och även i berg
branterna och på hällar t. ex. Västra Väggar, Lille Klint, Ekhagaberget 
etc. *Alvastra ruin (Gertz 1923).

Chaenorrhinum minus. Bohman 1829. Flerstädes i åkrar etc., i senare 
tid vid järnvägsstationer och på banvallar. *Rogslösa väderkvarn i trä- 
desgärden och *Nyby gästgivargård (Bohman), Åsby (1866 F. Trybom i UM), 
*Västerlösa (Dusén)!, *Borghamn (D.)! vid turisthotellet och vid järnvägs
stationen, Hägnaden, Skedet, *Djurkälla (Kindberg 1868)!, Tyskeryd i åk
rar ymnigt, *en åker vid Väversunda (Holmgren), * Alvastra järnvägssta
tion (Kindberg 1901), *Dagsmosse och »Stocklycke (Dusén).

Scrophularia nodosa. Spridd eller täml. allmän i stenrös, branter etc. 
10 lokaler, alla på berget.

Limosella aquatica. Sällsynt. *Vätterns och *Tåkerns stränder (Boh
man 1829), *i vattenpussar på Sjölidsvägen (Holmgren), *Borghamns kalk
brott (Dusén). Ej återfunnen.

Veronica longifolia anges för »Hästholmen av Kindberg 1874. Veter
ligen ej återfunnen.

V. spicata. Täml. allmän. »Borgs udde (Dusén) !, Marsasläpan, Ekhaga
berget, söder om Norra Djurledet nedanför landsvägen, Makersbergen, 
Lille Klint och Store Klint = »Alvastra branter (Dusén) !, bergen mellan 
Alvastra och Västra Djurledet, *Hästholmen (Dusén), Rödgavel, Stocklycke 
äng, Oxbåset, Sjutrappebäcken, Grytsbergen, Västra Väggar vid Utsikten, 
Måkebergen, Anudden, Svartebergen; Marbergen, Hjässan; »Norrö i Heda 
(R. Sterner 1922).

V. spicata f. nitens. Rödgavel.

75



Veronica serpijllifolia. Flerstädes t. ex. Ekhagaberget. Synes knappast 
vara »allmän» inom området, såsom Holmgren och Dusén angiva.

V. arvensis. Täml. allmän »i backar och branter» (Holmgren) t. ex. 
Ekhagaberget, Hjässan etc.

V. verna. Mindre allmän än föregående, men funnen på många ställen, 
t. ex. Ekhagaberget sparsamt, Hjässan y., V. Väggar etc.

V. scutellata. Ej allmän. Anmärkt för * Borghamn (Dusén)! norrut vid 
stranden, två av Freberga hagar, Skogsby hage, kärr omkring Svartsvald, 
*IIjässakärret (Dusén); f. villosa är iakttagen vid *Tåkern (Wahlenberg 
1824) och i Pyskkärret 1923.

V. anagallis. Täml. sällsynt. *Borghamn (Holmgren och Dusén)!, *Ho- 
vanäs (Dusén)!, vid järnvägen mellan Djurkälla och Väversunda, Alvastra, 
Ragelskärr; *Dagsmosse (11. och D.).

V. beccabunga. Allmän.
V. chamaedrgs. Allmän.
V. officinalis. Allmän.
V. agrestis. Allmän.
V. hederifolia. Sällsynt. Söder om Norra Djurledet vid bergsfoten, 

järnvägsbanken söder om Väversunda station 1923, skogsplantering nedan
för Lille Klint (y.), Alvastra innanför klostermuren, *på stenar nedanför 
Alvastra branter och i åkrar däromkring (Holmgren), *mellan Alvastra 
och Västra Djurledet (Dusén)! vid vägen 1923.

(Melampyrum cristatum växer strax norr om Ombergsflorans gräns i 
Ullnäsängen i Örberga sn.)

M. arvense. *1 torra gärdesbackar mellan Södra Djurledet och Alvastra: 
Bohman 1829. Enligt ex. i UM sedan flera gånger tagen vid Alvastra, se
nast av K. F. Dusén 186G (med påteckningen »Omberg» ännu av C. A. 
Andersson 1873). Därefter veterligen ej funnen.

M. pratense. Ej allmän inom området. Endast anmärkt för: Häckenäs 
i Rogslösa, Hessleby hage, Björkefallet, Ekhaga park, norra utkanten av 
Dagsmosse, ovanför Rödgavel, Oxbåsbergen, Grytsbergen längst i söder, 
Västra Väggar vid Utsikten, Måkebergen, Anudden. (Holmgren: t. a., Du
sén: a.)

M. silvaticum. Allmän—mycket allmän.
Odontites verna. *1 åkrar omkring Alvastra m. m. allmän enligt Boh

man 1829. Holmgren: täml. allmän. (Saknas hos Dusén.) Mångenstädes 
eller snarast allmän som åkerogräs, i synnerhet i höstsäd etc. T. ex. Ek» 
haga, Alvastra etc. Tåkerns strand nedanför Källstad.

Euphrasia brevipila. Förmodligen allmän. Jfr Holmgren och Dusén. 
Västra Väggar vid Utsikten, Tyskeryd.

E. curta f. glabrescens (bestämd av G. Samuelsson). Tyskeryd.
(Euphrasia-arterna kräva ytterligare undersökningar, utsträckta även 

till senare delen av vegetationsåret.)
Bartsia alpina. Uti ängarna vid Skogvaktarebostället vid foten av Om

berg och nära Dagsmosse, juni 1811 (Wiikström enligt ex. i Herb. Wahl. 
i UM), Omberg enligt Widegren 1817, Omberg på Höje storäng mitt i kär
ret bland Ophrgs mgodes 1823 (Wahlenberg i UM och ms.), »Omberg leg.» 
1824 (E. Fries, UM). Växer alltjämt i kalkkärren på ett flertal lokaler.



Enligt Holmgren fanns arten 1850,1851 vid *Höje och *Charlottenborgs äng, 
enligt Dusén 1888 endast vid *IIöje, »fordom» vid *Charlottenborg och i 
*Dagsmosse samt *Surmossen [?]. Av mig 1922—1926 anmärkt för: Fre- 
berga hagar (3 lokaler), Ekhaga hästhage, Djurkälla hage åt nordväst spar
samt; källmyr norr om Skogslund i mängd tillsammans med Schoenus 
ferrngineus, Ophrys mnscifera etc. (ungefär som på övriga lokaler); 
Tyskeryds hage talrikt, Håhnossen ovanför Norra Djurledet i mängd, 
*Höje i Schoenus-kärret alltjämt riklig. Har förr funnits också i »Dags
mosses sanka ängstäppor», såsom Bohman uttrycker sig, men är där för
modligen utgången. Att Bartsia har växt men senare blivit utrotad på 
ytterligare någon annan lokal, framgår icke med säkerhet av hittills känt 
material. »Charlottenborgs äng» (Holmgren) kan betyda utkanten av Dags
mosse eller möjligen Tyskeryd. »Surmossen» är en misstänkt uppgift.

Rhinanthus major. Sällsynt. Enligt Holmgren och Dusén täml. allmän, 
resp. allmän. Endast sedd i en fuktig ängssänka vid Nyby.

R. minor. Allmän.
R. minor subsp. stenophyRus. I en kärräng nordöst om Västerlösa.
Pedicularis sceplrum carolinum var enligt Holmgren 1851 »för några år 

sedan funnen i Väversunda storäng». Ängen torde numera vara till större 
delen uppodlad och Sceptrum är veterligen icke tagen där senare.

P. siluatica uppgives för Omberg av Widegren, Bd 2, 1829, sid. 495. 
Finnes enligt Kindberg 1901 i Ödeshög och vid Mjölby.

P. palustris. Allmän.
Lalhraea squamaria. *Östra bergsfoten, mellan Djurkälla och Brotts- 

ledet (Bohman 1829)1 (jfr nedan). Flerstädes, väl mest på hassel, men åt
minstone i Djurkällaberget troligen på granrötter. Antecknad för: Borgs 
udde (även ovanför Sjövägen), *Svällängen (Dusén)! y., en av »släporna» 
mellan Borghamn och Ekhaga, Djurkällaberget bögt uppe under en och 
gran, Tyskeryd åt sydöst i hasselsnår utmed en stengärdesgård, gran
lunden vid Tåkern nedanför Nyby, *Tingslyckan vid Charlottenborg (Du
sén), Höje, mellan Store Klint och Hjässan i en lärkträdsplantering, Stock- 
lycke äng, *Mullskräerna (Kindberg 1874), *Svartsvald (Dusén).

Pinguicula vulgaris. Täml. allmän, ofta ymnig, t. ex. Borgs udde, Sväll- 
ängen, Ekhagaberget, Renstadbäcken, Pyskkärret, Slocklycke äng, Sju- 
trappebäcken, Grytsbergen etc. (c:a 20 lokaler).

Utricularia vulgaris. Kärräng nordöst om Västerlösa vid banan 1923 
= (?) *Västerlösa (Dusén)!, flerstädes i *Dagsmosse (Holmgren), * Alvastra 
(Dusén).

U. intermedia. *Dagsmosse (Bohman 1829, Holmgren och Dusén), *Väster- 
lösa (Holmgren).

U. minor. *Dagsmosse (Bohman 1829, Holmgren och Dusén), *omkring 
Borghamn och *Västerlösa (Holmgren).

Plantago major. Allmän.
P. media. Allmän.
P. lanceolata. Allmän.
Sherardia arvensis. Sällsynt. *1 ett åkergärde vid Nyby få exemplar (Boh

man 1829); *i en åker tätt under berget vid vägen mellan Alvastra och Västra 
Djurledet samt vid *torpet Vädret, tillsammans med Setaria viridis (Holm
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gren). Ej observerad av Dusen. Yäxte i juli 1923 som åkerogräs i Iiäg- 
naden på norra Omberg.

Asperuia tinctoria. »In pracruptis montis Omberg frequenter»: Wah
lenberg 1824. Mångenstädes eller nästan allmän »utmed bergets sidor» 
(: Holmgren) och nedanför berget, t. ex. Borgs udde, »Släporna», Ekhaga- 
berget, Makersbergen (massvis), Grytsbergen, Västra Väggar vid Utsikten, 
Häckenäs, Åsby etc. C:a 40 lokaler.

.4. odorata. Widegren 1817. Sällsynt. Har anträffats på fyra lokaler; 
vid östra bergfoten söder om Marsastugan intill den nordligaste av Fre- 
berga hagar = *vid bergets nordöstra sida nära Borghamn (Holmgren) = 
Blankebergen (1855 ,1. E. Zetterstedt i UM); Makersbergen vid ett sten
brott söder om »Smatten» ovanför Ombergs station; i skogen nära Sjövägen 
norr om Oxbåset; vid *Västra Väggars strand (Bohman 1829, Holmgren, 
A. G. Kellgren i Bot. Not. 1890, sid. 126; där ej återfunnen av mig). Rik
ligast i Makersbergen.

Galium aparine. Allmän.
G. aparine *Vaillantii. Anmärkt för Stocklycke 1926, Borghamn 1890 (G. 

Schotte i UM).
G. uliginosum. Allmän eller täml. allmän, t. ex. Renstadbäcken.
G. palustre. Som föreg., t. ex. Ekhaga.
G. boreale. Allmän.
(G. silvestre — = G. pumilum ? — uppgives av Bohman 1829 som växande 

*i skogen åt sjösidan; där tagen också av .1. T. Widegren enligt Kindberg 
1868. Förmodligen misstag.)

G. verum. Allmän.
G. mollugo. Ej omnämnd av Holmgren eller Dusén. Numera ej säll

synt. Antecknad för: *Källstads järnvägsstation 1921 (G. Malme 1923), 
Marsasläpan och Ilessleby hage 1922, Väversunda stn 1923, Limugnen 1926.

Adoxa moschatellina. Omberg flerstädes i skugga enligt Bohman 1829. 
Täml. allmän. *Borgs udde (Holmgren och Dusén)! även ovanför Sjövä
gen, ovanför Marsasläpan åt Borghamn till, Ekhagaberget i granlunden 
vid bergfoten och högre upp ymnigt under buskar (en etc.), söder om 
Norra Djurledet vid bergfoten, Makersbergen, Ilöje, Lille Klint och Store 
Klint; Alvastra, även innanför klostermuren; Västra Djurledet, Lyckorna, 
norr om Oxbåset, Västra Väggar omkring Utsikten under buskar (idegra
nar etc.); Hjässan, Borgen i branten åt öster, Marbergen, *mellan Svärts- 
vald och Höje (Dusén).

Sambucus nigra. *Väversunda by (Holmgren), ®Borghamn (Dusén), Yx- 
stad i en sandgrop vid landsvägen.

S. racemosa. Yxstad i en sandgrop vid landsvägen, Ilöje.
Viburnum opulus. Mångenstädes. Borgs udde, Björkefallet, Ekhaga, 

Tyskeryd (2 lokaler), Lundtorps äng, Väversunda äng y. (Holmgren), *Dags- 
mosse (Dusén), Makersbergen, Renstadbäcken, * Alvastra kvarn (Holmgren), 
*Stocklycke äng (Holmgren och Dusén)!, Sjutrappebäcken, Grytsbergen, 
Elvarums udde, *Västra Väggar (Holmgren och Dusén) ! även vid Utsik
ten, Anudden.

Lonicera xylosleum. Allmän.
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Linnaea borealis. Omberg »i bergets skog» (Bohman 1829), sedd en gång 
*nära Hjässan (Holmgren), *Oxbåsen (Dusen). Eftersökt utan resultat.

Valerianella olitoria. Enligt Kindberg 1874 tagen *på en bergsluttning 
mellan Alvastra och Södra Djurledet. Av mig funnen rikligt växande i 
södra delen av Makersbergen på höjden ovanför branterna 6A 1927.

V. dentata. Enstaka i en rågåker vid Ekhaga 1923.
Valeriana officinalis. »Borghamn (Holmgren) ! vid stranden norrut, vid 

Tåkern nedanför Källstad, Alnäs, Tyskeryd, Väversunda, Ostmossen, diken 
mellan Charlottenborg och *Dagstnosse (Dusén), Ragelskärr, * Alvastra kvarn 
(Holmgren).

V. excelsa. *Stocklyckebäc.ken (1850 A. F. Holmgren i UM)! 1927 vid 
vägen till sjön, * Västra Djurledet vid sjöstranden (Holmgren och Dusén), 
Pyskkärret, Mullskräerna söderut vid stranden, «Borghamn och *IIovanäs 
(Holmgren).

Succisa pratensis. Allmän.
Knautia arvensis. Allmän t. ex. «Alvastra på ruinen (Gertz 1923). Även 

på berget t. ex. Rödgavel.
Scabiosa columbaria. Widegren 1817. Flerstädes, mest efter sjösidan, 

men ojämnt spridd; även på slätten. «Borgs udde (Bohman 1829 o. fl.)!, 
«Rogslösa (Dusén), «Charlottenborg (Holmgren), «Tåkerns strand norr om 
Väversunda (Dusén), «Eindön (D.), »Alvastra (II.) = »Alv. branter (D.) = 
Store Klint 1922—1927!, «krossgrusbankar mellan Broby och Norrö (Dusén, 
R. Sterner 1922), »strandvallen mellan Hästholmen och Omberg (Dusén), 
»Västra Djurledet (Bohman 1829), »nära Rödgavel (1824 Wählenberg i UM, 
Bohman, Dusén) ! 1926, »nedom Stocklycke mot sjökanten (1825 Wahlen
berg i UM, Bohman 1829)! 1923, «Mullskräerna (Wahlenberg 1824), «Västra 
Väggar (Bohman, Dusén)! 1923 vid Utsikten, »Måkebergen (Dusén) !, An- 
udden. Bohman anmärker, egendomligt nog, att växten »synes vissa år 
alls icke till» !

(Campanula cervicaria växte enligt Bohman 1829 »uppom Germundsstall, 
något från sjön». Sökt utan resultat av Holmgren, Dusén och förf. 1 
UM ligger ett ex. av C. ceru. med påskrift »Omberg 1894, Axel Hirsch»; 
troligen etikettslarv! Jfr Arnica !)

Campanula rapunculoides. Kindberg 1874; ej hos äldre författare. Säll
synt. »Väversunda (Kindberg och Dusén) ! som ogräs i en kornåker nära 
järnvägsstationen 1923; Ekhaga i parken och i en äng öster om gården; 
Djurkälla (1 lokal).

C. latifolia. Bohman 1829. Tämligen sällsynt; endast åt östra sidan och 
på slätten (i hassellundar). Ekhaga i parken, lägenheten »Granlunden» 
under Ilessleby, Nyby äng (hassel), Lundtorps äng (d:o), grandungen vid 
Tåkern nedanför Nyby, »Väversunda storäng (Bohman, Holmgren) ! 1923, 
»Charlottenborg (Dusén; = föreg. lokal?), »Höje storäng (Bohman, Holmgren 
och Dusén) ! 1923—1927, »söder om Broby bro (Bohman).

C. trachelium. Bohman 1829: »i alla Ombergs ängar». Flerstädes eller 
täml. allmän. Antecknad för: Borghamn i Svällangen och norrut nära 
stranden, Rogslösa, Häckenäs, Asby, Tyskeryd, Karlsgård, Lundtorps äng, 
diken mellan Charlottenborg och Dagsmosse, Ilöje, Lyckorna norr om 
Västra Djurledet, Rödgavel, Sjutrappebäcken. (Holmgren: t. a., Dusén: a.)
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Campanula rotundifolia. Allmän.
C. persicifolia. Allmän.
C. persicifolia v. hispida. Makersbergen 1926 (talrik), Store Klint 1927. 

Hela växten strävhårig; mång- och storblommig, rikligt förgrenad. Ny 
för Östergötland. Ex. i Växtbiol. Inst. i Uppsala.

C. patula. *Nära Borghamn enligt Kindberg 1861, sid. 105. Eljest icke 
anmärkt; väl en tillfällig förekomst, såsom ej sällan i fråga om denna art.

Jasione montana. Omberg »allmän på backar» enligt Bohman 1829. Ej 
hos Holmgren. Sällsynt. *Hjässan (Dusén) ! 1927 ymnig, Store Klint och 
Lille Klint 1926—27.

Eupatorium cannabinum. »Omberg uti landsvägsdiken och vatturänlar»: 
L. Gyllenhal (Afzelius i ms. 1770—80-t.). Sällsynt. *»Ad Wettern in 
Omberg» (Wahlenberg 1826) trol. = emellan Mickelstorpaslätten och 
Skråerna i sjöbranternas moras (Bohman 1829) = Elvarumsviken vid sjö
stranden och därifrån i spridda ex. uppåt Germundsstall (Holmgren) = 
Germundsstall och kärr ovanför Mullskräerna (Dusén) ! 1922, 1923 vid 
Hälle källor, i Germundsstall och i Mullskräerna åt söder; *Västra Väggars 
ändpunkt i norr (Dusén)! Också på östra sidan: i snåren omkring Ren- 
stadbäcken nära landsvägen 1926, trol. = Gylleniials lokal (se ovan!).

Solidago virgaurea. Allmän enligt Dusén, täml. allmän i Sjöbergen en
ligt Holmgren. Av mig endast anmärkt åt sjösidan. Borgs udde, Svarte- 
bergen, Anudden, Måkebergen, Västra Väggar, Marbergen, Storpissan och 
i skogen åt söder fram mot Elvarums udde, Oxbåset, Rödgavel. *Norrö i 
Heda (Sterner 1922).

Bellis perennis. Förvildad vid *IIästholmen enligt Dusén.
Trimorpha acris. Täml. allmän t. ex. Grytsbergen, Ekhagaberget etc.
Filago montana. Sällsynt. *Alvastra (Dusén) 1 på Store Klint 1923,1926; 

*ymnig omkring Västra Djurledet åt sjösidan, samt närmare landsvägen 
(Holmgren).

F. minima. Sällsynt. Agrelius hos J. W. Zetterstedt 1821. *Mellan 
Elvarum och Vättern (Bohman 1829); *ovanför Rödgavel närmare Västra 
Djurledet (Holmgren) = Rödgavel (Dusén); *Stocklyeke (D.); mellan Västra 
Djurledet och Alvastra 1926, Store Klint 1926.

Antennaria dioica. Allmän.
Gnaphalium silvaticnm. »Allmän» enligt Dusén; flerstädes i skogen, 

mest *omkring Svartsvald (Holmgren). Antecknad för Hjässan, Makers- 
bergen, Sjövägen nära Oxbåset, Elvarums udde, Storpissan.

G. uliginosum. Angiven för *Alvastra (Holmgren och Dusén), *Västra 
Djurledet och *Broby (H.), *Borghamn (D.). Ej observerad av mig, kanske 
därför att växten ännu ej var utvecklad vid tiden för mina exkursioner?

Inula salicina. Bohman 1829. Mångenstädes, i synnerhet i lundängar, 
i utkanterna av kalkkärren och i sjöbranterna på fuktiga klipphyllor. 
*Borghamn (Dusé:n)!, Hovanäs (1875 K. Arnell i UM), Hessleby björkhage, 
Ilesslebytorps hage, *Västerlösa (Dusén) ! nära Gatan och i ängar norrut, 
*Tåkerns strand (Dusén)! nedanför Källstad och Nyby, källmyr norr om 
Skogslund, Lundtorps äng (massvis), Ekhaga hästhage, Djurkälla hage 
ovanför Eriksberg'; *Väversunda ängar, ymnigast nordöst om kyrkan 
(Holmgren, Bohman); Höje, *fuktiga ängar nedanför Alvastra (Holmgren),
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*Stocklycke (Bohman: »S. äng»; Dusén) ! vid hamnen, Sjutrappebäcken (i 
mängd), Grytsbergen (i klyftan med Bromus ramosus, Hedera etc. se ovan).
— Liknar i förekomst i hög grad Brachypodium pinnatum, i viss mån 
också Helleborine latifolia. Tydligt kalkberoende.

Bidens tripartitus. Antecknad för *Borghamn (Dusén) ! norrut vid stran
den, Tyskeryds äng', *Dagsmosse (Dusén), *Norra Djurledet (Holmgren); 
på berget endast vid *Höje (H. och D.) och *Stocklycke (II.).

B. tripartitus v. minor Hm. *Borghamns kalkbrott (1867 K. F. Dusén 
i UM).

B. cernuus. Funnen i *Dagsmosse (Holmgren: »t. ex. vid avloppsdiket»
— och Dusén), *Alvastra (Dusén: »m. fl. st.»?). Ej sedd.

B. cernuus v. minimus. *Dagsmosse (Dusén).
Anthemis tinctoria. Allmän. Ej hos Bohman eller Holmgren. Dusén: 

*Väversunda!, *Källstad!
A. arvensis. Allmän.
Achillea millefolium. Allmän.
Matricaria inodora. Allmän.
M. chamomilla. Snarast sällsynt. *Rogslösa (Dusén)! vid Freberga 1926, 

* Borghamn (Dusén) ! 1 ex. 1926, Källstad i åkrar, *Alvastra (Holmgren och 
Dusén), *Stocklycke (Holmgren). »M. fl. st.» (Dusén)?

M. suaveolens. Inga äldre fynd. Först anmärkt 1921: *Hästholmen 
och annorstädes utmed Vadstenajärnvägen (G. Malme 1923). Egna anteck
ningar: Väversunda stn 1923, Ombergs stn, Alvastra och Västra Djurle
det 1926.

Chrysanthemum leucanthemum. Allmän.
C. parthenium. *Rogslösa (Dusén).
Tanacetum vulgäre. Sällsynt. *Nära Freberga (Dusén), Hagalund nära 

Gatan mellan Västerlösa och Skedet, *Alvastra väderkvarn (Holmgren); 
♦Lindön (Dusén).

Artemisia absinthium. Enligt Holmgren täml. allmän, vilket knappast 
är riktigt. Antecknad för *Borghamn (Dusén) ! vid stationen, *Alvastra 
(Dusén)!, Södra Djurledet, *Stocklycke (I).)!

A. campestris. Bohman 1829. Flerstädes. Borgs udde, söder om Norra 
Djurledet nedanför landsvägen, Alvastra t. ex. på *klosterruinen (Gertz 
1923) och på Store Klint (1883 II. Dahlstedt i UM)! och Lille Klint, 
♦Norrö i Heda (R. Sterner 1923)!, Rödgavel (Bohman 1829)!, Oxbåsbergen, 
norr om Oxbåset, Sjutrappebäcken, Västra Väggar, Måkebergen, Anudden, 
Svartebergen. (Holmgren: t. a., Dusén: a.).

A. campestris f. sericea. Store Klint (1873 C. A. Andersson i UM), Borgs 
udde 1922, 1923.

A. vulgaris. Allmän, åtminstone nedanför berget. På berget vid El
varums udde och ovanför Grytsbergen vid Sjövägen.

Tussilago farfara. Enligt Holmgren allmän; enligt Dusén allmän på 
slätten, men på berget endast vid *Västra Väggar: längst i norr vid en 
liten rännil (sid. 17). Så vitt jag funnit allmän nedanför berget t. ex. * Alvastra 
klosterruin (Gertz 1923) och även på berget ej sällsynt i kärr och bäck
drag t. ex. i Ekhaga-, Djurkälla-, Tyskeryds- och Simonsgårdsbergen; ovan
för Store Klint, Rödgavel, Stocklycke äng, Sjutrappebäcken, mellan El-

6 37845. Svensk Botanisk Tidskrift. 1938.
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varums udde och Storpissan, Mullskräerna, *Västra Väggar!, Anudden, 
Svartebergen, sydvästra Marbergskärret.

Petasites ovatus. Sällsynt. *Höje (Holmgren och Dusén) !, *Stocklycke 
(Dusén) !, Alvastra vid dammen bakom trädgården, d. v. s. den gamla klos
terdammen. Ilar den på det sistnämnda stället förbisetts av Holmgren 
och Dusén eller är den där inplanterad först efter deras tid?

(Arnica montana. Uppgives med? för Omberg av Bohman 1829, som 
tillfogar: »Fl. st. i orten». I UM finns ett ark med påskrift: »Omberg 6h 1894» 
taget av Axel Hirsch; att döma av liknande anteckningar på herbarieeti- 
ketter kan uppgiften avse någon plats i Ombergstrakten t. o. m. ganska 
långt från berget, exempelvis Ödeshög eller ännu längre bort.)

Senecio vulgaris. Allmän.
S. silvaticus. Spridd. *Dagsmosse (Dusén), Makersbergen, Lille Klint, 

Hjässan (1873 C. A. Andersson i UM)! 192(1, ovanför Rödgavel, Grytsbergen 
på fl. st. y., *Elvarum och *Marbergen (Dusén), Mullskräerna (1853 J. E. 
Zetthrstedt i UM), *Västra Väggar och *Måkebergen (Holmgren).

S. viscosus. Banvallen mellan Djurkälla och Väversunda 1926. Ej an
märkt av Holmgren, Dusén eller Kindberg (1901); tydligen ett av Ora- 
bergsflorans senaste förvärv.

S. jacobaea. Funnen vid *Rogslösa av C. Landström enligt Kindberg 1880.
Carlina vulgaris. Mångenstädes eller täml. allmän. Anmärkt för *Borg- 

hamn (Dusén) ! t. ex. vid banvallen 1922, Häckenäs, Hessleby hage, en av 
Freberga hagar, Ekhaga (3 lokaler), ängsmark öster om Gatan, Ostmossen, 
Makersbergen, Rödgavel, Västra Väggar; *Norrö i Heda (Sterner 1922).

Arctium lappa. Sällsynt. *Alvastra (1866 II. Thedenius i UM; Dusén), 
*Rogslösa (D.), »Källstad (D.)! 1923.

A. minus. Täml. allmän enligt Holmgren. Anmärkt vid *Borghamn 
(Dusén), Källstad, Charlottenborg, Västra Djurledet, *Slocklycke och ♦Al
vastra (Dusén); Borghams stn ? (»A. vulgare* ?).

(A. vulgare‘I Lappa minor *intermedia vid *Rogslösa och ♦Alvastra 
enligt Dusén; Borghamns stn?).

A. tomentosum. ‘Alvastra 1867 (K. F. Dusén 1868); *Rogslösa och ♦Häst
holmen (P. Dusén); Charlottenborg 1923.

(»Lappa officinalis v. subtomentosa» vid *Alvastra (K. F. Dusén 1868) är 
enligt ex. i UM (Alvastra 1867) = A. lappa).

Carduus crispus. Antecknad för Västerlösa, Limugnen, Södra Djurledet; 
♦Alvastra! och *Norra Djurledet (Holmgren). Dusén: allmän.

Cirsium lanceolatum. Allmän.
C. palustre. Allmän, t. ex. Elvarums udde.
C. heterophyllum. *Väversunda storäng (Bohman 1829) troligen = ♦Vä

versunda ängar spars. (Holmgren) och *beteshage mellan Charlottenborg 
och Omberg (Dusén); *även uppe på berget vid Höje 1921 (G. Malme 1923). 
Ej sedd.

C. acaule. Anförd för Omberg redan av Linné 1745 och Wahlenberg 
1826; betecknad som allmän av Bohman 1829. Träffas alltjämt rikligt i 
betesmarkerna på och omkring berget t. ex. vid Ekhaga, Rödgavel etc.

C. acaule f. caulescens. Ej sällsynt bland buskar eller vid tillfällig före
komst utanför den betade marken.
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Cirsium arvense. Allmän som ogräs i åkrar etc.
Onopordon acanthium. Sällsynt. Anmärkt för *Alvastra och *Västra 

Djurledet redan av Bohman 1829 (»o. fl. st.» !). Återfanns vid Alvastra och 
V. Djurledet av Holmgren 1851, på det sistnämnda stället »ytterst spar
samt». Togs vid Alvastra 1848 av J. E. Zetterstedt och ännu 1867 av 
K. F. Dusén (ex. i UM). Enligt P. Dusén 1888 växte arten »nära Västra 
Djurledet» men var utgången vid Alvastra. Vid mitt besök i Alvastra 
1922 sågs ingen Onopordon, men d. 'V« följ. år fann jag ett stort exemplar 
nära ladugården på en grushög, som nyligen uppkastats vid de arkeologiska 
grävningarna. Onopordon är också tagen *nära Borghamn enligt Kind
berg 1874.

Serratula tinctoria. Allmän enligt Bohman 1829 (»Skäla-gräs»), Nu sna
rast sällsynt. Funnen vid Västerlösa i hagar norrut 1922 och 1923, vid 
Ekhaga i parken och utmed vägen upp till berget, i Djurkälla hage nära 
kärret ovanför Eriksberg och vid *IIöje (Dusén) ! 1923. Också angiven för 
*Väversunda, *nedanför Alvastra och *omkring Broby bro (Holmgren); 
*Hångers äng (Dusén).

S. tinctoria f. integrifolia. Omberg nära Djurkälla 1845 (ex. i UM).
Centaurea cganus. Allmän.
C. scabiosa. Allmän.
C. jacea. Allmän.
C. jacea f. fuscescens. Elvarums udde.
Cichorium intybus. *Yxstad (Dusén); Hessleby hage nära järnvägen 

Borghamn—Djurkälla 1923 i närheten av Hieracium aurantiacum på gam
mal vall, nu betesmark. Tydligen sent inkommen med vallfrö.

Lapsana communis. Allmän.
Hypochoeris maculata. Täml. allmän, resp. allmän enligt Holmgren och 

Dusén. Endast anmärkt vid Ekhaga på två lokaler. Finnes förmodligen 
på flera ställen, men är knappast allmän.

Leontodon hispidus. Enligt Bohman 1829 i *IIöje ängar. Allmän, t. ex. 
omkring Ekhaga och Borghamn etc. (Holmgren: t. a., Dusén: a.).

L. autumnalis. Allmän.
Scorzonera humilis. Allmän (så också Holmgren), åtminstone åt östra 

sidan och nedanför berget.
S. hispanica. »Östra [!] Djurledet» (1873 C. A. Andersson i UM).
Tragopogon pratensis. Snarast allmän, åtminstone på slätten; förekom

mer även på berget t. ex. omkring Utsikten ovanför Västra Väggar.
Crepis tectorum. Ej allmän. Sedd vid Alvastra.
C. praemorsa. Allmän, t. ex. Ekhaga, Höje, Elvarums udde etc.
Aracium paludosum. Wahlenbergs omdöme 1826: »in Omberg copio- 

sissime» har allt fortfarande giltighet.
Sonchus arvensis. Allmän t. ex. Alvastra.
S. oleraceus. Som föregående.
S. asper. Likaså.
Lactuca muralis. Widegren 1817. Flerstädes åt sjösidan (»svartmylla 

och skugga; öppna rös o. s. v.») enligt Bohman 1829. Allmän i skogen etc. 
och förekommer även nedanför berget.



84

Taraxacum ergthrospermum coll. Borgs udde, Hjässan, Västra Djurle- 
det och mellan V. D. och Alvastra; *Norrö i Heda (Sterner 1922).

T. pälustre coll. *Borghamn (Dusén)! vid Borgs udde på klippor nära 
sjön, Ekhaga hästhage, *Tåkerns strand (Dusen).

T. vulgäre coll. Allmän.
Hieracium pilosella coll. Allmän.
II. auricula coll. Allmän.
IL aurantiacum. Nära banvallen söder om Borghamn 1922, 1923; vid 

Sjövägen ovanför Grytsbergen enstaka 1922; Ekhaga i parken 1923. In
förd. Jfr Cichorium.

H. collinum coll. Mångenstädes.
II. silvaticum coll. Allmän.
II. murorum coll. Allmän t. ex. Oxbåset.
II. saxifragum coll. Flerstädes?
H. rigidum coll. Allmän ?
H. umbellatiim coll. Troligen allmän. Antecknad för Rödgavel, Oxbå

set, Sjutrappebäcken.
Anm. Ifråga om Hieracium-arterna hänvisas i övrigt till Holmgren 

och Dusén samt framför allt till II. Dahlstedts arbeten, som innehålla 
rikliga uppgifter också från Omberg. Beträffande Taraxacum hänvisas 
likaledes till Dahlstedt. [Tillägg. Professor G. Samuelsson har vän- 
skapsfullt meddelat mig två Alchemilla-fynd från Omberg: .1. subglobosa 
(C. G. West.) Hjässan (1924 T. Vestergren i RM) och A. Wichurae Alvastra 
(1906 E. Berggren i GM).]
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Asplenium 21

Calamagrostis 2a 
Calla 36 
Callitriche 62 
Calluna 70 
Caltha 48
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Camelina 52 
Campanula 79 
Capselia 52 
Cardatnine 51 
Carduus 82 
Carex 81 
Carlina 82 
Carum 67 
Catabrosa 26 
Centaurea 83 
Centaurium 71 
Cerastium 46 
Ceratophyllum 48 
Chaenorrhinum 75 
Chaerefolium 67 
Chaerophyllum 67 
Chamaenerium 65 
Chelidonium 50 
Chenopodium 45 
Chrysanthemum 81 
Chrysosplenium 54 
Cichorium 83 
Cicuta 67 
Circaea 65 
Cirsium 82 
Cladium 31 
Coeloglossum 39 
Comarum 55 
Convallaria 37 
Convolvulus 71 
Corallorrhiza 42 
Cornus 68 
Coronopus 50 
Corydalis 50 
Corylus 44 
Cotoneaster 54 
Crataegus 55 
Crepis 83 
Cuscuta 71 
Cynoglossum 71 
Cynosurus 27 
Cypripedium 38 
Cystopteris 20

Dactylis 27 
Daphne 65 
Datura 75 
Daucus 68 
Delphinium 48 
Dentaria 52 
Deschampsia 25 
Dianthus 47 
Draba 52 
Drosera 53 
Dryopteris 20

Echium 73 
Elatine 63 
Elodea 24 
Empetrum 68

Epilobium 65 
E<|uisetum 21 
Eriophorum 30 
Erodium 62 
Erucastrum 51 
Erysimum 53 
Erythraea 71 
Eupatorium 80 
Euphorbia 62 
Euphrasia 76 
Eup teris 21

Fagus 44 
Festuca 27 
Filago 80 
Filipendula 56 
Fragaria 55 
Fraxinus 71 
Fumaria 50

Gagea 37 
Galeopsis 73 
Galium 78 
Gentiana 71 
Geranium 61 
Geum 56 
Glechoma 73 
Glyceria 27 
Gnaphalium 80 
Goodyera 42 
Gymnadenia 39 
Gypsophila 47

Hedera 66 
Helianthemum 63 
Hellehorine 41 
Heracleum 68 
Herminium 39 
Herniaria 47 
Hieracium 84 
Hierochloa 24 
Hippuris 66 
Hirsehfeldia 51 
Holcus 25 
Hottonia 70 
Hydrocharis 24 
Hyoscyamus 75 
Hypericum 63 
Hypochoeris 83

Impatiens 62 
Inula 80 
Iris 38

Jasione 80 
Juncus 36 
Juniperus 23

Knautia 79

Lactuca 83 
Lamium 73 
Lappa 82 
Lappula 71 
Lapsana 83 
Laserpitium 68 
Lathraea 77 
Lathyrus 60 
Ledum 69 
Lemna 36 
Lens 60 
Leontodon 83 
Leonurus 74 
Lepidium 50 
Leucorchis 39 
Levisticum 68 
Liliuin 37 
Limoselia 75 
Linaria 75 
Linnaea 79 
Linum 62 
Listera 42 
Lithospermum 73 
Lolium 28 
Lonicera 78 
Lotus 58 
Lunaria 52 
Luzula 36 
Lychnis 47 
Lycopodium 22 
Lycopsis 72 
Lycopus 74 
Lysimachia 70 
Lythrum 65

Majanthemum 37 
Malachium 46 
Malaxis 42 
Malva 63 
Marrubium 73 
Matricaria 81 
Medicago 57 
Melampyrum 76 
Melandrium 47 
Melica 26 
Melilotus 57 
Mentha 74 
Menyanthes 71 
Mercurialis 62 
Milium 24 
Moehringia 46 
Molinia 26 
Monotropa 69 
Montia 46 
Myosotis 72 
Myosurus 48 
Myrica 44 
Myricaria 63 
Myriophyllum 66 
Myrrhis 67
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Nardus 28 
Naumburgia 70 
Neottia 42 
Nepeta 73 
Nymphaea 48

Odontites 7(i 
Oenanthe 07 
Onobrychis 59 
Ononis 57 
Onopordon 83 
Ophioglossum 21 
Ophrys 38 
Orchis 38 
Origanum 74 
Ornithogalum 37 
Oxalis 02 
Oxycoccus 69 
Oxytropis 58

Papaver 50 
Paris 38 
Parnassi a 54 
Pastinaca 08 
Pedicularis 77 
Pepiis 05 
Petasites 82 
Peucedanum 68 
Phalaris 24 
Phleum 24 
Phragmites 20 
Picea 23 
Pimpinella 07 
Pinguicula 77 
Pinus 22 
Plantago 77 
Platan thera 39 
Poa 27 
Polygala 62 
Polygonatum 37 
Polygonum 45 
Polypodium 21 
Populus 43 
Potamogeton 23 
Potentilla 56 
Primula 70 
Prunella 73 
Prunus 57 
Puccinellia 27

Pulmonaria 72 
Pulsatilla 48 
Pyrola 68 
Pyrus 54

Quercus 44

Radicula 51 
Ranunculus 48 
Raphanus 51 
Rhamnus 02 
Rhinanthus 77 
Rhynchospora 31 
Ribes 54 
Rosa 56 
Rubus 55 
Rumex 45

Sagina 46 
Salix 43 
Sambucus 78 
Sanicula 66 
Saponaria 48 
Satureja 74 
Saxifraga 53 
Scabiosa 79 
Scheuchzeria 24 
Schoenus 31 
Scirpus 30 
Scleranthus 47 
Scorzonera 83 
Scrophularia 75 
Scutellaria 73 
Sedum 53 
Selinum 67 
Sempervivum 53 
Senecio 82 
Serratula 83 
Seseli 07 
Sesleria 26 
Setaria 24 
Sherardia 77 
Sieglingia 26 
Silene 47 
Sinapis 51 
Sisymbrium 51 
Siurn 67 
Solanum 75 
Solidago 80

Sonchus 83 
Sorbus 54 
Sparganium 23 
Spergula 46 
Spergularia 47 
Stach3rs 74 
Stellaria 46 
Succisa 79 
Symphytum 71

Tanacetum 81 
Taraxacum 84 
Taxus 22 
Teucrium 73 
Thalictrum 49 
Thlaspi 50 
Thymus 74 
Tilia 62 
Tillaea 53 
Torilis 67 
Tragopogon 83 
Trientalis 70 
Trifolium 57 
Triglochin 23 
Trimorpha 80 
Trisetum 25 
Triticum 29 
Trollius 48 
Turritis 52 
Tussilago 81 
Typha 23

Ulmus 44 
Urtica 44 
Utricularia 77

Vaccinium 69 
Valeriana 79 
Valerianella 79 
Verbascum 75 
Veronica 75 
Viburnum 78 
Vicia 59 
Viola 63 
Viscaria 47 
Vogelia 52

Woodsia 20
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A TRENCHING EXPERIMENT IN SPRUCE 
FOREST AND ITS BEARING ON PRO- 

RLEMS OF MYCOTROPHY.

BY

LARS-GUNNAR ROMELL.

In order to compare the soil activating effect of different fertiliza
tion and of some other treatments, the writer is conducting an 
experiment in an old, poorly growing and lichen-clad spruce forest 
of Malmström’s (1926) Vaccinium type, located at 61° 25' 33" lat.
N. and 14° 52' long. E., growing on stony glacial till soil between 
bogs in a rather flat, gently rolling country. This experiment 
will be fully reported on in due course and some silvicultural 
aspects are briefly discussed elsewhere (Romell 1938), but certain 
results of more botanical interest will be treated separately in the 
present paper.

The parts of the experiment to be touched upon here are the 
following. Two quarter-hectare plots (here called plot 1 and plot 2) 
have been treated with a view of producing a »thinning» effect 
in the soil without touching the stand. To this end, part of the 
area of the plots was isolated by trenches and by a sheet-iron 
shielding 1 fool high put down into the trenches before these 
were filled up. The trenched parts are irregular in shape, the 
trenches having been run so as to enclose the largest possible 
area without coming too close to trees (because of the danger of 
wind-felling; obviously the tree roots crossing the trenches were 
all cut through). No grown-up trees are present on these trenched 
areas, but on some of them are occasional seedlings of spruce, 
rowan-tree, pine, and birch. The individual areas vary in size 
between 6 arid 52 square meters. They number in all 31, and

64—37845
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their total surface is about 600 square meters, making 12 percent 
of the total area of the two trenching plots (13 % in plot 1 and 
11 % in plot 2) Plot 1 received the further treatment that on its 
trenched parts, 17 in number, the blueberry bushes were cut off 
with a scythe. To plot 2, nothing more has been done than the 
trenching and shielding. A third quarter-hectare plot (not a trench
ing plot) is given a very heavy nitrogen fertilization in the 
form of fortnightly waterings during the vegetation period, using 
each time 9 cubic meters of an approximately 0.14 percent solu
tion of ammonium nitrate, which makes in the year about 400 
kilograms of the salt to the hectare, or 140 kg/ha (125 lbs./A.) of 
nitrogen. The combined waterings add between 3 and 4 percent 
to the natural precipitation. Unfortunately, the plots were not 
quite alike from the start, the stand and the ground being con
siderably more uneven on plot 2 and on the nitrate plot than on 
plot 1.

The trenching was done and the nitrate watering started in 
July, 1936. In September, 1937, a similar and very striking re
action was seen both on the isolated areas on plots 1 and 2 and 
on the nitrate plot. The grass, Aira (Deschampsia) flexuosa, had 
increased and was dark green, as were also the leaves of the 
blueberry bushes. A darker (bluer) green than on the surrounding 
area was further shown by the spruce stand on the nitrate plot 
and by a number of the seedlings of spruce, pine, and rowan- 
tree, occurring on trenched areas. Along the borders of the nitrate 
area, even the mosses (the common Hijlocomia with Hypnum crista 
castrensis, etc.) could be seen to have a distinctly more lively and 
less yellowish green on the plot than on the surrounding ground, 
and a slight similar difference in hue was noticed in places on 
plot 1 when comparing the shade of the moss carpet inside and 
outside a trench. During the later part of September, when the leaves 
turned yellow, this change of colour lagged behind both on the nitrate 
plot and on the trenched parts of plots 1 and 2, making the 
isolated areas as well as the nitrate plot stand out against the 
surroundings more strikingly yet than in the middle of September. 
This was noticed particularly by forest supervisor G. Kolmödin. 
When the plots were visited again by the writer on October 3, 
the autumnal colour change had become quite general with the 
blueberry bushes as well as with the rowan-tree seedlings, and
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the contrast was again less striking. Yet it was still strong enough 
to be successfully recorded on colour photographs. So it was 
also in the middle of September when some leaves only of the 
blueberry bushes had begun to alter.

Not only was the reaction similar in kind on the nitrate plot 
and on the trenched areas. In part, it even was comparable in 
degree. Trenched areas could be recognized from a distance by 
their darker green colour as early as in the middle of September, 
before the leaves had begun to turn to any extent. The contrast seen 
on the trenching plots between the blue green of spruce seedlings 
on certain trenched areas and the general shade of the spruce 
outside the trenches was even much more striking than the differ
ence in hue of the spruce stand on and around the nitrate plot. 
The reaction was not uniform, however, on the trenching plots. 
It was clearly evident and rather even on every trenched area on 
plot 1, while on plot 2, it was uneven and in places barely notice
able. This difference may or may not be due to the fact that 
the blueberry bushes have been cut off on the isolated areas on 
plot 1 (they were cut only once and have sprouted up again). 
Primary differences not only in the stand but also in the slope 
of the ground may be equally important, or more so. It was 
observed in places on plot 2 that the reaction was strikingly uneven 
within a trenched area, being evident or strong only where larger 
trees are near.

As a whole, the picture presented by the trenched areas seems 
Lo testify of an amazingly strong activation due to trenching. The 
mentioned effects, viz., the striking increase of the grass growth, 
the darker shade of a number of green plants and the lag in the 
autumnal colour change, are as many symptoms of a raised level 
of available nitrogen, and the strength of the reaction as compared 
to that seen on the nitrate plot indicates that the available nitrogen 
has increased very considerably. It seems unbelievable that the 
natural nitrogen mobilization is so strong under the poorly growing 
old spruce stand that the effects observed can be explained as a 
simple result of stopped competition for nitrogen on the part of 
the trees. In the writer’s opinion, the results are best explained 
assuming a green-manuring effect caused by the killing-off of 
roots or of mycorrhizas with their associated fungi, in addition 
to the effect of stopped competition from the trees and their 
mycorrhiza fungi (cf. Romell 1934 and 1935). The same explana-



92

b&J? fe fiffig*3f3ö•V’-.L' . MfiW.':■ "."Cj

i.rV;.>

••vr>*
,Z-.v~.. * ’»-j’*

. Tri

S:, i-

-.y* j »C«*-*/

.urs V4V

Fig. 1. lo the left, the edge of a trenched area; in the middle, trench; to the 
right of the trench, at the very edge of the humus layer outside of the trenched 
area, a row of ten or more fruiting-bodies of Lactarius glijciosmus. Near Kvarn- 

berg, Orsa community forest, September 1(5. 19.37.

lion is believed to apply in some other cases of striking effect 
from trenching, observed by earlier workers who ascribed it to 
the increased water supply.

Outside the trenches, in general no stimulation could be detect
ed from the colour of the green vegetation, although from current 
ideas activation might have been expected to tie particularly strong 
where earth was laid up during the trenching work, some of 
which was necessarily left when the trenches were filled up again. 
Only in one place a group of three young spruces just outside a 
trench showed the dark green colour common on the trenched 
areas. These three spruces are standing in the hollow of a 
horseshoe-shaped trenched area, so the place where they grow is 
really isolated by trenches on three sides; in addition, the spot 
was badly worn by the scraping down of earth into the trench, 
when this was filled np.

One clear and very interesting stimulation effect was evident, 
however, just outside the trenches. In a good many places, fruit
ing-bodies of fungi had sprung up along the outer side of the 
trenches, mostly at the ver}r edge of the humus layer, where this
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Hg. 2. Group of fruiting-bodies of Lactarius glyciosmus sprung up on a patch 
stripped of its natural cover of mosses and blueberry bushes and of most of its 
liumns layer. No milky caps were seen in the surrounding forest where the 
ground cover was undisturbed. Near Råbergstjärn, Orsa community forest, 

August 27. 1937. Photo courtesy of G. Kolmodin.

had been cut by the spade, but sometimes within one to two feet 
from the trench where the humus layer may be either apparently 
undisturbed or more or less damaged by scraping. The pheno
menon was noticed around nearly two-thirds of the trenched 
areas on plot 1 and around about half of the trenched areas on 
plot 2. This fungus growth along the outside of the trenches was 
all the more striking, since fruiting-bodies were scarce last year 
in the surrounding forest which even in normal years is not rich 
in mushrooms and toadstools. Around half a dozen of the trenched 
areas, large fruiting-bodies grew' in dense row's on the edge of
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the humus layer outside the trenches (fig. 1). The fruiting-bodies 
so occurring mostly belonged to Lactarius ghjciosmus, but some 
of them also to Polgporus ouinus. An interesting parallel to this 
was seen in an experiment conducted by forest supervisor Kolmo- 
din in a forest of the same type not far away from the writer’s 
plots. Here Lactarius ghjciosmus appeared in great numbers on 
spots stripped of most of their humus layer, but only on these 
spots (fig. 2). In general, according to observations of Mr. Kol- 
.modin, the species appears in the forests of this type only in spots 
where the humus layer has been damaged, as along paths.

It is nothing new that fruiting-bodies of fungi appear after 
wounding of the humus layer. On the contrary, it is well known 
to many observers that they often do, as for instance around 
seed spots. The phenomenon appears as an effect of activating 
the humus layer. All the more striking it was in the present 
experiment not to find the mentioned fungi on the apparently 
strongly activated ground inside of the trenches. Fruiting-bodies 
of fungi were found on trenched areas, but only of certain small- 
fruited species.

The mycologist Einar Ingelström kindly agreed to help record
ing in detail the distribution of fungus species outside and in
side of the trenches. He visited the plots with the writer on 
October 3. The species found on or around the trenched areas 
(at that time or on September 16) are listed in the following 
table. The distribution of the species is recorded as follows. The 
first column of figures indicates the number of areas where any 
given species was found growing around the area, outside the 
trench. The second and third columns give the numbers of areas 
harbouring fruiting-bodies inside of the trench. Any such area 
is recorded in column 2 or 3 according to whether or not it 
harbours at the same time spruce seedlings.

It is seen from the table that a whole group of fungi including 
the chanterelles, the milky caps, most of the cortinarii, and Polij- 
porus ouinus, although visibly more or less stimulated to fruiting- 
body formation just outside the trenches, does not show up at 
all on the trenched areas. On the other hand, there are fungi 
like Entoloma sericeum, Galera hgpnorum, and Lepiota amiantina, 
which grow indiscriminately within the trenches and outside; 
this group includes also one Cortinarius. Some species, most



Species out
side

on area; spruce 
present

seedlings
none

Boletus variegatus................... .... 1* 0 0
Calocera viscosa....................... .... 1 4 i
CantharellUs cibarius . . . . .... 1 0 0
C. tubiformis........................... 2 0 0
Cortinarius brunnens . . . . .... i 0 0
C. castaneus............................... .... i 1 1
C. cinnamomeus....................... .... 8 0 0
C. fulvus................................... .... 1 0 0
C. incisus................................... .... 1 0 0
C. semisanguineus................... 2 0 0
C. varius................................... .... t 0 0
Entoloma sericeum............... .... 3 4 1
Galera hgpnorum................... 2 3 3
Lactarius glgciosmus . . . . .... 6 0 0
L. rufus ...................................... 2 0 0
Lepiota amiantina................... .... 3 5 4
Marasmius androsaceus . . . .... 0 0 1
Mgcena galericulala............... .... 1** 0 0
M. galopus............................... .... 0 1 0
M. laevigata............................... .... 0 0 1
M. sp............................................. .... 0 3 0
Polgporus ovinus................... 2 0 0

* In the neighbourhood ot one of the single pines admixed in the spr
stand.

** On a stump hidden in the moss.

clearly Calocera viscosa, seem to be more stimulated to fruiting- 
body formation inside of the trenches than outside.

Obviously chance must play a considerable role for the distri
bution in so small a material as is at hand. There is scarcely 
any doubt, however, that of the two main groups of fungi which 
stand out from the table the first one represents obligate mycorrhiza 
fungi associated to trees (most of them to spruce; Boletus to pine) 
and the second one mainly or merely pure saprophytes. Calocera 
is known to grow on coniferous wood (Neuhoff 1936) and is 
shown to be a rot fungus by unpublished findings of professor 
T. Lagerberg, kindly communicated by him to the writer. The
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mycenas are known to grow on dead wood, litter, etc., and the 
same applies to Marasmius androsaceus. Several lepiotas are clearly 
litter decomposing fungi of the white rot type, and it seems 
likely that this holds true also for L. amiantina. The occurrence 
of a cortinarius on trenched areas may seem to speak against the 
interpretation given, since according to all appearances Cortinarius 
is a genus of obligate mycorrhiza fungi. However, unlike most 
of the cortinarii, C. castaneus is shown by earlier observations 
not to be dependent upon trees. Thesleff (1919, p. 78) lists the 
species as common on bare soil and in plowed fields.

It is a very noteworthy fact that the presumably obligate 
mycorrhiza fungi, as Lactarius glijciosmus, stop so abruptly at the 
trenches, although the fruiting-body formation is clearly favoured 
when the humus layer is activated and although everything indic
ates a particularly strong activation inside of the trenches. This 
seems to show that Ihese fungi cannot thrive, or at least cannot 
luxuriate enough to produce fruiting-bodies, unless they have 
access to living roots with unsevered connections to a living tree. 
At least one clear earlier observation points in the same direction. 
On a ground where Lactarius deliciosus has been collected in 
considerable number one year, the few spruces in the mixed 
stand were cut in the following winter, and the delicious milky 
cap was never seen to appear any more, although systematically 
looked for (Romeli. 19,50).

Equally remarkable if is that fruiting-bodies of the group of 
fungi represented by Lactarius glijciosmus were absent on the 
trenched areas whether or not these areas harboured any spruce 
seedlings. This agrees with observations by Thesleff (1920, p. 
55—56) and by Einar Ingelström (personal communication) indic
ating that fruiting-bodies of fungi associated to trees usually do 
not appear until the young stand has become, fairly advanced. 
All this seems difficult to explain if, as has been supposed (cf. 
Hatch 1937, p. 148), the obligate tree mycorrhiza fungi are depend
ent upon living tree roots merely or mainly for small amounts 
of vitamins or hormones. The facts are better understood assum
ing that the fungi must draw upon the tree roots for their 
energy food. The mycorrhizas of the seedlings may easily be 
too few or too poorly nourished with energy food to support 
fruiting-body formation.
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Taking the quoted tacts as a clue, the entire picture presented 
by the trenching plots seems to he best explained as follows.

Along the trenches, all roots which ran from the present trenched 
area outwards have been cut off as well as the roots previously 
running from outward into the area. By the killing-off of the 
roots outward bound or of their mycorrhizas and mycorrhiza 
fungi as well as by accidental disturbances due to scraping, etc., 
an activation effect is produced along the outside of the trench. 
Here, however, the humus layer is still full of mycorrhiza fungi 
associated to mycorrhizas with unsevered connections to the host 
trees. The increased supply of available nitrogen due to lessened 
competition and to green manuring is immediately utilized by 
these mycorrhiza fungi drawing upon the host trees for energy 
food and needing only a sufficient supply of additional nutrients 
such as available nitrogen for luxuriating sufficiently to form 
fruiting-bodies. Thereby, the fertilization effect is in the first 
turn largely offset, as far as other competitors are concerned. 
Inside of Ihe trenches, all tree roots present have been cut off. 
This has Ihe double effect of green-manuring the soil and of 
excluding as competitors the mycorrhiza fungi associated to trees. 
The increased supply of available nitrogen is utilized by sapro
phytes, by the green ground vegetation and by the mycorrhiza 
fungi which may be associated lo the latter.

From this reasoning one would expect to find on plots fertilized 
with available nitrogen the fruiting-body formation of mycorrhiza 
fungi similarly stimulated as along the border of the trenched 
areas. It should be admitted that this was not the case last year 
in the present experiment. Fruiting-bodies were not seen in any 
striking numbers on the nitrate plot, although the following species 
could be recorded (determinations by Einar Ingelström):

Calocera viscosa, Cantharellus tubiformis, Clitocybe diatrata, C. metachroa, 
Collybici cirrhata, Cortinarius armeniacus, C. brunneus, C. castaneus, C. 
cinnamomeus, C. croceus, ('.. lepidomyces, C. semisanguineus, Entoloma 
sericeum, Hebeloma crustuliniforme, Hydnum repandum, Hypholoma capnoi- 
des, Lactarius rufus, L. trivialis, Lepiota amiantina, Mycena lactea, M. rorida, 
M. sp., M. vulgaris, Russula sanguined.

On the other hand, profuse fructification of Lactarii, Boleti, etc., 
has actually been observed by Hesselman as a result of fertiliza
tion with ammonium nitrate in spruce forest (with admixed pine, 
etc.) of a similar lype (personal communication by professor H.

7— 37845. Svensk Botanisk Tidskrift. 1938.
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Hesselman, with permission kindly given to publish it; some 
fruiting-bodies can be seen in the photograph p. 628, Hesselman 
1937). The reason for the different result found on the nitrate 
plot in the writer’s experiment may be a supraoptimal concentra
tion of available nitrogen due to the excessively strong fertiliza
tion (ef. Hatch 1937, fig. 16, p. 94, and Ihe text referring to that 
figure).

Conclusions.

The effects observed as a result of trenching in an old spruce 
forest appear to lend strong support to the microbiological theory 
of mor activation (Romell 1934, 1935).

'Flic observations point to a fundamental physiological difference 
between litter-decomposing fungi and tree mycorrhiza fungi which 
seems to have escaped attention even lately (Endrigkeit and Guinikr 
1937) in spite of Melin’s well-known experimental work indicating 
thal the mycorrhiza fungi of trees need sugars for their good 
development. The obligate tree mycorrhiza fungi seem to be 
practically unable to break down dead organic residues, under 
conditions prevailing in nature, so they must derive their energy 
food from living and functioning roots of trees while prospecting 
the soil for available nitrogen and mineral nutrients (ef. Romei.l 
1934, p. 14, or 1935, p. 15, and Hatch 1937, pp. 68 71). 'Flic
facultative mycorrhiza formers with orchids (identified species are,
e.g., Armillaria mellea and a Marasmius) behave differently; they 
can be cultivated on wood, leaf litter, etc. (cf. Rurgkkk 1936), just 
as ordinary litter-decomposing fungi.1

The findings suggest trenching as a method for studying myco- 
trophic relationships in nature. Such a method is needed, since 
laboratory research cannot tell what associations occur in nature 
and are ecologically important, but merely what associa-

1 This is paralleled by the very different development of the assimilating 
system in trees and in most orchids. A mystery is the physiology of the chloro
phyll-free Monotropa hypopitys and of its associated fungus which Frances found 
to be a »sugar fungus» (Zuckerpilz) smelling like a Boletus and refusing to grow 
on litter (leaves, needles) and on wood. The most curious fact that the fungus 
was found to grow on Merck’s Acidum huminicum hardly explains how the 
Monotropa can follow its apparent host trees also where there is very little 
humus. The bulk of the available evidence indicates to the writer’s mind that 
Monotropa hgpopitys is energetically an epiparasite on trees associated with the 
same fungus.



lions arc physiologically possible1, and since the differ
ence between physiological and ecological behaviour cannot be 
expected to be less with mycorrhiza fungi than it is with soil 
bacteria (cf. Winogradsky, papers reviewed and quoted by Ro- 
meli, 19,‘16).
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NÅGRA ÅNGERMANLÄNDSKA VÄXTLOKALER.

AV

G. B. E. HASSELBERG.

1. Slåtterdalsberget i Nätra socken.

1 sin i föregående årgång av denna tidskrift intagna uppsats 
»Den ångermanländska vegetationsgränsen» omnämner disponent 
S. Grapengiesser ett påpekande av mig, att »de i litteraturen om
nämnda växtlokalerna från Näskeberget och Näske fäbodar» ej 
hänföra sig till kartans Näskeberg utan »till Näskebergen söder 
om Skulesjöns dalsänka och därvarande fäbodar på Skuleskogen» 
(Grapengiesser 1937, sid. 403). Detta har givit mig anledning att 
här lämna några uppgifter om dessa från växtgeografisk synpunkt 
intressanta växtlokaler.

Vad lokaluppgifterna från Näske fäbodar beträffar, är det utan 
vidare klart, att de hänföra sig till de fäbodar, som ligga på 
Skuleskogen c:a 6 km S om Näske by och som på Generalstabens 
karta i skalan 1 : 100 000, bladet 69 Örnsköldsvik SO betecknas 
med »Näske fäb.». Härom har ej heller någon tvekan gjort sig 
gällande i litteraturen. Vad som kunde anmärkas på dessa upp
gifter är blott, att de äro för kortfattade. De botanister, som på 
sina växtetiketter uppgivit fyndorten »Näske fäbodar», ha säker
ligen gjort ganska vidlyftiga utflykter i trakten kring fäbodarna, 
när de samlat de växter, som etiketterats på detta sätt. Antag
ligen äro en del av dessa växter tagna c:a 2 km V om bodarna, 
i Slåtterdalsberget, om vilket nedan skall lämnas utförligare upp
gifter.

Växtlokalen Näskeberget fordrar däremot här ett utförligare om
nämnande, då i fråga om denna ett rent misstag blivit begånget 
i det grundläggande arbetet för kännedomen om de norrländska 
sydbergen (Andersson och Birger 1912). I detta arbete (sid. 229)
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förklaras, att berget ifråga »ligger norr om Skulesjön alldeles in
vid Näskefjärden.» De upplysningar om berget, som därefter följa, 
stöda sig på uppgifter lämnade av Th. Örtenblad till Anderssons 
arbete om hasseln i Sverige (Andersson 1902, sid. 24). Gå vi till 
detta arbete, finna vi emellertid, att Örtenblad med Näskeberget 
avser något helt annat än berget norr om Skulesjön. Örtenblad, 

som besökte berget på anmodan av Andersson med anledning av 
att Arnei.l i Bot. Notiser 1889, sid. 29 omnämnt, att levande has
sel skulle finnas i Näskeberget, företog färden till Näske by och 
vidare båtledes till Ottsundsviken (söder om Näske fäbodar), hvar- 
ifrån berget bestegs och lokalerna vid de branta afsatserna under
söktes från öster mot väster å sydsidan ». Härav framgår det, att 
Örtenblad med Näskeberget avsett Slåtterdalsberget eller ett av 
de <lärintil 1 liggande bergen c:a 7 km S om det berg, som An
dersson och Birger 1912 avse. Om vad som menas med Ott- 
sundsviken, tyckas visserligen delade meningar råda bland de 
personer i trakten, som jag tillfrågat om saken (namnet är möj
ligen missuppfattat av Örtenblad), men uppgiften »söder om Näske 
fäbodar» anger tydligt, att det måste ha varit i dessa trakter 
örtenblad sökt efter hasselbuskarna. Att Andersson och Birger 
kommit att identifiera Örtenblads berg med berget norr om 
Skulesjön, sammanhänger tydligen med att på generalstabskartan 
det blott är detta berg, som kallas »Näskeberget». 1 folkspråket 
kallas emellertid bergen S om Skulesjön och ned mot Näske fä
bodar stundom också »Näskebergen», dock vanligare »Näskefjällen», 
och det är dessa berg Örtenblad besökt.

Emellertid fann Örtenblad under sin rekognoscering ej den 
hassel, som skulle finnas i trakten och som för Andersson 1902 
var det intressantaste inslaget i »Näskebergets» vegetation. Man 
kan därför fråga sig, om ens det berg, som Örtenblad besökte, 
är det av Arnell 1889 omtalade berget. Av de av mig på platsen 
företagna undersökningarna har det framgått, att Örtenblad sä
kerligen varit i närheten av den enda hassellokal, som torde vara 
att anträffa i trakten, men ej nått fram till denna. Den höjd 
över havet, som han anger för den lönnförekomst, som han an
träffade, uppgår blott till 107 m, medan hasselförekomsten ligger 
på c:a 230 m böjd ö. h. (se nedan). Den nämnda hassellokalen 
finnes i Slåtterdalsberget närmare 2 km V om Näske fäbodar, 
och eftersom den hittills endast vagt blivit omnämnd i den bota
niska litteraturen, skall den här något utförligare beskrivas.
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Slåtterdalsberget, vilket enligt generalstabskartan når en höjd 
av 281 m ö. h., genomskäres i sin NV del av en imponerande 
klyfta med NNO—SSV-lig riktning, den s. k. Slåtterdalsskrevan 
eller Djävulsskrevan. Denna klyfta äger, enligt Hedberg 1932, 
en bredd av 4—5 m mellan väggarna, en längd av c:a 200 m 
och en höjd hos de plana väggarna i skrevans mitt av c:a 50 m. 
Skrevans botten är utfylld med stora stenblock. Dessa träda 
i dagen särskilt i den djupare och längre norra delen av klyftan, 
där bottnen sluttar mot NNO, och vegetationen är ganska obe
tydlig; huvudsakligen utgöres den här av en del skuggväxter 
(ormbunkar, Paris, Oxalis m. m.; även några ex. av Cinna lat i- 
folia iakttogos här 2/i 1935). Har man tagit sig uppför sluttningen 
norrifrån, kommer man emellertid slutligen till en punkt, där det 
börjar slutta nedför åt det motsatta hållet, alltså åt SSV. Lut
ningen är här i allmänhet större än på den norra sidan, men de 
omgivande lodräta stupens höjd mindre. Här förändras vegeta
tionen plötsligt. Efter en stor sälg på backens krön, träffar man 
på en låg, knotig lönn. Uppskattningsvis (efter avståndet till 
Slätterdalsbcrgets 281 m höga topp) kan höjden ö. h. här beräknas 
till c:a 230 m. 1 sluttningen längre ned komma flera lönnar, 
Rhamnus frangula samt vidare, inom ett begränsat område, Cory- 
lus avellana, ett flertal buskar intrasslade i varandra i den smala 
dalgångens mitt. Hassel buskarna äro i allmänhet starkt böjda 
och delvis liggande efter marken. Blommor funnos ej hos dem 
vid mitt besök på platsen 1935; cj heller hittades några fruk
ter under buskarna. Däremot kunde konstateras, att lönnbestån
det föryngrades. Flera unga lönnplantor med hjärtblad och 2 
epikotyla blad iakttogos. Av andra växter, som förekommo i den 
sydliga rasbranten, antecknades 2A 1935:

Actaea spicata, Anemone hepatica, Chamaenerium angustifolium, Conval- 
laria majalis, Drgopteris fllix mas (rikl.), I). Linnaeana, D. Phaegopteris, 
]). spinulosa, Geranium silvaticum, Luzula pilosa, Lycopodium annotinum, 
Melica nutans, Milium effusum, Mulgedimn alpinum, Oxalis acetosella, Paris 
quadrifolia, Poa nemoralis, Popuhis tremula, Polypodium vulgare, Prunus 
padus, Rubus idaeus, R. saxatilis, Sorbus aucuparia, Trientalis europaea, 
Viola riviniana. I

I SSV-sluttningen är vattentillgången säkerligen god under vå
ren och försommaren av den täta vegetationen att döma (vid be
sökstillfället var det en extrem torkperiod). Längre ned i slutt-
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ningen förtränges den här ej särskilt höga klyftan. Ett stenblock 
ligger på detta ställe mellan bergväggarna som ett portvalv. Ne
danför »porten > blir avståndet mellan bergväggarna vidare, men 
lutningen är fortfarande stark ända ned till den sumpiga Slåtter- 
dalen, som enligt generalstabskartan ligger 181 m ö. b. Slutt
ningen nedanför »porten» är beklädd med örtrik barrskog, som i 
sin övre del byser bl. a. Anemone hepatica, Convallaria, Milium 
effusum och Eapteris aquilina.

Den nu beskrivna växtlokalen är av särskilt intresse, eftersom 
den är den enda plats mellan Skuleberget (c:a 8 km i VSV rikt
ning) och Hi 11 aberget (c:a 24 km i N riktning), där förekomsten 
av levande hassel konstaterats. Det är alltså Sveriges näst nord
ligaste hassellokal. Platsen är också mer än de flesta i dessa 
trakter skyddad för kalla vindar. En blick på kartan visar, att 
genom den trånga Slåtterdalen, som begränsas av höga berg på 
såväl öst- som västsidan, blott sydliga vindar kunna söka sig upp 
mot SIälterdalsskrevans sydsida. Emellertid är den ej den enda 
växtlokalen i »Näskefjällen», som äger sydbergskåraktär, om man 
därmed menar vad Andersson och Birger vilja inlägga i detta 
uttryck. Av de ovan nämnda arterna är det blott Corylus avel- 
lana och Drijopteris filix mas, som under mina exkursioner ej 
återfunnits på andra platser i trakten. Här skola ej dessa andra 
växtlokaler utförligare behandlas — beträffande dem har jag för 
avsikt att i annat sammanhang framlägga mina erfarenheter. 
Omnämnas må blott förekomsten av Acer plalanoides i trakten, 
eftersom »Näskeberget» hos Andersson och Birger angives som 
Sveriges nordligaste lönnlokal.

Att lönn förekommer nordligare än även del berg, som hos 
Andersson och Birger fått gälla för »Näskeberget», har Grapen- 
giesser påvisat, då han noterat, att lönnen »växer yppigt i den 
av Nätraån nerskurna ravinen helt nära kyrkan» i Sidensjö soc
ken (Grapengiesser 1934, sid. 313). Denna lokal ligger c:a 24 
km NNV om Slåtterdalsbergets lönnförekomst. Nordligare än den 
sistnämnda, dock ej mer än ca. 1 km, är också berget Lillruten, 
den ena av de två lönnlokaler, som Skotte påvisat i trakterna 
kring byn Magdbäcken c:a Vä mil V om Slåtterdalsberget (Skotte 
1920, sid. 215, Haglund 1923, sid. 399). Även här synes lönnen 
ha trivts ypperligt, eftersom ej mindre än ett 40-tal lönnar på
träffades av Skotte. På liknande sätt förhåller det sig med lön
nen såväl i Slåtterdalsberget (se ovan) som i trakterna 1—2 km
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S därom, sluttningarna N och NV om Kjälviken. Lönnen bil
dar i dessa sluttningar stora bestånd. Framförallt gäller detta 
om sluttningen NV om Kjälviken, där en mindre bäck, som ej 
är inlagd på gcneralstabskartan, upprinner. Här förekomma så
väl stora lönnar som unga lönnplantor, vilka frodas i skydd av 
den rika bäckdalsvegetationen. Även vid de två bäckar, som ha 
sin mynning på norra sidan av Kjälviken och som äro inlagda på 
kartan, finnas lönnar, såväl träd som unga plantor.

2. Långnäsruten i Nätra socken.

I Andersson och Birgers stora arbete om den norrländska flo
ran (1912) angives Skuleberget i Vibyggerå socken vara Sveriges 
nordligaste fyndort för lind. , År 1920 kunde emellertid Skotte 
meddela, atl ett par lindlokaler funnos på Skuleskogen; av dessa 
låg den ena c.a 5 km NO om Skuleberget (Skotte 1920). En 
mindre lindförekomst finnes även, enligt vad jag av omdömes
gilla personer i Näske inhämtat, i sluttningen N om Kjälviken 
c:a 7 km ONO om lindarna i Skuleberget. Betydligt nordligare 
än alla dessa lindlokaler, c:a 12 km N om Skulebergets, finnes 
emellertid ytterligare en lindförekomst i dessa trakter, vilken alltså 
nu tillsvidare får anses vara Sveriges nordligaste. Platsen, där 
den finns, är berget Långnäsruten i Nätra socken ((53° 1 I' nordl. br.).

Berget ifråga besöktes av mig 26/s 1936 med anledning av upp
lysningar, för vilka jag står i tacksamhetsskuld till forstmästare 
A. Weissman i Näske. Långnäsruten är det berg, som ligger c.a 
500 m NO om Långnäs’ by, och som på kartan (Generalstabens 
kartblad 69 Örnsköldsvik SO) angives nå en böjd av 259 m ö. b. 
Berget har på sin sydsida en brant, c:a 20 m hög hammare, som 
nedåt begränsas av en bergrot med blockmark, som är beväxt 
med granskog. Ungefär mitt på sydsidan finnes en rasbrant, som 
genomskär hammaren nästan ända uppifrån platån där ovanför 
och ned till blockmarken. Den tilltar i bredd nedåt och är nere 
vid blockmarken 5—6 m bred. Rasbranten består av mera fin
fördelat stenmaterial än bioekmarken omkring. Ett från den
samma av mig medfört bergartsprov har efter granskning av 
professor H. Backlund och docent T. Krokström vid Geologiska 
Institutionen i Uppsala befunnits vara en biotit-fyllit, huvudsak
ligen innehållande biotit och kvarts samt något muskovit och grafit.



Denna bergart är i rasbrantens mittparti i ytlagren föga påverkad 
av kemisk förvittring och så gott som utan växtlighet. På östra 
sidan hyser den emellertid den ovan nämnda lindförekomsten. 
Man har anledning antaga, att det är den kaliumrika biotiten 
som gör, att linden här kan trivas.

Förekomsten består av två grupper lindar, dock ej längre av
lägsnade från varandra, än att de alla kunna tänkas tillhöra 
samma rotsystem. Den ena gruppen består av två träd, som äro 
ej mindre än c:a 2 dm i diameter nedtill, men de äro brutna ett 
stycke ovanför stambasen och uppdelade i ett flertal kraftiga gre
nar, av vilka de flesta äro nedtryckta mot underlaget, men åt
minstone några växa vertikalt. Den andra gruppen består av tre 
rätt stora och ett flertal små exemplar, tydligen rotskott från de 
större. Samtliga de större exemplaren ha talrika stam- och gren- 
brott, vittnande om de svårigheter linden haft alt kämpa mot på 
denna lokal. Tack vare sin förmåga att bilda nya skott har den 
emellertid överlevat alla påfrestningar. Ingen av lindarna visade 
spår av blomning eller fruktsättning vid besökstillfället.

Utom T ilia cordata förekom så gott som ingen växtlighet i den 
sterila rasbranten. I dess utkanter noterades Silene rupestris och 
Veronica officinalis. I hammaren V och Ö om rasbranten iakt- 
togos Arctostaphijlos uva ursi, Polypodinm vulgare, Woodsia ilvensis 
samt glasbjörk och asp. I den med granskog beklädda bergroten 
förekommo bi. a. Anemone hepatica, Chamaenerium, Coiwallaria ma- 
jalis, Dryopteris spinulosa, 1). Phaegopteris, Eupteris aqnilina, Ge
ranium silvaticum, Linnaea borealis, Majanthemum, Melica milans, 
öxalis acetosella, Paris, Pijrola secunda, Rubus idaeus, R. saxatilis, 
Solidago, Sorbus aucuparia, Trientalis och Viola riuiniana. Den 
mark, som granskogen växer på, har ingen större lutning när
mast berget, men ett par hundra meter längre ned åt SV blir 
lutningen åter större, och här kan man på vissa ställen iakttaga 
öppet vittringsgrus med ett och annat individ av Silene rupestris 
och Trimorpha acris. Här i sluttningen återkomma flera av dc 
ovan från bergroten nämnda örterna, bl. a. Anemone hepatica.

3. Linbäcken i Själevads socken.

Dc hos Andersson och Birger 1912 behandlade sydbergen ut
göra, såsom var och en som sysslat med norrländsk växttopografi 
kunnat konstatera, blott ett mindre urval av dc många norrländska 
berg, i vilka man finner ett rikt inslag av sydskandinaviska arter.
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Men de utgöra ett i viss mån representativt urval, dels därför att 
det ju är på dem som begreppet »sydberg» är baserat, dels därför 
att bland dem finnas de lokaler för sydskandinaviska arter i 
Norrland, som genom sin artrikedom och särskilt sina inslag av 
ädla lövträd tidigast uppmärksammats. Emedan Andersson och 
Birgers sydbergsbeskrivningar av denna anledning ofta bliva ci
terade, måste det anses vara av betydelse, att de eventuella felak
tigheter, som i dem finnas, bliva rättade. Då jag ovan behandlat 
det av Andersson och Birger missuppfattade »Näskeberget», kan 
det vara lämpligt att här också omnämna »Danielsberget och Lin
bäcken» i Själevads socken, som hos Andersson och Birger (1912, 
sid. 229) erhållit en föga adekvat beskrivning.

Lokalen uppsöktes av mig 1935. De av jägmästare U. Wi- 
kander härifrån omnämnda almarna lyckades jag under exkur
sionen ej återfinna märken efter borthuggna träd på den plats, 
där de efter Wikanders beskrivning borde finnas, gav mig anled
ning misstänka, att de nu möjligen äro försvunna. Däremot fick 
jag tillfälle alL konstatera, att Andersson och Birger tydligen 
missuppfattat Wikanders till dem lämnade upplysningar om plat
sen. Linbäcken är ej »V. Gundsjöns (131 m) aflopp till Ytter 
Gundsjön (127 m)», utan Bergsjöns (226 m) avlopp till Väster 
Gundsjön. Som av generalstabskartan (bladet 69 Örnsköldsvik 
NO) framgår, ligger denna lokal c:a 2 km N om den, som av 
Andersson och Birger angivits, och Linbäcken, som är e:a 1 Va 
km lång, sänker sig på denna sträcka nära 100 m. Den rinner 
(i V—SV riktning) utför ett berg, som kallas Bergsjöberget, och 
själva sluttningen kring bäcken kallas »Skrömmelto». Bäcken har 
isynnerhet i sin mellersta del ett stritt lopp. Ett långt stycke 
rinner den här, delvis djupt under markytan, genom en block
mark med stora block. Ej långt från Bergsjön störtar vattnet ut
för en lodrätt stupande bergbrant på c:a 10 m:s höjd. Isynnerhet 
vid denna fors och i blockmarken nedanför den är vegetationen 
yppig, och här var det tydligen Wikander iakttagit almarna. Växt- 
platsen kallas hos Andersson och Birger »en ej alltför vanlig 
kombination af bergrots- och bäckdalslokal», detta tydligen med 
tanke på att bäcken rinner nedanför ett bergstup, vilket skulle 
vara fallet om det vore fråga om bäcken mellan Väster och Ytter 
Gundsjön (jfr kartan; mellan denna bäck och det därvarande 
Danielsberget är det dock uppodlat, ocb Danielsberget har här 
inga rasbranter av betydenhet). Linbäcken är i själva verket en
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i nordöstra Ångermanland ganska vanlig typ av bäckdalslokal, utan i 
egentlig mening »sydskandinaviska element» (Viburnum opulus kan 
knappast räknas till dessa), men med en stor rikedom på vad 
Andersson och Birger kalla »nordiska mesofila tropofyter». Till 
komplettering av Wikanders lista och som ett exempel på vad en 
bäckdalslokal i dessa trakter kan ha att bjuda på, meddelas häl
en förteckning över vid Linbäcken 22/-, 1935 antecknade arter:

Alnus incana, Aracium paludosum, Athyrium filix femina, Betala pube- 
scens, Calamagrostis efr. lanceolata, Carex canescens, C. Leersi, C. loliacea, 
C. pallescens, Chrysanthemum leucanthemiim, Cirsium palustre, Comarum 
paluslre, Convallaria majalis (ovanför forsen), Coralliorhiza trifida, Cornus 
saecica, Deschampsia caespitosa, Dryopteris austriaca, ]). Linnaeana, D. 
Phaegopteris, Epilobium palustre, Equisetum silvaticum, Filipendula uhnaria, 
Galium palustre, G. triflorum, Geranium silvaticum, Hieracium sp., Juncus 
filiformis, Linnaea borealis, Lunda pilosa, Majanthemum bifolium, Melica 
mdans, Mulgedium alpinum, Naumburgia thyrsiflora, Oxalis acetosella, Paris 
quadrifolia, Picea excelsa, Potentilla erecta, Prunella vulgaris, Prunus pa- 
dus, Pyrola minor, P. rotundifolia, P. secunda, Ranunculus acris, Rhamnus 
franguta (rikl.), Rubus arcticus, R. chamaemorus, R. idaeus, Salix aurita, 
S. caprea, S. cinerea, S. pentandra, Solidago virganrea, Sorbus aucnparia, 
Struthiopteris filicastrum, Trienlalis europaea, Valeriana excelsa, Viburnum 
opulus, Viola epipsilci, L. palustris, V'. riviniana, Veronica of/icinalis.

Enligt meddelande av ortsbefolkningen har vid bäcken även 
förekommit Daphne mezereum och röda vinbär. Buskar av dessa 
och andra arter ha från denna lokal inplanterats i trädgårdar i 
trakten.
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J. A. NANNFELDT.

5. On Peziza Catinus Holmskj. ex Fr. and P. radiculata Sow. 
ex Fr. with a discussion of the genera Pustularia Fuck. 

emend. Boud. and Sowerbyella Nannf. n. gen.

In the preceding number of this series (Nannfeldt 1937) I have 
tried to give a partial rearrangement of the Operculate Discomv- 
cetes, and discussed more fully the delimitation of the tribus 
Acelabuleae and the genera Helvetia L. ex Fr., emend. Quél., and 
Pustularia Fuck., emend. Boud. (non Rehm). The principal differ
ence between the said genera was found to be (lie spores. In 
Helvetia they are uni-guttate when mature, and contain four nu
clei, two at each end; in Pustularia they are bi-guttate and con
tain only one nucleus, placed equatorially. In this sense Pustu
laria forms a very natural unit comprising but few species, whose 
taxonomical positions have been very doubtful hitherto.

Pustularia as a genus goes back to Fuckel, who in 1869 (p.328) 
established it for some shortly and broadly stipitate Pezizas, whose 
exterior is pustulate to furfuraceous, its original members being 
P. cupularis (L. ex Fr.), P. catinoides Fuck., P. Catinus (Holmskj. 
ex Fr.), P. Micropus (Pers. ex Fr.), and P. vesiculosa (Bull, ex Fr.). 
This assemblage is — as is readily seen — very heterogeneous, 
and (lie circumscription has later undergone radical changes. 
Boudier amended it in 1885 citing P. ochracea (Boud.) as an ex
ample, and in 1907 he designated P. Catinus and P. cupularis 
expressedly as the types. Rehm amended it in 1894 (Rehm 1896) 
so as to comprise P. vesiculosa and some other species with posi
tive iodine reaction of the asci. Boudier’s amendment as the
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oldest is the valid one. — Seaver (1928), who united Pustularia 
Fuck, (emend. Boud.) with Geopijxis (Pers.) Saec. evidently regarded 
Pustularia Fuck, as an invalid name on account of the older homo
nym Pustularia Roussel (1806). This publication has not been avail
able for me, but Miss M. L. Green of Kew has been so kind as to
look it up and inform me that this Pustularia is a genus of
»Pyrenomycetes», with Sphaeria ferruginea Pers. as the first spe
cies. Being pre-Friesian, Roussel’s name cannot influence the 
validity of Fugkel’s homonymous genus.

In 1907 Boudier (p. 53) listed 13 species in his genus, amongst 
them two with queries. The first of these doubtful members is 
P. catinoides Fuck., known to me only from Rehji’s description 
(drawn from an authentical specimen) and transferred by him 
into the genus Plicaria Fuck., emend. Rehm (non Boud.) (Rehm

1896 ]). 1005). The asci of the said species show’ positive iodine
reaction, and the spores are devoid of oil-drops. It differs in these 
respects from Ihe genus Pustularia in Bouoier’s sense, and proves to 
be a typical member of the genus Peziza sensu stricto [= Aleuria 
(Fr.) sensu Boud. (non Fuck.)]. — The second doubtful member is 
Peziza pateraeformis Dur. & Lev., of which no microscopical data 
are known. The description suggests Sotuerbyella radiculata (Sow. 
ex Fr.) Nannf. (vide infra). — Some other species should probably 
be excluded from the genus, viz. Tarzetta rapuloides Rehm, Hu
mana rhodoleuca Bres., and Peziza Anemone Quél. Their true 
systematical position is not yet clear to me, but they are evidently 
very close to a number of species w'hich for the present are placed 
in the (very heterogeneous) genus Humaria (Fr.) sensu Sace., Rehm 
et al. (= Humaria Seav.).

After removing these species, Pustularia forms a very uniform 
group, and the majority of its species have at least temporarily by 
some authors been referred to Geopgxis. If wre follow’ Boudier in 
restricting this genus to Peziza carbonaria A. & S. ex Fr. and its 
closest allies, Geopgxis is easily distinguished by the glabrous, or 
almost glabrous, apothecia, and the spores that are relatively small 
and thick-walled, narrowed towards the ends and devoid of oil- 
drops. —• The principal character distinguishing Pustularia from 
Helvella, viz. the spores, wTas dealt v'ilh earlier. To this may be 
added that the outermost cells of the excipulum are partly pro
longed to form long, slender, obtuse, hyaline and often wavy hair. — 
Pustularia is also very close to the genera Otidea Fuck, and Pseud-
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otis Bond, (type: Peziza abietina Pera. ex Fr.). It agrees with 
both in the asci and the spores, which in all are ellipsoidal and 
smooth, and possess two large and conspicuous oil-drops. But the 
paraphyses of the said two genera are curved at the tips, and the 
excipulum is scurfy or verrucose from tufts of hyphal chains, in 
which the apical cells are never hairlike. The genus Otidea is, 
moreover, unique as to the shape of the apothecia, which are cut 
down nearly or quite lo the base on one side and often elongated 
on the opposite side. These two genera should probably likewise 
be included in the tribus Acetabuleae. •— With regard to some few 
species, it may seem difficult to draw the line between Pustularia 
on the one hand, and Boudieh’s tribus »Lachnées» (with hairy 
apothecia) and his family »Humariacées» (with small sessile apo
thecia) on the other. Though I have not yet studied the »Lach
nées» and the »Humariacées» in detail, l am nevertheless con
vinced lhat there will be no difficulty in circumscribing Pustu- 
laria (and Acetabuleae on the whole) by the larger size of the apo
thecia and the more complicated structure of the excipulum.

The genus Pustularia as delimited here may be described in the 
following way:

Apothecia medium-sized to large, about 0,5—5 cm., fleshy, usually brittle 
and fragile, shortly stipilate or sessile, sometimes with the bases distinctly 
immersed.

Colour (yellowish or greyish) white, yellow, grey, brownish or testa
ceous.

l’ileus either permanently cup-sliaped or from mutual pressure very 
irregular.

Stipe rather short, round or compressed with even or irregularly 
grooved or veined surface. The stipe, as well as the exterior of the pileus, 
almost smooth or velvety, or villose, or scurfy, or verrucose.

Excipulum formed of densely and intricately interwoven, slender, dis
tantly septate and sparingly branching hyphae, which in the inner parts 
are arranged more or less parallel to the surface but outwards curve 
± abruptly towards it, become thicker, more closely septate and branch 
freely. They pass rapidly into a cortex of almost isodiametrical, large, 
hyaline, or almost hyaline, cells, the external layer of which may run out 
into shorter or longer moniliform chains of cells, forming the coat of the 
excipulum and stipe and possibly converging into ± distinct clusters or 
warts. The outermost cells may be prolonged into long, cylindrical, hya
line, wavy, sparingly septate hairs.

The cylindrical, thin-walled, operculate asci show no reaction with 
iodine. The eight spores are arranged uniseriately. They are ellipsoidal, 
continuous, hyaline and contain two large guttulae, which at maturity
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may fuse into one. They contain even at maturity only one nucleus, 
placed centrally in the plasmatic membrane separating the guttulae, or, 
if the guttulae have fused into one, the nucleus faces the spore-wall in 
the equatorial plasmatic girdle which is a remnant of the separating mem
brane broken through on the fusion of the guttulae. The spore-wall is 
hyaline and smooth.

Paraphyses straight, apically enlarged, often almost clavate, sometimes 
irregular, at their full length hyaline.

In summer and autumn a cream-coloured, or almost white, sti- 
pitate »peziza» with the cup 2 cm. or more in diam. is found not 
rarely in the neigbourhood of Upsala, on bare soil, in hedges, 
under trees and in woods. As this fungus is one of the first 
operculate Discomycetes to appear in Ihe summer it is all the 
more conspicuous. In my attempts to name it many years ago, 
I stopped at Peziza tarzetla in Romell’s treatment of the fungi in 
Krok & Almquist, Svensk flora för skolor (ed. 2 p. 134, ed. 3 
p. 170, cd. 4 p. 185, ed. 5, revised by me, p. 176 as Paxina lar- 
zetta). But Fries’s description of Peziza Gatinas Holmskj. was 
found to match my fungus equally well. As I could not then 
make out with certainty to which genus it should be referred, 
I was obliged (o postpone further attempts at determining it.

This case, as well as numerous others (e.g. that given in the 
preceding number of this series and the one dealt with in 
the latter part of this contribution), made it clear to me that the 
principal obstacle to identifying operculate Discomycetes (and most 
other fungi) is the lack of a natural system and of acceptable 
genera. The artificiality of the genera renders every determination 
most difficult, for closely allied forms are to be sought for in 
widely separated genera. Already for this reason it is necessary 
to try and get all allied species gathered into one genus. This is 
also a sine qua non in any attempt to build a natural system. 
We should also try to draw the generic limits so sharply that in 
most exceptional cases there may only arise any doubt as to the 
true position of a fungus under examination, provided it is per
fectly developed. — It is unavoidable that the position of many a 
species becomes doubtful interimistically. It may be either imper
fectly known or an aberrant type that later proves worth forming 
a genus of its own. — Boudier’s system of the Operculates is the



only one that can be used as a base for continued work, though 
even this is defective in several points. Its most prominent de
fects are the neglect of anatomical characters and the arbitrary 
arrangement of imperfectly known species, (lie last defect being 
an inevitable but undesirable consequence of its aim, which was
10 list all European species.

In order lo get a fuller knowledge of my Upsala fungus I had 
to search for all related forms and to study lhem. 1 arrived thus 
by and by al the delimitation of Pustularia put forth above, and 
was able to establish that my fungus was a typical member ol 
that genus.

Let us now try and gather the species belonging to the genus 
Pustularia Fuck., emend. Boud., and discuss them shortly, beginn
ing with Peziza cupularis L. ex Er. This name has been used in 
widely different sense by different authors, but if it be taken in 
Boudiek’s sense (which I believe to be the correct one) it is a 
species clearly distinct from P. Gatinas by smaller apothecia with 
much thinner excipulum, somewhat different colour, and slightly 
smaller spores.

Next we should mention Peziza Catinus. The fungus referred 
to above as rather common round Upsala matches exactly both 
the description given by Fries and a herbarium specimen in the 
Upsala Museum, collected by Fries, and labelled in his own hand. 
It matches also the original drawing by Holmskjold (1799 pi. 5) 
and Boudier’s excellent plate (1910 pi. 336) of Pustularia Catinus. —
11 was also mentioned above that our fungus fitted Romell’s de
scription of Peziza Tarzetta. I have also seen Ilomellian specimens 
under that name and they confirmed my opinion. Peziza Tar
zetta was established by Cooke (1879 p. 166) for the fungus di
stributed in Rehm, Ascom. n. 53 (under the false name of Peziza 
vesiculosa). 'Flic diagnosis (drawn from dried specimens) describes 
the hymenium as »rubescens». Otherwise it agrees closely with 
P. Catinus, and though the specimens distributed by Rehm are 
slightly brigther in colour than P. Catinus usually is, I have seen 
indubitable P. Catinus almost as bright. P. Tarzetta must thus 
be reduced to synonymy. — In 1890, Starbäck (p. 14), on Rehm’s 
authority, published a fungus found by him in the Carolinaparken 
in Upsala as Acetabula liiederi (Weinm.) Sacc. The specimens are 
in the Upsala Museum, and when I revised the material of Hel
vetia s. lat. available to me, they were found to represent a spe



cies of Pustularia. Their mode of growth (»ad marginem cupulae 
terra immersa») and their fuligineous colour seemed to mark them 
from P. Catinns, but a thorough examination of the specimens 
failed to reveal any more tangible differences. As I have seen 
specimens of indubitable P. Catinas immersed to a varying degree 
in the soil, I do not hesitate to refer the Starbäck specimens to 
the same species. — My attention was also drawn to some un
determined specimens collected in the same park by Th. M. Fries, 
strongly resembling the Starbäck fungus, though the apothecia 
vvere sessile, aggregate and very irregular through mutual pressure. 
In these features they agreed with P. ochracea Bond., a species 
beautifully figured by Boudikr (Cooke 1879 fig. 377; Boudier 1910 
pk 337). To judge from the plates and the descriptions, this spe
cies seemed to be amply distinct from P. Catinus not only by the 
shape of the apothecia but also by some other characters: — the 
excipulum is distinctly hairy and the paraphyses arc apically 
swollen and possess irregular protuberances. The apices of the 
paraphyses are also shown as rather irregular in Bresadoi.a’s 
illustration (1892 tab. 185; 1933 tab. 1205), the latter of which 
shows also the hairlike hyphae of the exterior. I have not seen 
any authenlical material of this species, but a specimen collected 
and determined by Brksadoi.a (in Herb. Rehm) matches the de
scription very well. Some paraphyses are apically irregular, but 
by far the majority are apically clavate. They are perhaps some
what stouter than the paraphyses in my Swedish specimens of 
indubitable P. Galinas. The spores are somewhat broader than 
in most Swedish specimens; and the hairs are more conspicuous, 
but all specimens of P. Catinns studied by me show such hairs. 
The hairs are, however, as it seems, very ephemeric and easily 
torn off. Some specimens combine in different ways the characters 
of P. Catinns and P. ochracea. However different they may look 
in »typical» specimens, there are too many intermediates to allow 
of their being kept apart as distinct species, at least for the 
present. May be that the differences between them are not only 
modifications, and that continued studies on much richer material 
than that available as yet, will prove P. Catinns to be a collective 
species including a number of »petites espéces», just as Boudier’s 
studies have demonstrated the ancient Morchella esculenta and M. 
conica to be. — Brksadoi.a (from study of the type specimen) in
cludes also P. spurcata Pers. amongst the synonyms of P. ochra-

8 37845. Svensk Botanisk Tidskrift. 1938.
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cea. I studied the same specimen (Hb. Lugd. Balav. n. i)10, 261 
-—573) during my slay at Leyden in 1932 and agree 'with Bresa- 
dola. The spores are broad as in Bresadola’s specimen ot P. 
ochracea. ■—- Though llie Bresadola specimen referred to above 
bears the specific epithet »ochracea» in liis own handwriting, this 
name was not used in his publications, where the plant passes 
as Aleuria pustulata (Hedw.) Bres. with the note that this is the 
true Octospora pustulata Iledw. and that the name Peziza pustulata 
lias been used by later authors for a number of species, all differ- 
ing from the original one. Whether Bresadola is right in his 
supposition that Ibis is the line »pustulata» of Hedwig is impos
sible to decide. -— It should also be mentioned that this species 
has passed as »cupularis» by several authors, e.g. by Karsten and 
Gillet, and that Pustularia sibirica Karst, is the same species.

And in the last instance, the following species should he listed 
as more or less certain members of this genus, viz. Pustularia 
Gaillardiana Bond., P. patavina (Cke A Save.) Bond., P. subcupu- 
laris (Rehm) Boud., P. bolarioides Banish., and Peziza bronca Beck 
[= Geopyxis bronca Seav., though not Aleuria humicola Bond., cited 
by Seaver as a synonym, for Boudier’s species shows positive 
iodine reaction of the asci, the spores are devoid of oil-drops etc., 
which characters demonstrate that it is in every respect a true 
Peziza s. str., i.e. Aleuria (Fr.) sensu Boud.]. I

I shall conclude this discussion of Peziza Catinus by the follow
ing enumeration ol svnonvms, illustrations, exsiccala and Swedish 

material:
Pustularia Catinus (Iiolmskj. ex IT.) Fuck., Symb Myc. p. 328.
Syn.: Peziza Catinus Iiolmskj. ex Fr., Syst. myc. II p. 61. — Geopyxis 

Catinus Sacc., Sylt. fung. 8 p. 71. — Aleuria Catinus Gill., Champ. IT. 
Discom. p. 39. — Peziza (Cupularis) Tarzetta Cke, Mycogr. p. 166. — Pustu
laria Tarzetta Relim, Ascom. n. 53; Ascom. Lojk. p. 3. — Geopyxis tazzetta 
(sic!) Sacc., Syll. fung. 8 p. 66. — Paxina Tarzetta Nannf. ap. Krok & Almqu., 
Sv. flora f.’skolor II. Kryptogamer, cd. 5, p. 176. — Peziza spurcata Pers., 
Alyc. Ear. I p. 226. — Peziza ochracea Boud. ap. Cke, Mycogr. p. 225 (non 
P ochracea (Fr.) Karst., Not. Sällsk. F. IT. Förh. 10 p. 110). — Aleuria 
ochracea Gill., Champ. IT. Discom. p. 41. — Pustularia ochracea Bond., 
Icon. myc. p. 188. — Piscina ochracea Rehm ap. Dodge, Transact. Wise. 
Acad. Sei., Arts & Lett. 17 p. 1040. — Peziza cupularis sensu Karst, (vix 
L. ex Fr.). — Aleuria cupularis Gill., Champ. Fr. Discom. p. 39. — Aleuria
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pustulata [Iledw.] Bres., Fungi trid. 2 p. 73 (non Peziza pustulata auctt.). — 
Pustularia Sibirien Karst., Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 11 p. 145. — Geopyxis 
sibirica Sacc., Syll. fung. 8 p. 69. — Acetalnila Riederi (Weinm.) Sacc. sensu 
Rehm ap. Starb., Bih. K. Sv. Vet.-Akad. Handl. 16:111:3 p. 14.

111.: Boudier, Icon. myc. tab. 336 (Pustularia Catinus), 337 (Pustularia 
ochracea). — Bresadola, Fungi trident, tab. 185 (Aleuria pustulata); Icon, 
myc. tab. 1201:2 (Geopyxis cuputaris), 1205 (Aleuria pustulata). — Cooke, 
Mycogr. fjg. 287 (Peziza tarzetla), 290 (P. Catinus), 377 (P. ochracea). — 
Gillet, Champ. Fr. Discom. pl. 36 (Aleuria cuputaris), 39 (Aleuria ochra
cea). — Holmskjold, Otia II tab. 5 (Peziza Catinus).

Exs.: Kryplog. exs. Vindob. n. 1730 (Geopyxis cuputaris). — Rehm, Ascom. 
n. 53 (Pustularia Tarzetta).

Småland: Ljungarum parish, Rosenlund, VI. 1866, J. E. Zetterstedt 
(U!). — Västergötland: Skene parish, 22. VIII. 1893, J. Hamner (Hb. 
Romell n. 16394, S!). — Västmanland: Västerås-Barkarö parish, Ridö, 
margin o! mixed wood, on the soil, 9. VI. 1919, L. Romell (n. 16397, SI).— 
Up p 1 an d: Stockholm, Lilljanskärret, 26. IX. 1896, L. Romell (n. 16395, S!); 
Lilljans, on soil amongst grasses and Alnus, 30. VI. 1901, L. Romell (n. 16396, 
S!); Hortus Bergianus, 15. IX. 1907, R. Sernander (VU! as Peziza Riederi); 
Ekbacken, 12. VI. 1892, L. Romell (n. 16393, S!); Djurgården, Rosendal, on 
old refuse-heap, 16. IX. 1889, L. Romell (n. 16392, S!). — Knivsta parish, 
Björkkulla, in a garden, 13. IX. 1909, R. Sernander (VU!). — Alsike parish, 
»Lunsen», near Flottsund, amongst grasses, 11. IX. 1936, S. Lundell (N!).— 
Danmark parish, »Hammarby skog», on bare soil, 1. VII. 1932. S. Lundell 
(N!). — Upsala-Näs parish, Vreta, 19. VII. 1931, S. Junell (N!). — Bondkyrko 
parish, Kungsparken. 19. VIII. 1883, Th. M. Fries (U!); Vårdsätra, 12. IX. 1936, 
II. Smith (N!). — Upsala, E. Fries (U! as Peziza Catinus); Floragatan 6, on 
sandy soil along the pavement, 31. VIII. 1928, S. Lundell (N!); outside »Sö- 
dermanland-Närkes nation», in lilac hedge, 5. X. 1928, II. (1. Bruun (N!); 
Carolinaparken, 1888, K. Starbäck (U! in alcohol, Starbäck 1890 p. 14 as 
Acetabula Riederi), close to the chemical institute, IX. & X. 1896, Tn. M. 
Fries (U!, also in alcohol); Botanic Garden, 22. VIII. 1928, I. Örtendaml (Nl), 
18.VII. 1929, II. G. Bruun (Nl); the park in front of the gaol, on bare soil 
under Fagus and Betula, 3. VII. 1932, S. Lundell (U! in alcohol); the wood 
between Grindstugan and Norby, 3. VII. 1932, S. Lundell (X!, U! in alco
hol). — Ilarg parish, Hargshamn, VIII. 1905, K. Starbäck (S! as Geopyxis 
cuputaris f. hymenio pallido). — Dalarna: Norrbärke parish, Smedje
backen, amongst nettles, 21. VIII. 1937, K. G. Ridelius (this gathering will 
be distributed in Lundell & Nannfeldt, F. exc. suec.).

The second species to be dealt with in this paper, Peziza radi- 
culata Sow. ex Fr., is also a very characteristic species, fairly 
common in Sweden, at least round Upsala, but very much neg
lected on account of the difficulties to determine it. It has also 
been described repeatedly as a »nova species», and has been Irans-



ferred from one genus to another without 
finding a definite position, as will he seen 
from the appended lists of synonyms. This 
is evidently due to the fact that it occupies 
so isolated a position that it becomes an 
aberrant member of every existing genus. — 
The last attempt to dispose of it is Bou- 
dier’s who connects it with Peziza abietina 
Pers. ex Fr., placing them either (Boudikr 
1885 p. 102) in Otidea as a subgenus of 
their own, Pseudotis, or (Boudikr 1907 p. 
52; 1910) as a separate genus close to Oti
dea. In my (still unfinished) studies on 
the genus Otidea, also these two species 
had thus to be considered. P. abietina 
agrees in almost all essential points with 
Otidea, but the apothecia are cup-shaped 
and not split up on one side. Peziza radi- 
culata, on the other hand, is quite differ
ent. The apothecia are distinctly hairy 
externally. The hymenium is yellow but 
changes soon into brownish, and the ex
terior is originally white but changes into 
brownish, when the hairs are torn off. 
The apothecia are originally cupulate with 
involuted margin but become soon very 
irregular with corrugated hymenium from 
mutual pressure and unequal growth. They 
are stipitate with rather thick stipes, en
larged in the middle part and hollow, more 
or less buried in leaf- or needle-mould, 
often root-like. The exterior of the stipe 
is rough from emerging hyphae and adher
ing soil particles. — The microscopical 
characters are also very remarkable. The 
asci show no reaction with iodine, agreeing 

in this with Otidea and Acetabnleae on the whole. The spores are 
rather small (13— 16X8 —10 p), hyaline and with two distinct oil- 
drops as in Otidea, but their wall is verruculose instead of being 
smooth. The paraphyses are very thin and thin-walled, hyaline
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Fig. 1. Section through ex- 
cipulum of Sowerbyella ra- 
dicalala. — 175Xnat. size.



and show no interesting peculiarities. The excipulum is very thick 
(1 mm. or even more) and the main part is composed of a rather 
compact weft of intricately interwoven cylindrical, sparsely sep
tate, branching, stout hyphae, 8—10 p in diam. A parietal layer, 
120—160 p thick, is sharply delimited from the inner tissue. It 
forms a compact »pseudo-parenchyma» with no intercellular spaces. 
The greatly enlarged hyphae (up to 18 p in diam.) are arranged 
perpendicularly on the surface and septated into short cells, 
rarely reaching a length of 30 p but usually much shorter. The 
cells of the outermost layer run out into the long, cylindrical, ob
tuse, sparsely septate, wavy hairs (fig. 1).

The most prominent differences from Otidea (and Peziza abietina) 
are thus the verruculose spores and the structure of the excipulum 
with the parietal layer of perpendicularly arranged cells running 
out into the long, cylindrical hairs, and in these characters P. 
radiculata is so dissimilar to all species of Otidea (and the tribus 
Acetabuleae on the whole) that it must be removed from that 
tribus. — As Pseudolis is characterised to comprise Otideas with 
cupulate (not split-up) apothecia, Peziza abietina, which matches 
this description, must be regarded as the type species, and then 
P. radiculata must be given another generic name. As seen from 
the appended list of synonyms it was earlier also referred to the 
genera Laclinea, Geopyxis, Sarcoscypha and Piscina, but its affinity 
is not so very close to any of these genera. After a thorough 
search one species has been found, but only one, that is clearly 
congerierie, viz. Aleuria unicolour Gill. [= Peziza unicolour (Gill.) 
Boud.], differing from the first species inter alia by the more 
elongated spores with even more delicate warts, by the brighter 
colour of the whole fruit-body (esp. of the excipulum), and by the 
thinner, epigaean stipe. Boudier included this species in his genus 
Peziza (i.e. Aleuria Fuck., type species: Peziza aurantia Pers. ex 
Fr.) and it shows at first sight some resemblance to that genus. 
But the species of Aleuria are marked by the reticulate (not verru
culose) spores, the presence in the paraphyses of a red pigment 
(»pezizaxanthin», »pezizin») that turns green with iodine, and the 
structure of the excipulum that is neither distinctly hairy nor in 
possession of the parietal layer of perpendicularly arranged stout 
hyphae.

As neither P. radiculata nor A. unicolor have been made types 
of any genus, I feel forced to coin a new generic name for them,
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and as such I propose Sowerbyella in honour of the discoverer of 
the first species. The position of this genus in a natural system 
is still doubtful. The diagnosis is as follows:

Sowerbyella Nannf. n. gen.
Apothecia cupnlata, süpitata, magna vel mediocres. Hymenium flavum— 

fulvum, excipulum albidum—flavum, villosum, pilis longis, cylindraceis, 
obtusis, sparse septatis, hyalinis instructum. Pars fundi excipuli textura 
intricata, pars parietis »pseudo-parenctfymatica» e hyphis latis, tenui- 
membranatis, dense septatis composita, cellulis superficialibus in pilos 
transientibus.

Asci cylindrici, operculati, J —■. Sporidia ellipsoidea, 2-guttulata, eon- 
tinua, hyalina, verruculosa.

Paraphyses filiformes, (sub)hyalina.
Species typica: Peziza radiculata Sow. ex Fr.
Species altera: Aleuria unicolor Gill.1

Very little need be said about the synonyms of S. radiculata. 
The type specimen in the Kew Herbarium is absolutely identical 
with my Swedish fungus and with the species that has always 
passed as Peziza radiculata. Massee (1895 pp. 378—380) insisted 
that Peziza radiculata had been misunderstood and that the ori
ginal P. radiculata according to Sowerhy’s specimen had »persist
ently smooth» spores in contrast to the verrucose-spored species 
that usually had passed under that name, and that Massee named 
Geopyxis Cookei Massee. This statement is due to some error, as 
Miss Wakefield had already annotated on Sowerby’s specimen, 
when I examined it in 1932 and was able to confirm her observa
tion, that it had the typical verruculose spores. — Peziza Bauerana 
Cke is according to the authentical specimens in Rabenhorst, F. 
eur. n. 615, another synonym — Peziza geochroa Pers. is not 
represented by any specimen in Persoon’s herbarium, but Bresa- 
dola’s suggestion that it is S. radiculata, seems well founded. 
Nor are Peziza retirugis Fr. and P. lepidota Fr. represented in the 
Fries herbarium, but their descriptions can hardly be referred to 
any other species than S. radiculata.

A list of synonyms, illustrations, exsiccata and Swedish specimens 
is appended here.

1 Sowerbyelta unicolor (Gill.) Nannf. n. comb. — Syn: Aleuria unicolor Gill.. 
Champ. Fr. Discom. p. 38. — Peziza unicolor Boud., Bull. Soc. Myc. Fr. 14 p. 21.
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Sowerbyella radiculata (Sow. ex Fr.) Xannf. n. comb.
Syn.: Peziza radiculata Sow. [Engl. Fungi tab. 114] ex Fr., Syst. myc. 11 

p. 81. — Lachnea radiculata Gill., Champ. Fr. Discom. p. 66; Phill., Brit. 
Discom. p. 202. — Peziza (Scypharia) radiculata Quél., Ench. fung. p. 281. — 
Sarcoscypha radiculata Sacc., Syll. fung. 8 p. 156 (n. 629). — Geopyxis 
radiculata Massee, Brit. F. Fl. IV p. 379. — Otidea radiculata Bres., Fung, 
trident. II p. 72. — Pseudotis radiculata Boud., Icon, mycol. p. 186; Hist. 
Class. Discom. d’Eur. ]). 52. — [Peziza Sowerbea Pers., Mycol. eur. I. p. 
232.] — Geopyxis Cookei Massee, Brit. 1-'. Fl. IV p. 378. — Peziza (Sarcoscypha) 
radiculata var. Percevalii Phill. ap. Cke, Mycogr. p. 178. — Lachnea radi
culata var. Percevalii Phill., Brit. Discom. p. 203. — Geopyxis Cookei var. 
Percevalii Massee, Brit. F. FI. IN' p. 379. — Peziza geochroa Pers. [Mycol. 
eur. 1 p. 200] ex Fr., Syst. myc. II p. 51; Sacc., Syll. fung. 8 p. 78 (n. 271) 
(ex descr. et fide Bres.). — Peziza (Cochleata) Bauerana Cke, Mycogr. p. 
129; Sacc., Syll. fung. 8 p. 87 (n. 313). — Discina Bauerana Rehm, Discom. 
p. 979. — ? Peziza pateraeformis Dur. & Lev., Fragm. myc. p. 140 (ex descr.).
— 'I Sarcoscypha pateraeformis Sacc., Syll. fung. 8 p. 157 (n. 632). -—?Pustn- 
taria pateraeformis Boud., Ilist. Class. Discom. d’Eur. p. 53. — ? Peziza re- 
tirugis Fr., Act. Reg. Soc. Sei. Ups., Ser. Ml. Vol. 1, p. 229; Sacc., Syll. fung. 
8 p. 76 (n. 262) (ex descr.). — ?Pseudotis retirugis Boud., Ilist. Class. Discom. 
d’Eur. p. 52. — ? Peziza lepiclota Fr., Syst. myc. 11 p. 54; Sacc., Syll. fung. 8 
p. 79 (n. 277) (ex descr.). — 'I Pseudotis lepiclota Boud., Ilist. Class. Discom. 
d’Eur. p. 52.

Exs.: Rabenhorst, F. eur. n. 615 (Peziza venosa; typus P. Baueranae), 
618 (P. radiculata).

111.: Boudieii, Icon. myc. tab. 334 (Pseudotis radiculata). — Brksadola, 
Fungi trident, tab. 184 (Otidea radiculata); Icon. myc. tab. 1230 ((). radi
culata). — Cooke, Mycogr. fig. 99 (Peziza radiculata), 224 (P. Bauerana), 
311 (P. radiculata var. Percevalii). — Gillet, Champ. Fr. Discom. pi. 58 
(Lachnea radiculata). — Phillips, Brit. Discom. fig. 38 (Lachnea radiculata).
— Sowerby, Engl. Fungi tab. Ill (Peziza radiculata).

Uppland: Stockholm, Lilljans, 1. X. 1897, J. Hamner (S!). — Danmark 
parish, \Y. of Sävja, amongst mosses under spruces, 12. X. 1934, S. Lundell 
(N!). — Bondkyrko parish, Graneberg, amongst pine needles in coniferous 
wood, 28. VIII. 1890, Tu. M. Fries (U!); »Granebergs skog», IX.—X. 1890, 11. 
v. Post (Ul); Flottsund, Fristaden, under pines, 3. IX. 1904, Th. M. Fries (U!); 
Vårdsätra, 12. &20.IX. 1936, II. Smith (X!); Kungsparken, close to Ultima, 
3. X. 1869, II. v. Post (SI); the wood about 500 m. S. of Rickomberga, dry 
pine wood, 30. IX. 1931, II. G. Bruun (X!); close to Kvarnbo, mossy spruce 
wood, 27.IX. 1935&2.IX. 1936, II. G. Bruun (Nl). — Upsala, 20.X. 1882, E. 
Henning (U! in alcohol); the slope above »Hemmet för kroniskt sjuka», 
13. X. 1935, E. Åberg (N!). —• Arentuna parish, AV. of the church and E. of 
Björklingeån, 12. IX. 1936, L. Bruun (X. n. 5185, X!). -- Baldige parish, Löten, 
under spruces, 5. X. 1937, II. Smith (N!).

Upsala, Botanical Institute, October 1937.
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REFERAT.
Schlenker, Gerhard, Die Wuchsstoffe der Pflanzen. Ein 

Querschnitt durch die Wuchshormonforschung. — 92 sid. 
32 textfig. München (Lehmanns Verlag) 1937. Utlandspris halt. Mk 3,60, 
bunden Mk 4,50.

Sedan Boysex Jensens epokgörande arbeten över växandets retnings- 
ämnen utkommo (1910, 1911), har litteraturen på detta forskningsområde be
funnit sig i snabb tillväxt. Särskilt under de senaste åren har detta varit 
fallet. Av de omkring 350 arbeten, som Schlenkers bok överblickar, har 
det stora flertalet publicerats efter 1932. En sammanfattande framställ
ning är därför välkommen för den som intresserar sig för växternas ret
nings- och tillväxtprocesser. Tidigare (1934) har en större sammanfattning 
publicerats av Boyskx Jensen i hans arbete »Die Wuchsstofftheorie», 
vilket dock huvudsakligen behandlar tillväxtämnena inom auxingruppen 
(A-tillväxtämnen). Schlenkers arbete omfattar såväl auxingruppen som 
biosgruppen (B-ti 11 växtämnen).

Redogörelsen börjar med A-ämnena, d. v. s. auxinerna och heteroauxin, 
deras förekomst, bildning, transport, kemiska natur och verkningssätt. 
Därvid behandlas tillväxtfenomenen, de fototropiska, geotropiska och nas- 
liska rörelserna ävensom tillväxtämnenas förmåga att verka utlösande på 
celldelning och rotbildning, I detta sammanhang omtalas också de arbeten, 
som påvisat liknande effekter hos en mängd kända organiska föreningar och 
de konsekvenser, dessa upptäckter väntas medföra inom tillämpad botanik.

Framställningen av bios-ämnena omfattar övriga substanser av hormon- 
och vitaminnatur samt deras förekomst och verkan hos högre och lägre 
organismer inom växtriket.

Varje företeelse, som skildras, har blivit insatt i sitt fysiologiska sam
manhang, så att även den i fysiologi obevandrade kan komma underfund 
med företeelsens biologiska betydelse. Detta underlättas också av en klar 
och överskådlig disposition. Att bygga upp och konsekvent fastliålla vid 
en sådan har säkert ej varit lätt i ett fall som detta, där framställningen 
gäller ett område inom fysiologien, som ännu ej är tillräckligt genomar
betat för att möjliggöra en systematisk indelning av stoffet. Författaren 
bemödar sig att klargöra termer och distinktioner, vilket är särskilt be
tydelsefullt inom en ung forskningsgren, där nya rön ständigt göras, så 
att en äldre terminologi lätt blir inkonsekvent och råkar i motsägelser. 
Arbetet börjar t. ex. med en framställning av innebörden hos termerna 
katalys, ferment, hormoner, vitaminer, retningsämnen, tillväxtämnen etc., 
och i ett särskilt kapitel behandlas begreppen tillväxtämne och hormon.

Schlenkers bok är ett förträffligt arbete, kortfattat, sakligt, klart och 
överskådligt och därtill lättläst trots sin rikedom på detaljuppgifter.

M. G. Stålfelt.
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Boas, Friedrich, Dynamische Botanik. Fine P h y s i o 1 o g i e 
einheimischer Pflanzen f ii r Biologen, Arzte, A p o- 
theker, Che m i k e r, Land w i r t e, G ä r t n e r. — 185 sid. 64 textfig. 
München (Lehmanns Verlag) 1937. Utlandspris halt. Mk 9, bunden Mk 10,20.

Den som ser tileln på Boas’ arbete »Dynamische Botanik», undrar nog 
vad det kan vara för ett nytt slags vetenskap, som här framföres. Att 
boken är avsedd för »biologer, läkare, apotekare, kemister, lantbrukare 
och trädgårdsmästare» lämnar inte mycken upplysning. I förordet heter 
det: »Der Hauptgedanke ist der, die Pflanze als wirkendes Wesen in die 
Gesamtheit des Lebens zu stellen und die entstehenden Wirkungskreis
läufe aufzuzeigen», men det är ej heller ur denna antydan lätt att utläsa 
något klart syfte. De första kapitlen ägnas emellertid åt en redogörelse 
för begreppet »dynamisk botanik» och man får då veta, att det gäller den 
del av botaniken, som behandlar växternas betydelse och verkningar i 
både den organiska och oorganiska naturen. Det är sådan botanik som 
söker utröna, vad växten eller rättare den enskilda arten betyder i natu
rens hushållning, vad den är och vad den uträttar och vilka möjligheter 
som stå den till buds. Den dynamiska botaniken bestämmer arten som 
del i det organiska sammanhanget, värdesätter dess betydelse för den 
omgivande växtvärlden, för marken, djuren och människan. Denna forsk
ningsgren skall uppspåra och följa artens verkningar på alla dess banor, 
och söka nya vägar för verkningarnas utnyttjande i människans tjänst. 
När man läst igenom boken måste man dock säga, att mål och medel i 
denna arbetsplan knappast innebära något nytt. Programmet omfattar 
endast sådant som redan tillämpas på botanikens skilda områden. Det 
nya skulle möjligen vara att den värderings- och tillämpningsbotanik som 
går under namnen tillämpad botanik, ekologi, patologi etc. skulle sam
manföras under en gemensam rubrik, och som sådan har förf. valt termen 
»dynamisk botanik».

Framställningen är grundad på exempel ur författarens egna under
sökningar samt på sammanställningar av resultat från olika botaniska 
forskningsområden. I många fall förekomma dock påståenden, om vilka 
läsaren inte vet, huruvida det är fråga om vunna forskningsresultat eller 
om det blott representerar författarens åsikter och tro. Detta gör att det 
vetenskapliga innehållet ibland blir oklart och vagt och därtill svårläst, 
eftersom läsaren ofta får gå tillbaka i texten och förgäves leta efter pre
misser som borde finnas. Arbetet är dessutom rikt på teoretiserande och 
spekulerande utläggningar. Men författarens avsikt har sannolikt i första 
hand varit att stimulera biologernas företagsamhet på skilda områden 
och uppmuntra varje strävan att ur de biologiska företeelserna utvinna 
nya förvärvsmöjligheter för människan. Det talas därför också om sådana 
saker som fyraårsplaner, »Volksraumbotanik» och botanik som ett folk 
kan lita till »als Sicherung der biologischen Grundlage seines Daseins».

Fit förtjänstfullt inslag utgör kapitlet om en del ranunculaceers ekolo
giska verkningar samt etl flertal åskådliga försök på detta och andra 
områden.

M. G. Stålfelt.
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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Årsmöte 1937.
Föreningen sammanträdde den 7 december 1937 å Stockholms Hög

skola under ordförandeskap av professor O. Rosenberg.
Det stadgeenliga valet av funktionärer för år 1938 utföll på följande 

sätt: till ordförande utsågs professor O. Rosenberg, till vice ordförande 
professor II. Hesselman, till sekreterare docent R. Florin, till skattmästare 
docent O. IIeilborn, till redaktör för tidskriften professor T. Lagerberg, 
till övriga ledamöter av styrelsen professor R. K. Fries, rådman A. Haf- 
ström, lektor I. Holmgren (nyvald efter lektor J. A. O. Skärman, som av
böjt återval), professor F. Mei.in, professor II. Xilsson-Kiile, professor 
(i. Samuelsson och professor R. Sernander.

Till ledamöter av redaktionskommittén utsagos professor G. FI. Du Rietz, 
docent R. Florin, professor T. Lagerberg, professor (i. Samuelsson, pro
fessor R. Sernander och laborator M. G. Stålfelt.

Till revisorer valdes direktör G. Indebetou och civilingenjör J. Berg
ström med docent C. Malmström och civilingenjör S. Qvarfort som 
suppleanter.

Ordföranden meddelade, att styrelsen på föreningens vägnar beslutat 
om dess ingående i stiftelsen »Internationale Station für mediterrane Bio
logie», som grundats den 23 mars 1937 i Basel för övertagande av den i 
köpmannen Carl Fausts ägo befintliga botaniska trädgården »Mari Murtra», 
vid Blanes nära Barcelona (Spanien). Styrelsen hade å föreningens vägnar 
i ärendet avgivit följande

Erklärung.
Die Svenska Botaniska Föreningen in Stockholm hat von der am 23. 

März erfolgten Errichtung der Stiftung
Internationale Station für mediterrane Biologie’ und vom Inhalte der 

Stiftungsstatuten Kenntnis genommen.
Sie spricht dem Stifter Herrn Carl Faust ihren aufrichtigen Dank aus 

und erklärt ihre Bereitwilligkeit nach den Stiftungsbestimmungen an der 
Verwirklichung des Stiftungszweckes mitzuwirken.

Stockholm, den 9. November 1937.
O. Rosenberg 
Vorsitzender

Rudolf Florin 
Sekretär.»
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Vid sammanträdet höll fil. lic. Nils Fries föredrag över ämnet »Vita
miner som livsfaktor för svampar», varefter docent R. Florin förevisade 
en stambasknöl med växande skott av det kaliforniska redwoodträdet 
Sequoia sempervirens (utställd av revisor E. Wibom) och ett årsgammalt 
exemplar av det sydkinesiska barrträdet Glgptostrobus pensilis (från den 
Bergianska trädgårdens botaniska avdelning). Sammanträdet avslutades 
med ett föredrag av docent C. Malmström över ämnet »Mailands skogar 
under de senaste 300 åren enligt officiella kartors vittnesbörd».

Närvarande voro 54 personer.

Nya medlemmar.
Vid styrelsens sammanträde den 9 november 1937 invaldes följande 

medlem:
på förslag av amanuensen I. Fröman: 

fil. stud. Torsten Hkmbero, Stockholm.
Vid styrelsens sammanträde den 7 december 1937 invaldes följande 

medlem:
på förslag av professor F. Melin, Uppsala: 

fil. mag. Erik Strandell, Uppsala.
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SAMMANKOMSTER ÅR 1937.

Vetenskapsakademien.
Den 13 januari.

Av Hahnska räntan utdelades till fil. lic. Folke Fagerlixd 1000 kr. så
som bidrag till bestridande av kostnaderna för en resa i botaniskt syfte 
till Java.

Den 2b februari.
Till införande i Arkiv för Botanik antogs: »Lichenes nonnulli in Fxpedi- 

tione Regnelliana prima collecti» av lektor G. O. A:x Malme.

Den 10 mars.
För resor inom Sverige i botaniskt syfte utdelades följande stipendier:
fil. kand. C. G. Wenner 150 kr. för en växtgeografisk undersökning av 

limniska subfossil i Börjesjön i norra Uppland; e. o. amanuens O. Almborx 
150 kr. för studier av lavvegetationen i Pite lappmark; e. o. amanuens 
T.Levhing 150 kr. för fortsatta undersökningar över algfloran vid blekingska 
kusten; fil. mag. I. Fröman 125 kr. för fortsatta undersökningar av Stora 
Karlsös växtvärld samt dennas invandringshistoria; fil mag. S. T. Peters
son 125 kr. för undersökningar över havsalgernas fysiologi ocb biokemi 
(vid Kristineberg). Ur Uierta-Retzius’ stipendiefond utdelades till fil. lie. 
Nils Fries 2200 kr. för studier vid professor Kögls laboratorium i Utrecht 
av biosartade ämnens inverkan på tillväxten av vissa vedförstörande 
svampar; till fil. lie. Gunnar Lohammar 1500 kr. såsom bidrag till inköp 
av en galvanometer ocb annan utrustning för spektrofotometrering för 
hans pågående limnologiska undersökningar ocb till dr. EricTIultén 2900 
kr. för att vid amerikanska museer idka studier över Alaskas flora.

Ur Ilierta-Retziusfonden för vetenskaplig forskning utdelades för bota
niskt ändamål följande understöd:

docent Johan Mauritzon 1000 kr. för insamlande av växtembryologiskt 
material under en resa till Australien och Java; fil. lic. Sten Aiii.ner 
1250 kr. för en lichenologisk forskningsresa i Norge; fil. lic. Folke 
Fagerlind 1000 kr. för att i botaniska trädgården i Buitenzorg insamla 
cytologiskt och embryologiskt material av fam. Rubiaceae; professor 
G. E. Du Rietz 3000 kr. för resor inom Sverige och andra europeiska 
länder i växtgeografiskt syfte; fil. dr. A. H. Magnusson 2000 kr. för under
sökningar över lavsläktet Lecanora; docent X. Gustafsson 1500 kr. för 
undersökningar över inducerade förändringar i arvsanlag och kromo- 
somer; professor Göte Turesson 2000 kr. 1'ör cytogenetiska undersökningar 
av linnéanska växtarter med cirkumpolär utbredning; lektor G. Erdtman



1200 kr. for undersökning och beskrivning av de viktigaste pollentyperna 
hos monokotyledonerna; fil. kand. C. I.. Kiellander 1400 kr. för cytogene- 
tiska undersökningar av Poa palustris och närstående arter; professor 
11. Hesselman 1200 kr. för fortsatta försök på Kulbäckslidens försöksfält 
angående lättillgängligt kväves inverkan på oväxtlig, gammal och lav
behängd granskog; fil. dr. A. .Islander 1400 kr. för undersökningar av 
fosforsyrans tillgänglighet för vegetationen i vissa åkerjordar; fil. mag. 
G. Israelsson 1500 kr. för en undersökning av de mellanskandinaviska 
vattendragens alger; docent P. K. Lindahl 1000 kr. för undersökning av 
de fysiologiska grundvalarna för polariteten i kalkalgen Acetabularia 
mediterranea.

Det anmäldes, att två Krokska stipendier på vardera 600 kr. av Krokska 
kommittén tilldelats fil. lic. Sten Ahlner för lichenologiska studier i norra 
Jämtland och sydligare Lapplands skogsland och fil. lic. Gunnar Lohammar 
för floristiskt växtgeografiska undersökningar i Hälsingland och angrän
sande trakter av Gästrikland, Härjedalen och inre Medelpad.

Den 44 april.
Till införande i Acta Jlorti Bergiani antogs: »Embryologische, zytolo- 

gische und bestäubungsexperimentelle Studien in der Familie Rubiaceae 
nebst Bemerkungen über einige Polyploiditätsprobleme» av fil. lic. Folke 
I'agerlind.

Den 26 maj.
Det meddelades, att Fnanderska kommittén av Enanderska fondens 

räntor tillerkänt amanuens C. G. Lillieroth 500 kr. för växtgeografiska 
och cytologiska undersökningar av Taraxacum-Üovim i norra Norge, med. 
kand. Gustaf Haglund 500 kr. för undersökning av Taraxacum-i\ornn i 
Skåne, Småland och på Oland, f. d. telegrafkommissarie C. F. Gustafsson 
.'!()() kr. för undersökningar av ifuöus-släktets former i södra Norge samt 
på Fy en och Själland, komminister .1. Lagerkranz 100 kr. för insamling 
på Färöarna av Sa hx-form er för Bergianska trädgårdens salieetum och 
herr Ragnar Oiilsén 400 kr. för studiet av Taraxacum-ilorim i Lule lapp
mark.

Den 13 oktober.
Till införande i Arkiv för Botanik antogs: »Der Embryosack von Plum- 

bagella und Plumbago» av fil. dr. Folke Fagerlind.

Den 24 november.
'Fill införande i Arkiv för Botanik antogs: »Ditepalantlius, eine neue 

Balanophoraceen-Gattung aus Madagaskar» av fil. dr. Folke Fagerlind.

Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet i
Uppsala.

Den 16 februari.
Docent O. Heilborn demonstrerade mikroskopiska preparat av jätte- 

kromosomer från bananflugans spottkörllar.
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Docent II. Smith förevisade Kobresia-typer från västra Kina.
Professor C. Tn. Mörner demonstrerade små men mogna hasselnötter, 

som insamlats av dr. Carl Smith i Fantskogs park, Skogs s:n, Ångerman
land, samt vidare i Uppsala salufört s. k. »Bulgariskt julris», härrörande 
från Grevillea aspleniifolia.

Docent J. A. Xannfeldt demonstrerade toppmurklorna Morchella rotunda 
och M. umbrina samt en hittills obeskriven art av släktet Urnula, som 
många vintrar å rad visat sig vid sjön Dunkern i Södermanland.

Den 2 mars.
Civilingenjör T. Stähle höll föredrag »Om jästsvamparna och deras 

livsprocesser».
Professor N. Svedelius demonstrerade blommande växter från Botaniska 

trädgårdens växthus.
Docent O. Dahlgren demonstrerade preparat, visande inversioner hos 

hanan flugans spottkörtelkromosomer.

Den 13 april.
Professor X. Svedelius demonstrerade blommande växter från Botaniska 

trädgårdens växthus.
Fil. mag. G. Lindeberg höll ett av ljusbilder och pressat material illu

strerat föredrag över ämnet »Från en botanisk resa i Sydafrika».

Den 27 april.
Docent G. Degelius höll föredrag om »Egendomlig bålanatomi bos ett 

par nordamerikanska Parmelia-arter». (Se Acta 11 ort i Gotoburgensis, 
Tom. XII.)

Amanuens C. G. Alm refererade Jens IIolmboe: »The Trondheim district 
as a centre of late glacial and postglacial plant migrations» (1937) samt 
demonstrerade ett par i Botaniska trädgårdens växthus blommande växter.

Fil. kand. N. IIylander meddelade ett antal Phyteuma-iynd i Sverige.

Den 11 maj.
Komminister J. Lagerkranz höll ett av ljusbilder och pressat material 

illustrerat föredrag om »En exkursion till Godthaabs-området på Grönland».
Den 21 maj.

Sektionen företog sin traditionella vårutflykt till Linnés Hammarby, 
vars anläggningar demonstrerades av professor R. Sernander. Sedan mid
dag intagits, höll denne ett föredrag om »Den linnéanska botaniken i den 
engelska trädgårdsstilen».

Den 18 september.
Professor X. Svedelius demonstrerade Botaniska trädgårdens nya växt

hus och några intressantare typer bland dess växtbestånd.
Den 5 oktober.

Docent O. Dahlgren höll föredrag om »Plasmatisk ärftlighet».
Fil. kand. N. IIylander beskrev den för svenska floran nya arten 

Alchemilla microcarpa Boiss. & Reut., dess förhållande till A. arvensis (L.) 
Scop. samt dess utbredning i Sverige. (Se Sv. Rot. Tidskr. 1937.)
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Den 26“ oktober.
Docent O. Dahlgren höll föredrag om »Embryosäckens utveckling hos 

Plumbago zeylanica». (Se Bot. Xotiser 1937).
Fil. lic. 1). Lihneli. föredrog om »En plasmodiophoraeé som parasit hos 

Juniperus communis».
Professor N. Svedelius demonstrerade en androgyn kolv av 7'ea mays.
Assistent O. Gehn demonstrerade ett egendomligt Agrimonia-exemplar.

Den 16 november.
Fil. kand. X. Hylander höll föredrag »Om gammaldags gräsfröinkom- 

lingar».
Amanuens C. G. Ai.m beskrev Chrysanthemum serotinum E., som denna 

höst troligen för första gången burit fullt utslagna blommor på fritt land 
i Uppsala Botaniska trädgård.

Docent O. Dahlgren refererade F. If. Bilungs: »Some new features in 
the reproductive cytology of angiosperms, illustrated by Isomeris arborea *. 
(The Xew Phytologist, Yol. 3(1, 1937.)

Den 7 december.
Fröken Christina Eöwenhiklm höll ell föredrag över ämnet »På ströv

tåg i nordkinesiska bergstrakter».
Docent II. Smith demonstrerade ett antal kinesiska Leontopodium-arler.

Svenska Växtgeografiska Sällskapet.
Den 1!) oktober.

Ordf. uttalade några minnesord över de avlida medlemmarna jägmästare 
Gottfrid Lidman, apotekare Carl Pleuel, provinsialläkare Birger Sjöström 
och jägmästare Wilhelm Ålind.

Direktören för kulturavdelningen vid .lavas sockerförsöksstation, fil. dr. 
Gunnar Booberg, höll föredrag om »Vegetation och kultur på Java».

Den 1 december.
Sällskapets årsmöte. I ett längre anförande hyllade ordf. de bortgångna 

medlemmarna lektor Gustaf O. Malmhs och läroverksadjunkten Harald 
Thomassons minne.

Av årsredogörelsen framgick, att medlemsantalet under året stigit till 
298. För utgivandet av band IX (1937) av Arta Phytogeographica Suecica, 
innehållande R. Sterner: Flora der Insel Öland, vilken torde utkomma 
först i februari eller mars 1938, har sällskapet erhållit ett statsbidrag av 
1000 kronor.

Den avgående styrelsen omvaldes. På styrelsens förslag valdes till 
hedersledamöter professor E. Hübel, Zürich, och professor A. G. Tansley, 
Cambridge. Till korresponderande ledamöter utsågos dr. If. II. Allan, 
Palmerston North, dr. 11. Godwin, Cambridge, professor Tu. Eippmaa, Tartu, 
dr. W. Eüdi, Zürich, dr. W. B. B. Oliver, Wellington, professor C. Regel, 
Kaunas, samt professor C. Troll, Berlin-Charlottenburg.

Lektor Gunnar Ehdtman höll föredrag om »Bidrag till pollenanalysens 
teori och metodik».
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Botanistklubben vid Stockholms högskola.

Den 26 februari.
Docenten Carl Malmström höll föredrag om Tönnersjöhedens försöks

park i Halland. Föredraget illustrerades av talrika kartor och ljusbilder.

Den 11 april.
Fil. kand. C. L. Kiellander refererade: Arne Müntzing, The Effects of 

Chromosomal Variation in Dactylis. — Hereditas, Bd. 23, 1937.
Fil. kand. Gösta Får.eus refererade: Reinhard Orth, Zur Keimungs- 

physiologie der Farnsporen in verschiedenen Spektralbezirken. — Jahrb. 
wiss. Bot, Bd. 84, 1937.

Fil. lic. Ivar Elvers höll ett med talrika ljusbilder illustrerat föredrag 
om sina besök i några botaniska trädgårdar på Java, i Singapore och på 
Ceylon.

Den 13 maj.
Fil. lic. Folke Fagerlind höll föredrag om sina cytologiska studier 

inom familjen Rubiaceae.
Fil. stud. Bertil Wahlin refererade: A. J. Rainio, Über die Intersexualität 

bei der Gattung Salix. Diss. — Helsingfors 1926.
Professor Otto Rosenberg talade om uppkomsten av diploida embryo- 

säckar hos släktet Lilium och demonstrerade i samband därmed mikro
skopiska preparat.

Den 30 september.
Hl. dr. l oLKE Fagerlind höll föredrag om »Plumbagella-schemat».
Fil. stud. Ivar Ekdahl talade om experimentell fördubbling av kromo- 

somtalet hos mossor.
Fil. dr. Folke Fagerlind talade om polyploidi hos tomater och demon

strerade ett par på Botaniska institutet framställda diploida och tetraploida 
tomatplantor.

hil. dr. Folke 1'Agerlind höll föredrag om det av honom nyuppställda 
balanophoracé-släktet Ditepalanthus och dess enda representant, D. Afzelii 
Fagerlind, som av docenterna K. Afzelius och B. Palm hemförts från 
Madagaskar.

Laborator M. G. Stålfelt förevisade ett par Ephedra-exemplar på frukt
stadiet från Bergianska trädgården.

\ id förrättat styrelseval valdes till ordförande fil. kand. C. L. Kiellander, 
till sekreterare fil. stud. Olof If. Selling och till skattmästare fil. stud. 
Bengt Rosenberg. Den avgående styrelsen hade undanbett sig' återval.

Den 1- och 5 november.
Pa inbjudan av Botanistklubben jämte fem andra föreningar höll N. W. 

Timoféeff-Ressovsky, Berlin, tre föredrag: 1) »Über die relative Vitalität 
und den Selektionswert der Mutationen», 2) »Über genetische Zusammen
setzung wilder Populationen und die intraspezifische Differenzierung», 
3) »Mechanismus der Mutation und die Genstruktur».

9 37845. Svensk Botanisk Tidskrift. 1938.



Den 30 november.
Lektor G. Erdtman höll föredrag om

Pollenanalys och pollenmorfologi.
Nya metoder och undersökningar.

Med hjälp av nya metoder för anrikning av pollen i olika jordarter 
(»Neue pollenanalytische Untersuchungsmethoden»; Ber. Geobot. For
schungsinst. Bühel für 1935, Zürich 1930) hade föredr. bland annat kunnat 
påbörja en pollenanalytisk undersökning av råhumus, vilken jordart av 
vissa forskare ansetts sakna eller vara så gott som utan pollen. Under
sökningen utfördes på material från Rönnlidens kronopark söder om Stor- 
Uman. Enligt hittills föreliggande observationer synas råhumuslagren 
vara ungefär jämngamla med granen eller yngre.

Yid undersökning av i Anebodatrakten insamlade »standardprov» (Sv. 
Bot. Tidskr., Bd. 30, 1936, sid. 162) hade föredr. redan sommaren 1933 på
visat, att sädesslagens, enkannerligen rågens, stora pollen kunna skiljas 
från vildgräsens genomgående mindre pollenkorn och att pollenanalys 
alltså skulle kunna användas vid vissa kulturhistoriska undersökningar 
(jfr F. F'iruas, Der pollenanalytische Nachweis des Getreidebaus. — Ztschr.
f. Bot., Bd. 31, 1937).

Föredr. omnämnde en med hjälp av dammsugare (monterade på styr
hyttens tak samt uppe i förmasten på Svenska Amerika Liniens motor
fartyg Drottningholm) företagen undersökning över pollenkornens sprid
ning över Atlanten i slutet av maj och början av juni 1937 (»Pollen grains 
recovered from the atmosphere over the Atlantic». — Medd. Göteb. Bot. 
Trädg., Bd. 12, 1937).

Liknande försök utfördes på vattentornet i Västerås (c:a /O meter över 
havsytan) från den 1 april till den 1 juni s. å. med en »aerosoluppsam- 
lare», till vilken aktiebolaget Lux i Stockholm utfört ritningarna efter 
föredns anvisningar. Härvid uppfångades bland annat pollen av följande 
träd- och busksläkten (inom parentes anges tiden för resp. pollenslags 
största frekvens): Alnns (Vi), Corylas (L 4), Salix C2/«), Popnlus (S4/<i), Ulmns 
(2s/4), Larix (Vs), Betula (första hälften av maj), Carpinus (Vs), Picea (17/s), 
Quercus (22/s), Juniperus (M,'s) och Pinus (sista veckan i maj). Däremot 
erhöllos inga pollenkorn av Acer trots mycket riklig blomning och riklig 
förekomst i trakten, ej heller pollen av Fayas och Fraxinus. Fraxinus 
torde emellertid ej ha blommat i Västeråstrakten våren 1937.

På ett filter i en dammsugare, som var i gång från julafton 1936 till 
nyårsdagen 1937, erhöllos de viktigaste av de i torvmarkernas lagerföljder 
förekommande pollentyperna, däribland Tilia. Dessutom påträffades ett 
antal av de stora och lätt identifierbara pollenkornen av Zea. Marken 
var icke snöbetäckt vid tillfället, och de flesta av de infångade pollen
kornen torde ha virvlats upp med dammet från hustak, gator, åkrar o. s. v. 
(ett tiotal individ av Zea blommade under hösten 1936 i skolträdgården 
omkring hundra meter från den plats, där dammsugaren var uppställd).

Bidrag till kännedomen om växternas pollenproduktion kunna erhållas, 
om man macererar blomställningar etc. med ättiksyreanhydrid-svavel- 
syra och sedan räknar pollenkornen i en räknekammare (betr. dennas



konstruktion jfr Medd. Göteb. Bot. Trädg., Bd. 12, sid. 196). Ett hänge av 
Betula pubescens levererar i medeltal cirka 6 millioner pollenkorn. För 
Carpinus är motsvarande tal 1,1—1,2 million, för Quercus robur 1—1,5 
million. En hanlig strobilus av Abies balsamea innehåller i medeltal 
160,000 pollen (Juniperus communis 400,000, Picea excelsa 2,000,000).

Beträffande pollenkornens byggnad framhölls bland annat, att intinet 
lätt angripes och förstöres äv mänga kemikalier. På avbildningar i åtskil
liga cytologiska arbeten (t. ex. Miyake, Ann. Bot. 1903) är intinet ej ens 
antytt. Detta torde åtminstone i en del fall bero på, att intinet förstörts 
vid fixeringen (t. ex. av Flemings starka lösning). Luftsäckarna hos vissa 
barrträds pollen utgöras, såsom redan Strasburger framhållit, av håligheter 
mellan olika exinskikt; enligt en annan och i flera handböcker citerad, fast 
uppenbart felaktig uppfattning begränsas luftsäckarna inåt av intinet.

Den i kemiskt hänseende mestadels mycket resistenta substansen i 
pollenkornens exin kallas sporopollenin. Om pollen upphettas till hundra 
grader i en blandning av nio delar ättiksyreanhydrid och en del koncen
trerad svavelsyra, upplöses allt utom exinen, vilka antaga en svagt ljus- 
brun till mörkt rödbrun färgton (även svamphyfer kunna färgas på samma 
sätt). Med denna metod hade föredr. även isolerat megaspormembraner, 
n. b. deras exinösa del, ur fröämnen av barrträd. Sannolikt utbildas mega- 
spormembran tvärtemot hittills gängse föreställningar även hos angio- 
spermer.

Beträffande pollentyper, som anträffats i torv, framhölls bland annat 
följande. Artemisia-pollen är avbildat under rubriken Salix i en i Sverige 
flera gånger reproducerad figur ur ett arbete av Rudolph och Firbas. 
Någon likhet med Sa/fx-pollen föreligger ej. Pollen av Artemisia — san
nolikt A. vulgaris — synas ej vara sällsynta särskilt i äldre postglaciala 
avlagringar; föredr. hade t. o. m. funnit Artemisia-pollen i varvig lera. 
Ifos den tetraploida Empetrum hermaphrodittun äro pollentetraderna be
tydligt större (34—47 g, i medeltal 41 g) än lios Empetrum nigruin (22—34 g, 
i medeltal 28 g). Hos dessa arter kunna pollentetraderna alltså lätt skiljas 
utan variationsstatistisk analys. Däremot gå meningarna isär, huruvida 
de olika björkarternas pollen kunna skiljas. Här måste Variationsstatistik 
i vilket fall som helst tillgripas. Stora svårigheter möta redan genom 
det förhållandet, att björkarnas systematik ej kan anses definitivt utredd. 
Härtill kommer som ett viktigt moment, att de fossila pollenkornens 
storlek ej blott beror på den art, som levererat pollenkornen, utan 
även på den »kondition» i vilken pollenkornen hamnat i det konserverande 
mediet och på de processer, som sedan ägt rum inuti detta. — Exinen av 
idegranens pollen ha en fin skulptur, vars detaljer framträda vid använd
ning av Immersionsobjektiv. Subfossilt 7’a.rus-pqllen hade påvisats invid 
den stora rams-förekomsten vid Ilejnum Kallgate Burg på Gotland.

1 anslutning till mikroprojektion av pollenpreparat nämndes några ord 
om pollenmorfologiens betydelse för växtsystematiken. Varje diagnos bör 
om möjligt innehålla en pollendiagnos.

En påtaglig likhet förefinnes mellan pollen av Til ia och pollen av diverse 
bombacacéer, t. ex. Bombax, Boschia, Ceiba och Pachira. En morfologisk 
serie går från centrolepidacéernas primitiva pollentyp till restionacéernas



och vidare till graminéernas mera avancerade pollen. Pollenmorfologiska 
motiv kunna anföras för empetracéernas hänvisning till Ericales, för Lac- 
toris’ upptagande i Magnoliciceae (sensu Engler, non Hutchinson), för 
Myrothamnus’ utbrytning ur Hamamelidacecie etc.

(Autoreferat.)

Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Den 20 februari.
Direktör G. Indebetou överlämnade å redaktionskommitténs vägnar 

»Stockholmstraktens Växter» 2:a uppl. till sällskapets ordförande. Professor 
R. E. Fries tackade å sina och sällskapets vägnar och riktade sig särskilt 
till de båda författarna och redaktörerna lektor E. Almquist och fil. dr. 
E. Asplund.

Lektor E. Almquist lämnade en redogörelse för den nya upplagan av 
»Stockholmstraktens Växter».

Den 26 april.
Komminister .1. Lagerkranz höll föredrag om »En exkursion till Godt- 

haabsområdet på Grönland». Ett stort antal vackra ljusbilder och pres
sade växter förevisades.

Fil. mag. I. Fröman demonstrerade levande, blommande Trapa natans 
från dess nordligaste lokal i Balticum.

Den 3 juni.
Professor R. E. Fries demonstrerade Bergianska trädgårdens botaniska 

avdelning.
Den 7 oktober.

Fil. dr. C. Hammarlund förevisade blommande grenar av Tacsonia mol- 
lissima, som odlats på kalljord vid hans bostad vid Experimentalfältet.

Fil. dr. G. Booberg höll föredrag om »Vegetation och kultur på Java». 
Föredraget belystes av talrika ljusbilder.

Den 13 november.
Fil. mag. Gösta Lindeberg höll ett av talrika ljusbilder belyst föredrag 

»Från en botanisk resa i Sydafrika». Efter föredraget förevisades ett 
stort antal vackra växter, som av rådman A. Hafström och föredrags
hållaren insamlats och pressats under resan.

Vid företaget val av styrelse och revisorer omvaldes de avgående.

Botaniska Föreningen i Göteborg.

S a m manträde n.

Den 29 januari.
Professor C. Skottsberg meddelade, att Osmunda regalis (se Sv. Bot. 

Tidskr., Bd. 31, sid. 154) numera fridlysts i Göteborgs och Bohus län. 
Professor J. Holmboe, Oslo, höll föredrag om Tröndelagen som centrum



för växtvandringen i äldre och nyare tid. Framställningen illustrerades 
av ljusbilder.

Professor C. Skottsberg förevisade s. k. mumievete från Egypten och 
redogjorde i korthet för historien om dess påstådda grobarhet.

Den 26 februari.
Fil. dr. A. H. Magnusson föreläde Seguy, Gode universal de couleurs.
Lektor A. Friesendahl lämnade en av herbarieväxter belyst framställ

ning av den exkursion han sommaren 1936 företagit i Tjeckoslovakien, 
varvid denna gång låglandsfloran behandlades.

Den 2 april.
Professor C. Skottsberg gav en av herbarieväxter och ljusbilder belyst 

framställning av vegetation och flora i Marocko, sådana föredragshål
laren lärt känna dem under den 8:e T.P. E. våren 1936.

Den 7 maj.
Lektor A. Friesendahl fortsatte och avslutade sitt föredrag om Tjecko

slovakien med en skildring av bergsfloran.
Professor C. Sicottsberg visade en samling kottar från västra Nord

amerika, innehållande ett flertal av de karakteristiska arterna.
T. f. laborator E. Rennerfelt demonstrerade odlingsförsök med havre 

i olika näringslösningar.

Den 28 maj.
Föreningen beslöt att tilldela folkskolläraren Sture Nilsson ett anslag 

på 300 kr. för fortsatta floristiska undersökningar i Bohuslän.
Professor G. Sicottsberg höll föredrag om floran på San Felix och San 

Ambrosio (se K. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhällets Handlingar ser. B. 
Bd. 5, n:o 6).

T. f. laborator E. Rennerfelt visade veckogamla svampkulturer inne
hållande 9 olika arter, erhållna ur 1 mg slipmassa.

Den 27 september.
Fil. dr. E. Rennerfelt höll ett av ljusbilder och preparat illustrerat 

föredrag om svampskador i slipmassa.
Professor G. Sicottsberg refererade en del nyare litteratur.

Den 22 oktober.
Med. lic. II. Persson, Alingsås, redogjorde för de botaniska resultaten 

av en resa till Azorerna sommaren 1937. Talrika ljusbilder och represen
tativa arter förevisades.

Den 26 november.
Styrelsen omvaldes för 1938. Till revisorer utsågos herrar K. Nyström 

och F. IIelgesson med herr A. Rosengren som ersättare.
Väcktes förslag' om nedsättning av årsavgiften för studerande vid hög

skolan. Frågan överlämnades till Styrelsen för utredning.
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Docenten J. Mauritzon, Lund, höll föredrag om sin nyligen avslutade 
resa genom Australien, varunder han haft tillfälle att lära känna ett flertal 
vegetationstyper, vilkas olika karaktärsväxter förevisades. Ljusbilder för
tydligade ytterligare framställningen.

Exkursio n.
På morgonen den 13 juni avreste ett 30-tal av föreningens medlemmar 

till Frederikshavn, där konservator K. Wiinstkdt, Köpenhamn, mötte för 
att leda exkursionen, som företogs med bussar till Sseby, där ett längre 
uppehåll gjordes för att studera den bekanta bokskogen, varefter zona- 
tionen vid havsstranden demonstrerades. På aftonen återvände deltagarna 
till Göteborg.

Societas pro Fauna et Flora Fennica.

Den 6 februari.
Universitetsadjunkt dr. M. J. Kotilainen demonstrerade den för Finland 

nya Kobresia caricina, som han anträffat sommaren 1936 i Kuusamo, 
Liikasenvaara.

Forstmästare Env. af Hällström anmälde anmärkningsvärda bladmossor 
från provinsen Kuusamo, däribland Blindia acula, Tortella fragilis, Tayloria 
lingulata, Tetraplodon angustatus och T. bryoides, Splachnum melanocaulon, 
Bryum cirratum, Philonotis calcarea, Amblystegiella alpicola, Cralonenron 
decipicns, Rhynchostegium rusciforme, Orlhothecium strictum, O. chryseum 
och O. rufescens.

Student V. Erkamo anmälde: »Alisma gramineum Gmelin für Finnland 
neu». Föredragaren hade funnit arten år 1934 i Karelia australis, c:a 7 km 
SW om Viborg. — Meddelade jämväl några iakttagelser rörande adventiv- 
växter vid järnvägsstationer i Savolaks, Karelen och Kajana-Osterbotten 
(bl. a. Ruinex mexicanus och Silene dichotoma i Nyslott, Lepidium densi- 
florum vid sju stationer, nordligast i Kajana, Sisymbrium Loeselii och 
S. altissimum i Kajana, Roripa prostrata vid Antrea, Lappula echinata i 
Nurmes och Lieksa, Dracocephalus thymiflorus i Kajana).

Den 6 mars.
Framlades Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica vol. 59, innehål

lande »Bibliotheca Zoologica Fenniae 1900—1930. Tornen hade samman
ställts av mag. P. II. Lindberg.

Doktor Uno Saxén anmälde: »Die südlichen Varietäten von Carex salina 
Wg ssp. cuspidata Wg nebst ihren Hybriden in Finnland».

Den 3 april.
Mag. I. Hüstich redogjorde för sina studier beträffande vegetationen 

på fjällen i finska lappmarkens västra delar.
Dr. B. Malmio demonstrerade den för landet nya adventivväxten Vicia 

pisiformis, som insamlats av dr. I. Paasio i Karelia australis i närheten 
av Viborg i juli 1934.



Universitetsadjunkt dr. Ernst Häyrén förevisade Mycenastrum corium 
Desv., funnen av professor Carl Th. Mörner den 1 sept. 1936 i Eckerö 
på Åland. Svampen var ny för Finland. Jfr Sv. Bot. Tidskr. 1937, sid. 206.

Student K.vi Nilsson meddelade fynd av Pisolithus arenarius Albert, et 
Schwein, från Tenala socken i västra Nyland.

Mag. N. Malmström anmälde: »Beobachtungen über die Grosspilze des 
Hochwassergebietes von Tvärminneträsk und Sandträsk».

Den 8 maj.

Framlades Acta Botanica Fennica tom 19, innehållande en avhandling 
av mag. I. Hustich: »Pflanzengeographische Studien im Gebiete der nie
deren Fjelde im westlichen Finnischen Lappland».

Doktor C. E. Sonck anmälde fynd av Epilobium collinum f. albiflorum 
från Karelia borealis, Pielisjärvi, och av Satureja vulgaris f. albiflora från 
Åland, Saltvik.

Doktor T. J. IIintikka föredrog om i Finland påträffade äppelträd utan 
utveckling av ståndare. Honom bekanta voro inalles fjorton exemplar i 
trädgårdar i olika delar av södra Finland. Blommorna äro helt utan 
ståndare och staminodier, och kronbladen äro mycket små, vanligen fjäll- 
liknande. Ilos en del exemplar förekommer partenokarpi, andra sätta 
alls icke frukt, och hos några bildas sparsamt äpplen med frön efter be
fruktning. — Meddelade jämväl iakttagelser angående Pinus silvestris L. 1. 
gibberosa Kihlm. Denna form av tallen förekommer här och där över 
hela Finland från sydkusten upp till Enare lappmark. Den uppträder i 
två typer, med fårad och med slät vedyta, av vilka den förra är sällsyn
tare. Knölbildningen åtföljes av sekundärt hartsflöde och bör enligt före
dragaren anses vara av sjuklig art, ehuru orsaken ej kan angivas.

Professor Alvar Palmgren meddelade: »Carex Jemtlandica, en ny Carex- 
art». Den är utdelad i exsickatet »Carices fulvellae» n:ris 52—54. Arten 
är känd från Jämtland, Dalarna, Gotland, Ösel, Norge, Schweiz, Suomussalmi 
i Österbotten, Kuusamo, ryska Karelen och Kola-halvön.

Doktor C. E. Sonck meddelade några uppgifter om fynd av Carex Jemt- 
landica vid Nissinjärvi i Kuusamo. — Meddelade ytterligare ett par märk
ligare växtfynd i olika delar av Kuusamo: Epilobium lactiflorum på fyra 
ställen i Salla, Agropyrum canimim X latiglume och Ä. fibrosum vid Paana- 
järvi.

Doktor Rolf Grönblad hade insänt: »Några observationer angående 
kopulationen hos Netrium digitus Itz. et Rothe».

Mag. L. Fagerström erhöll ett understöd om 700 mark för botaniska 
studier sommaren 1937.

Den 13 maj.
Till hedersledamöter invaldes professorerna K. M. Levander och Enzio 

Reuter.
Professor Alvar Palmgren meddelade: »Kompletterande fyndorter och 

synpunkter till Ålands flora 2».
Lantliushållare Paul Olofsson hade insänt floristiska meddelanden 

från Vårdö, Åland.



Den 2 oktober.

Framlades den 60:de tomen av Acta Societatis pro Fauna et Flora Fen- 
nica, tillägnad professor Alexander Luther med anledning' av dennes 
sextioårsdag och innehållande, förutom talrika zoologiska avhandlingar, 
även några botaniska: A. i.. Backman och Astrid Cleve-Euler, Om litorina- 
gränsen i Ilaapavesi och diatomacéfloran på Suomenselkä; K. J. Boström, 
Callithamnion sp. (furcellariae vel roseum), eine für Finnland neue Rotalge, 
in Tvärminne gefunden; Hans Buch, Über die Vegetationssukzession auf 
zwei steinblockreichen Landzungen im innersten Teil der Lovisa-Bucht 
(Süd-Finnland); Carl Cedercreutz, Eine pflanzengeographische Einteilung 
der Seen Ålands und die regionale Verteilung der verschiedenen Seen
typen; Runar Collander und Alice Holmström, Die Aufnahme von Sulfo- 
säurefarhstoffen seitens pflanzlicher Zellen, ein Beispiel der adenoiden 
Tätigkeit der Protoplasten; Ole Eklund, Klimabedingte Artenareale; Heikki 
Järnefelt, Ein kleiner Beitrag zur Limnologie des Tuusulanjärvi (Tuu- 
sulasee); Rolf Krogerus, Mikroklima und Artverteilung; Håkan Lindberg, 
Ökologische Studien über die Coleopteren- und Ilemipterenfauna im Meere 
in der Pojo-Wiek und im Schärenarchipel von Ekenäs in Süd-Finnland 
(innehåller flera algologiska notiser). Tomen var redigerad av professor 
Harry Federley.

Anmäldes å doktor E. .1. Nyströms vägnar: »Die Norrlinsche Häufig
keitsskala in graphischer Darstellung».

Doktor Bertel Lemberg anmälde: »Märkligare växtfynd i östra Nyland».
Mag. Bror Pettersson anmälde: »Arctostaphylos alpina, a boreo-alpine 

plant found on an Islet in southernmost Finland».

Den 6 november.

Professor Fredr. Elfving höll ett föredrag med ämne ur Sällskapets 
äldre histora.

Ordföranden professor Alvar Palmgren framsade några minnesord med 
anledning av att Sällskapets mångårige sekreterare professor Gunnar 
Ekman sedan senaste sammanträde avgått med döden.

Framlades Acta Botanica Fennica vol. 20, innehållande en avhandling 
av E. J. Valovirta: »Untersuchungen über die säkulare Landhebung als 
pflanzengeographischer Faktor».

Universitetsadjunkt dr. Mauno J. Kotilainen demonstrerade exemplar 
av Tofieldia palustris, som insamlats av forstmästarna Lindfors och Idström 
omkring sex kilometer norr om Kymmene (Kymi) järnvägsstation, Karelia 
australis, alltså långt från arlens egentliga utbredningsområde i norra 
Finland.

Docent Ole Eklund förevisade exemplar av Plagiothecium undulätiun 
från Regio aboensis, ny för provinsen, samt anmälde: »Einige ozeanische 
und subozeanische Mooselemente in SW-Finnland».

Docent Carl Cedercreutz föredrog om Finlands Bulbochaete-arter, upp
manande Sällskapets medlemmar att ägna dessa alger större uppmärk
samhet. För närvarande äro från Finland kända 27 arter.



i:s7

Den -}• december.
Doklor Rolf Krogerus föredrog om Hangöudd-områdets biografi, beto

nande denna trakts karaktär av en biografisk brännpunkt (jämför Terra, 
Geograf. Sällsk. Fini. Tidskr., årg. 49, sid. 127—134, 1937).

Inlämnades å forstmästare F-DVahu af Hällströms vägnar en karta över 
bladmossfyndorter i Kuusamo. Kartan ansluter sig till den på mötet den 
(> februari anmälda uppsatsen.

Doktor Harald I.ixdbero redogjorde för sina studier vid ryska veten
skapsakademiens herbarium i Leningrad i september 1937. Föredrags
hållaren dröjde särskilt vid ett antal även i Finland förekommande växt
arters utbredning i Ryssland. — Redogjorde jämväl för de till Draba hirta- 
gruppen hörande arternas systematik samt för deras utbredning särskilt 
i Kuusamo och Lappland,

Mag. 1. Hustich hade insänt: »Några biologiska anteckningar från Pal- 
lastunturi midvintern 1935».

Anmäldes iill tryckning: 1. Bertel Klockars och Hans Luther, Floris- 
tiska iakttagelser i Li, Viibus-Maarestatunturiområdet; 2. Hans Luther, 
Algen aus dem westlichen Enare in Lappland.

91 — 17845.
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NOTISEK.

K u n g 1. V o. I c* n s k a p s s o c i e t c t e n. — Till ledamot av Kungl. Veten- 
skapssocieteten i Uppsala invaldes hösten 1937 professor Elias Melin, 
Uppsala.

Lunds Universitet. — Till innehavare av den efter professor 
IB Nilsson-Ehle lediga professuren i ärftlighetslära har Kungl. Maj:t den 
28/i 1938 utnämnt och förordnat docenten i ärftlighetslära Arne Müntzing. 
Professor Müntzing tillträdde officiellt sin befattning den 5 mars 1938 med 
en föreläsning över »Ärftlighetsforskningen ur allmänbiologisk synpunkt».

Oslo Universitet. — Vid universitetets doktorspromotion den 10 
mars 1938 promoverades på förslag av dess matemalisk-naturvetenskapliga 
fakultet till hedersdoktor professor Rutger Sernandhr, Uppsala.

K u n g 1. V e I e n s kapssocieletens Bi n n é ]i ris. — Till tävlan 
om Kungl. Vetenskapssoeietetens Binnépris, 600 kronor, för år 1939 skola 
tävlingsskrifter vara inlämnade till Societetens sekreterare före utgången 
av februari månad 1939. Endast skrifter, som behandla något ämne inom 
ämnesområdet »Sveriges fysiska geografi och naturalhistoria med dessa 
vetenskapers tillämpning på lanthushållningen», komma under bedömning.
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Raunkler, C., Measuring apparatus for statistical investigations ol Plantforma- 
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