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FINNERÖDJA SOCKENS KÄRLVÄXTFLORA.

AV

GUSTAF NEANDEft.

I denna tidskrifts 18:e årgång (1924) publicerade J. A. O. Skär
man »Bidrag till nordöstra Västergötlands flora». Hans då offentlig
gjorda undersökning omfattade socknarna Amnehärad, Hova, Älgarås 
och Finnerödja. Genom denna redogörelse och tvenne tidigare i 
denna tidskrift införda sådana, nämligen »Floran i Undenäs och 
Tived» (1910) och »Ytterligare bidrag till floran i Undenäs och 
Tived» (1922) har Skärman lämnat en synnerligen värdefull över
sikt över vegetationen inom hela den del av den gamla gräns- 
och skogsbygden Tiveden, som ligger inom Västergötland.

En av dessa tivedssocknar, Finnerödja, Västergötlands nordli
gaste, som möter rågången mot Närke, har av personliga grunder 
varit föremål för mitt särskilda intresse. Den är min födelse
bygd och utgör platsen för skolårens botaniska strövtåg. Under 
de senaste femton åren har jag varje sommar vislats i socknen 
några veckor och under denna tid dels på egen hand dels med 
bistånd av mera sakkunniga sökt vidare utforska dess vegetation. 
Ett sockenherbarium har upplagts, avsett att överlämnas till Riks
museum. På etiketterna i detta herbarium finnas i många fall 
mera detaljerade uppgifter om fyndorter och lokaler än som upp
givas i den efterföljande artförteckningen.

Under de år som gått, sedan Skärmans uppsats utkom, har 
ett icke obetydligt antal nya fynd gjorts inom socknen och 
dess vegetationsförhållanden hava i vissa avseenden blivit närmare 
utredda. På grund härav torde det måhända få anses försvaral, 
att en ny redogörelse för Finnerödja sockens kärlväxtflora publi
ceras.

9 39296. Svensk Botanisk Tidskrift. 1939.
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Äldre uppgifter om socknens vegetation äro tämligen sparsamma. 
Den äldsta torde vara den, som återfinnes i Pehr Kalms beskriv
ning över hans »Wästgötha och Bahusländska resa», förrättad ar 
1742 (tryckt 1746). Kalm lämnar en ganska levande bild av traktens

framgår av följande rader ur reseskild- 
Från Bodarne, som sades vara den sidsta 

räntsen emot Wästergötland, reste jag

naturbeskaffenhet, såsom 
ringen för den 10 juli. » 
gård af Nerike, och låg på

om morgonen öfver skogen Ti- 
wedcn til Hofva. Hela denna 
vägen var näppeligen annat än 
up- och utföre höga och branta 
backar: På ömse sidor vägen 
syntes storskog; på ell par ställen 
voro små Bondebyar.

Litet på andra sidan om Fin
neri kyrka, som är belägen i en 
liten by midt på skogen, blef jag 
på denna resan första gången 
varse Doronicum (Linn. Fl. Suec. 
684) eller den så kallade Arnica,
växande ymnigt uti skogsäng
arna.»

Den rikliga förekomsten av 
hästfiblan (Arnica moniana) i 
Tiveden påpekas även av Linné 
i hans »Wästgöta-Resa», förrät

tad år 1746 (tryckt 1747). Dessutom nämnas bullerblomster (Trol- 
lins), missne (Calla), snarreva (Cuscuta)1 ocb Struthiopteris. Dessa 
snart tvåhundraåriga uppgifter bära vittne om, atl i främsta rum-

Kig. 1. Carl Jonas Reinhold Elgenstierna 
(1S31 —1899). Postmästare i Finnerödja 

18G2-—18GG.

met nämnda växter, som alltjämt förekomma i trakten, väckte 
uppmärksamhet hos stora landsvägens resenärer, därest dessa 
över huvud ägnade någol intresse åt vegetationen.

I början av 1860-talet var socknens flora under några år 
föremål för studium av en intresserad och kunnig amatörbotanist, 
Carl Jonas Reinhold Elgenstierna, som under åren 1863—1866 
var postmästare i Finnerödja. I hans efterlämnade herbarium 
finnas omkring 200 växter från Finnerödja. Dessa hava genom 
bvte förvärvats till mitt förut omnämnda sockenherbarium. De 
allra flesta av växterna i Elgenstiernas herbarium hava återfunnits 1

1 Cuscuta angives från Bråten (Broten) växande på humle.
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på de av honom angivna lokalerna; undantagen äro endast två: 
Impatiens noli tangere och Melandrium dioecum, vilka trots flitigt 
sökande icke kunnat anträffas. Det märkligaste av Elgenstiernas 
fynd inom socknen är den egendomliga form av Cardamine amara, 
som av lektor C. Hartman i Örebro fick namnet aequiloba. Om 
denna form lämnas några utförligare notiser under dess namn i 
art förteckningen.

Under slutet av 1870-talet samt under 1880-talet gjordes flitiga 
floristiska studier i socknen av en där bosatt studerande vid Karo
linska läroverket i Örebro, Per Sjöstedt, som i detta sitt intresse 
livligt uppmuntrades av sina lärare, lektor C. Hartman och adjunkt 
(i. F. Elmqvist. Sjöstedt avled år 1914 såsom tandläkare i Katrine
holm. Hans utan tvivel mycket ingående kunskap om socknens 
flora har gått i det närmaste förlorad, enär hans rikhaltiga her
barium och de anteckningar han möjligen gjort ha förstörts vid 
en eldsvåda. Blott så tillvida fortleva några resultat av hans 
forskningar, som han under talrika gemensamma exkursioner vid 
slutet av 1880-talet och något senare förde mig till sina intres
santaste fyndlokaler, vilka jag antecknat.

I Aug. Rudbergs »Förteckning öfver Västergötlands fanerogamer 
och kärlkryptogamer» av år 1902 finnes endast ett tjugutal art- 
uppgifter från Finnerödja. Möjligen äro de flesta av dessa med
delade av Sjöstedt.

Ehuru föreliggande redogörelse endast avser att omfatta socknens 
fanerogamer och kärlkryptogamer, torde det icke få anses olämp
ligt att i en översikt över tidigare utförda undersökningar beträf
fande socknens vegetation även omnämna Elias Melins arbete 
»Sphagnologische Studien in Tiveden» (1913), som innehåller tal
rika uppgifter om vitmossornas förekomst inom Finnerödja.

Såsom förut omnämnts, ha under årens lopp åtskilliga botanister 
av facket gjort mig äran att besöka mig under mina sommarveckor 
i Finnerödja och med sin sakkunskap lämna amatören bistånd 
och stöd. Jag står till dem alla i den största tacksamhetsskuld. 
Jag nämner följande namn. Amanuensen C. G. Alm har gjort 
flera värdefulla fynd, givit många goda råd samt har med känd 
och erkänd skicklighet tagit flertalet av de fotografier, som illustrera 
denna uppsats. Med. kand. G. Haglund har våren 1937 ägnat 
socknens Taraxacum-ttora en orienterande undersökning och även
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hedrat socknen genom att giva en där anträffad ny art namnet 
Taraxacum Fennorodicc. Professor Gunnar Samuelsson har gjort 
en första inventering av socknens Hieracium-bestånd, granskat 
sockenherbariets artbestämningar samt lämnat mig talrika och 
värdefulla råd och anvisningar. Professor Rutger Sernander, vars 
intresse för Tivedsbygden är årsbarn med honom själv, har under 
en följd av år ägnat Finnerödjas utforskande ett par sensommar- 
veckor med talrika exkursioner och för mig värdefulla informa- 
tioner. Lektor J. A. O. Skärmans förut omnämnda förträffliga utred
ning om traktens flora utgör själva grundstommen till detla arbete. 
Läroverksadjunkten Alfred Stalin, den eminente kännaren av 
Västergötlands, ej minst Tivedsbygdens flora och den outröttlige 
naturskyddsbefrämjaren, har lämnat värdefullt bistånd i många av
seenden, och fil. dr Nils Sylvén, själv en son av Finnerödja, ehuru 
tidigt därifrån bortflyttad, har vid några besök hos mig gjort fynd 
av synnerligen stort intresse. Slutligen återkallar jag med vemod 
bilden av den alltför tidigt bortgångne, utomordentlige floristen 
Tycho Vestergren, vars för mig lärorika besök jag bevarar i kärt 
minne.

Finnerödja sockens allmänna naturbeskaffenhet överensstämmer i 
det hela tämligen väl med den skildring, som Alhkrt Blomberg, 
i »Beskrifning till kartbladet Skagersholm» (1904), ger av land
skapet inom nämnda kartbladsområde. Han säger: »Området - 
kan med endast få undantag sägas bestå af oläiuliga, ofta ödsliga 
skogs- och bergstrakter, hvilkas otillgänglighet inom lägre områden 
förökas genom talrika och ofta stora mossmarker. Endast vid de 
stora sjöarna, där afsättningarna af sand och lera skapat en mera 
jämn och bördig mark, mötes man här och livar af en mera leende 
natur, vid Södra änden af Skagern finner man till och med mindre 
slättmarker, som äro bildade af nämnda jordarter.»

Socknens läge är lätt att beskriva och lätt alt återfinna på kartan. 
Den utgör landområdet mellan de båda stora sjöarna Skagern och 
linden. Dess gräns i nordväst följer Skagerns strand och i sydost 
Undens. Socknen ligger helt och hållet inom den urgamla skogs
bygden Tiveden och motsvarar tämligen exakt det område, som 
på äldre kartor kallas kronoallmänningen Stora Tiveden.

Socknens areal utgör, om dess andelar i Skagerns och Undens 
vattenytor frånräknas, cirka 20,000 har. Dess högsta punkt, vid 
Jonsgården, ligger 228,8 m ö. h., Högsås 214 och Kulla 182 m ö. h.



Undens yta ligger 117 och Skagerns 67,8 m ö. h. Flertalet av 
socknens talrika sjöar avrinna mot Skagern och Vänern, ctl fåtal 
mot Unden och Vättern. Vattendelaren mellan Kattegat och Öster
sjön stryker alltså fram genom socknen.

Enligt Rikets ekonomiska kartverk (1885) är socknens areal för
delad på följande sätt (i avrundade tal):

Skogbeväxt mark................. ..................................
O

har = 80 %
Åker............................................................................. 1,500 » = 7,5 %
Naturlig äng............................................................ 900 » = 4,5 %
Ej odlad skoglös mark....................................... 900 » = 4,5 %
Byggnadstomter, trädgårdar, vägar m. m. . . 200 » = 1 %
Sjöar och vattendrag (exkl. Skagern och Unden) 500 » = 2,5 %

20,000 har

Socknen är alltså till fyra femtedelar av sin yta bevuxen med 
skog, till största delen barrskog. Intrycket av skogsbygd är så 
dominerande, att övriga Vegetationsformer och kulturområdena 
verka som insprängda smådetaljer i barrskogarnas vidsträckta tavla.

De inom skogsområdena belägna murarna (mossar och kärr) 
äro i Blombergs »Beskrivning till kartbladet Skagersholm» (1904) 
knapphändigt behandlade, och några statistiska siffror om dem 
finnas ej publicerade. Till arealen, men knappast till antalet, äro 
mossarna förhärskande. Ganska vidsträckta sådana anträffas hl. a. 
i trakten av Torpstället, Hallan, Herrefallet, Lindhult och Grönelid.

Kärren intaga gärna de långsträckta, smala sänkorna i berg
grunden. I ett av dessa kärr, Skallåsens Långmosse, upptogs den 
31 juli 1935 av professor Sernander en profil. Anledningen här
till var ett meddelande från ortens kronojägare, att en ekstam 
anträffats vid dikesgrävning därstädes. Ur protokollet citeras:

»a) 37 cm kärrtorv, de övre 15 cm med Sphagnum- och Amblystegium-rester. 
Det undre lagret innehöll träavfall, dock ej grovt, rikligt med granbarr 
och grankottar, i friskt tillstånd gulbrunt, hastigt svartnande i luften. 
Detta lager hade ursprungligen varit 50—60 cm mäktigt.

b) 20 cm lövkärrtorv med mycket grankottar, björk och den 18 cm i diameter 
hållande ekstammen; omedelbart under densamma en väl bibehållen 
Polyporus cf. igniarius. All anträffad gran hade kotteformen earopaea.

c) 20 cm detritusgyttja med Menyanthes, Phragmites, Carex, som genom 
lövkärrets nedväxande rötter förvandlats till substitutionstorv.

d) lerig sand med Substitutionselement.
I uppkastad torv anträffades två hasselnötter (f. silvestris). Hela 

lagerföljden genomsatt av Equisetum-rhizomer.»
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Odlad jord utgör, som tidigare nämnts, en relativt liten del av 
områdets areal. Det största sammanhängande åkerområdet ligger 
vid sjön Skagern och tillhör den gamla bruksegendomen Skagers- 
holm. Vid sjön Unden träffas tämligen vidsträckta åkerfält vid 
gårdarna Barrud och Västansjö samt framför allt vid det gamla 
säteriet Ramsnäs. Gårdarna äro i allmänhet relativt små. Blott 
vid ett fåtal uppgår åkerarealen lill 20 har eller däröver, de allra 
flesta stanna vid ett fåtal har. Flerstädes anträffas ännu gammal
dags s. k. plockåkrar, d. v. s. åkrar utan reguljär form med od- 
lingsrösen i mitten eller vid ena kanten. Dessa åkrar hava i 
enlighet med den gamla lagen om det minsta motståndet upp
arbetats på de fläckar, där det varit möjligt att utan annan hjälp 
än händerna och primitiva redskap rödja etl litet stycke av den 
stenbundna marken lill åker.

Lövängarna hava fordom haft en vidsträckt utbredning och spelat 
en betydande roll i bygdens ekonomiska hushållning. Jag åter
kommer längre fram till lövängen såsom vegetationstyp och till 
dessa ängars öden inom socknen.

Sjöar och vattendrag. De båda stora sjöarna Skagern och Unden 
äro redan nämnda. Utom dessa finnes åtminstone ett trettiotal 
större och mindre sjöar inom socknens gränser. De flesta äro 
små, otillgängliga moss- och skogssjöar med sanka, ofta gungfly- 
artade stränder.

Socknens enda större vattendrag, Finnerödjaån, bildas av sam
manflytande skogsbäckar i områdets södra del, den största kom
mande från en liten skogssjö vid namn Flacksjön. Ån och dess 
dalgång löpa i nordvästlig riktning till utloppet i Skagern nära 
Skagersholm. Denna å och dess många tillflödesbäckar ha fordom, 
då stångjärnssmide idkades vid Skagersholm och vattenkraft från 
dessa flöden togs i anspråk för smedjorna, varit reglerade genom 
ett flertal uppdämningar. Flera av dessa, såsom dammen vid 
Anderstorp, Byggedammen, Kvarndammen, Orrkullsjön samt de 
gamla, halvt igenvuxna bruksdammarna vid Skagersholm itlgöra 
alltjämt synnerligen givande fyndplatser vid studiet av socknens 
vattenväxter.

Några viktiga vegetationstgper. Att lämna en utredning rörande 
de växtsociologiska förhållandena inom socknen, som kan göra an
språk att ens tillnärmelsevis vara uttömmande, måste givetvis ligga 
utom planen för mitt arbete. Jag vågar emellertid hoppas, att en
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Foto -C. G. Alm 1936.

Fig. 2. Hällmarks-tallhed nordväst om Barrud.

om ock skissartad framställning av trenne lör det forntida och 
nuvarande Finnerödjas flora betydelsefulla vegclalionstyper, vilka 
jag haft lillfälle närmare studera i sällskap med och under led
ning av professor Sernander, skall vara av allmännare intresse.
De vegetationstyper, jag här avser, äro 1) hållmarks-tallheden, 
2) den risfattiga Hglocomium-granskogen och 3) lövängen.

I. Hållmarks-tallheden. Mest utpräglad framträder denna vege- 
tationstvp inom ett c:a 25 har storl område, beläget nordväst om
Barrud i riktning mot Slällsbol på 220 m höjd ö. h. (se lig. 2).
Enligt det geologiska karlbladet Skagersholm ulgöres området 
av en mycket stor, obruten granitplatå. Floran är ytterst artiattig, 
men av intresse genom sitt inslag av nordatlantiska typer. Den 
utmärker sig i huvudsak för följande fanerogamer (upptecknade 
den 31 juli 1936):

Agros t is canina
Alnus glutinosa (på torr mark) 
Calluna vulgaris (börjar nu 

blomma)
Carex Oederi
C. pilulifera

Empel rum nig rum 
Juncus squarrosus (flerst. ymnig 

på gångstigar)
.1. supinus (mest på gångstigar) 
Mgrica gale (på torr mark) 
Orchis maculata
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Potentilla erecta 
Rhynchospora alba 
Salix aarita 
S. aarita X repens 
S. repens

Spergula vernalis (enda fyndort 
i socknen)

Silene rupestris (enda fyndort i 
socknen)

Vaccinium uliginosum
Karaktärslavar äro bl. a. (det. R. Sernander):

Cladonia coccifera, ofta i Poly- Gyrophora hyperborea (vid Barrud
trichum juniperum-tuvor 

Haematomma ventosum
kolonist på block i stenmurar) 

Sphyridium byssoides
Slereocaulon coralloides

I anslutning till nyss beskrivna område ligger en lilen sjö med 
det till sin språkliga betydelse outredda namnet Kommehagsjön 
(210 m ö. h.), en i stort sett rundad mossjö med taggig rand
kontur.

Vegetationens zonering omkring densamma:
a) Ljungmosse med steril Rabas chamaemorus.
b) Ljungmosserand med mogna hjortron (“77 1936). Sådana sak

nades på den övriga mossen.
c) Gungfly med Rhynchospora alba, Carex limosa, Scheuchzeria, 

Drosera anglica och rotundijolia, Oxycoccus quadripetalus och 
microcarpus, Eriophorum vaginatum, Andromeda.

d) Menyanthes, Carex inflata (= rostrata), tillsammans eller varför 
sig associationsbildande.

e) Nuphar luteum.
(Jfr myrväxtförteckningarna hos Sernander 1910, sid. 41—48.)

II. Den risfattiga Hylocomium-granskogen förekommer flerstädes 
på stora områden i socknens norra, östra och södra delar och kan 
måhända betraktas såsom den mest typiska exponenten för socknens 
ursprungliga vegetation inom dess genuina skogsområden. Den 
växer särskilt på blockrik morän (se fig. 3). I socknens sydöstra 
och södra delar förekommer rikligt en sådan moräntyp, vilken 
enligt Sernander (1936) på vissa trakter benämnes »ulv», karakteri
serad av kaotiskt hopvräkta, stora stenblock. Genom de starka av
verkningarna och den rationellt ordnade skogsskötseln antar denna 
skogstyp, fordom såsom nämnts socknens viktigaste granskogstyp, 
efter hand en förändrad karaktär.

Sernander (1936, sid. 39—42) har beskrivit ett skogsområde av 
denna typ, beläget emellan Björkmarken och Rävfjället i Finnerödja, 
av vilken skildring det följande utgör ett sammandraget referat.
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Fig. 3. Risfattig Hylocomitim-granskog på grovblockig moränmark. —• Mellan 
Rjörkmarken och Rävfjället.

Granskogen på moränen ifråga har lill vissa delar för ej så 
länge sedan varit naturskog. Den är dock nu gallrad, men har 
kvar smärre partier i nära ursprungligt tillstånd. Granarna visa 
i sina täta bestånd ojämnhet i stammarnas dimensioner och ålder.

Fältskikten mycket glesa: ris i täckningsgrad 1+, örter G 
telningar 1+, margranar, enar och björkar.

Chimaphila umbellata 
Goodyera repens 
Linneva borealis 
Lycopodium annotinnm
L. clavatum
L. complanatum

Melampyrum pratense 
Pyrola chlorantha 
P. secunda 
Trientalis europcea 
Vaccinium myrtillus

Bottenskiktet så gott som fullständigt bildat av Hylocomium 
parietinum (5 + ) med påfallande liten inblandning av Hylocomium 
j>roliferum (1+) samt Cladina silnatica (1) och Sphagnum acuti- 
folium (1).

Beträffande storblockens edafiska vegetation hava följande arter 
iakttagits på de Hylocomium-täckta zenitytorna:



Chamcenerium angiistifolium 
Drgopteris spinulosa 
Lnzula pilosa

Oxalis acetosella 
Poll]podium vulgare 
Rubiis idceus.

På vertikalytorna dominera följande mossor:
Dicranum longifolium 
D. montanum 
1). scoparium

Hypnum cupressiforme 
Plagiothecium denticulatum 
(det. E. v. Krusenstierna).

Kontakten mellan denna på blockrik morän växande skogslyp 
och den, som förekommer på den vanliga, av sten, grus och sand 
huvudsakligen sammansatta, med mera sparsamma hlock späckade 
moränen, är flerstädes lätt att studera. Den risfattiga granskogen 
uppblandas allt rikligare med tall och i fältskiktet uppträder rik
ligt med blåbär och lingon, medan Hglocomium-frekvensen blir 
sparsammare.

III. Lövängen i detta ords gammaldags betydelse hade, såsom 
ovan antytts, fordom en mycket stor utbredning inom socknen. 
Numera, sedan ängsslåtter och lövtäkt icke förekomma men där
emot en ofta intensiv betning, hava de forntida lövängarna prak
tiskt taget försvunnit. Vad som i förut återgivna sammanställning 
avses med »naturlig äng» (se sid. 131), lorde vara betesmarker 
av olika slag, hagmark samt blandskog med övervägande löv- 
trädsinslag. Till varje gård skulle fordomdags höra ett ängsom- 
råde för lövtäkt och slätter till förstärkning av fodertillgången. 
Utefter hela sträckan av Undens, Skagerns, Långens och Gårdsjöns 
stränder utbredde sig vidsträckta, numera till ren barr- eller 
blandskog förvandlade lövängar, av vilka större och mindre rudi
ment dock mångenstädes leva kvar.

Även inuti socknen, långt från sjöarna, kunde präktiga löv
ängar förekomma. Den måhända i socknen mest bekanta och en 
av de längst bevarade lövängarna i bygden, Brinkängen, var 
ännu på 1890-talet på grund av sin skönhet och blomsterrikedom 
samt den vida, fria utsikten från densamma allmänt prisad och 
ett omtyckt mål för befolkningens söndagsutflykter. Sedan ängen 
i början av 1900-talet delvis blivit utlagd till betesmark och del
vis reserverats för ekplantering, har dess gamla lövängskaraktär 
helt naturligt till största delen försvunnit. Ännu finnes den dock 
tämligen ofördärvad kvar på ett litet område, som befunnits hysa 
ett par av sockenflorans största rariteter, nämligen Epipogium och 
Sorbus aucuparia X suecica.
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Bland naturskyddsintresserade har det framstått såsom ett an
geläget önskemål att få en del av Brinkängen återställd i sitt forna 
skick. Ett kraftigt stöd för dessa strävanden har lämnats av pro
fessor Sernander, som i augusti 1932 gjorde en framställning till 
jägmästaren i Tivedens revir om åtgärder i angivet syfte. Han 
bifogade därvid följande

»P. M.
angående ordnande av skyddsområde i Brinkånge n, Finnerödja soc
ken, Skaraborgs län.

Ovan gården Brinken höjer sig österut en brant bergås, nedför vilken 
slingrar den gamla landsvägen, som förband Närke och Västergötland. 
Utsikten, som härifrån öppnar sig över det vida Tivedslandskapet med 
Skagerns inhav längst nere, var och är ännu vida bekant.

Om den branta och besvärliga vägen själv hade forna tiders Tiveds- 
bönder åtskilligt att berätta från de dagar, då man under buller och bång 
stretade hem från Ilova marknad, eller då deras stackars hästar stupade 
framför de grymma och hjärtlösa kronoskjutsarna. För att undvika de 
farliga backarna vid Brinken omlades vägen på 1840-talet mellan kyrkan 
och Bäckedalen och fick en sträckning, som var fri från svåra backar, 
men också fullständigt utan vackra utsiktspunkter. Den gamla lands
vägen förbi Brinken är nu en knappt nödtorftigt underhållen byväg.

Det var Brinkängen bergåsen kallades, så benämnd efter den löväng, 
en gång Finnerödjas märkligaste och största, som ännu för en mansålder 
sedan höljde dess branter. Den var i hela bygden älskad och uppsökt 
för sin fägring.

Gården Brinken hade en gång lagts i dess nedersta del och vid barr- 
skogsbrynet mot nordväst vittnar ett gravfält med ansenliga rös om en 
urgammal bebyggelse, som man med en viss sannolikhet kan förlägga 
till bronsåldern.

För omkring ett halvsekel sedan tog emellertid den stora, av de gamla 
finnerödjaborna så djupt beklagade förstörelsen av ängen sin början. 
Man utlade efter stark avverkning i det gamla trädbeståndet den ena de
len av ängen till betesmark, den andra avsattes till ekplanteringsförsök. 
Betet bedrevs så pass intensivt, att ängsområdet förvandlades till vanlig 
hagmark, i vilken sedan granen ryckte segrande in. Skogsplanterings- 
delen gav man följande utveckling:

Område I. Sommarek (Quercus pedunculata) av en välvuxen stångtyp 
planterades som ett tätt bestånd, under vilket man sedermera för att 
hålla ekstammarna väl uppkvistade gjorde en tät plantering av ganska 
kraftigt växande europeiska silvergranar (Abies alba).

Område II. Inhemsk tall och gran, men framför allt utländska barrträd 
inplanterades. De nu levande arterna av dessa äro:
Blågran (Picea pungens) Silvergran (Abies alba) vanligast
Lärkträd (Larix europcea) Weymouthstall (Pirms strobus).

Då dessa inplanteringar gjordes, torde den ursprungliga vegetationen 
närmast hava varit lundartad. Uthuggningen ändrade genast fysio-
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noinien, men beskuggningen från de uppväxande barrträden, framför allt 
silvergranen, dödade ännu mera. De flesta vandrare torde nu ock gå 
igenom den gamla Brinkängen utan att lägga märke till, att de här ha att 
göra med en gammal löväng eller lund. Ett närmare studium lär oss 
dock, att rester av densamma ännu kvarleva, om de ock, för så vida ut
vecklingen lämnas åt sig själv, efter ett eller annat årtionde äro dödsdömda.

Den förste, som botaniskt undersökte Brinkängen, var postmästaren i 
Finnerödja C. Elgenstierna (åren 1862—1866). Sedermera har den be
sökts av flera botanister, bl. a. läroverksadjunkten A. Stalin och lektorn 
J. A. O. Skårman. Det är dessa tvenne framstående kännare av västgöta- 
floran vi ha atl tacka för de celebra fynden i Brinkängen av Skogsfruns 
blomma och rönn-oxeln samt dessa fynds publicerande.

Tyvärr äga vi ingen fullständig förteckning över den ursprungliga flo
ran. Men det är av stor betydelse att uppteckna vad som överlevat den 
stora förödelsen. Det är f. n. (1932) följande arter, som kunna räknas till 
de ursprungliga.

T r ä d.
Ask (Fraxinus excelsior), t. sällsynt.
Asp (Populus tremula), vanlig.
Björk (Betula alba), vanlig.
Bind (2 ilia parvifolia), två mycket vackra medelstora träd samt telningar. 
Lönn (Acer platanoides), åtminstone ett medelstort exemplar.
Rönn (Sorbus aucuparia).
Rönnoxel (Sorbus aucuparia x suecica), ett exemplar, beskrivet av Skår

man i Sv. Bot. '1. 1913 p. 125. Starkt hotat av de omgivande barrträden. 
Sälg (Salix caprea).
lall (Pinus silvestris), några få exemplar, därav ett stort och monumen

talt, men vilket inom ett par årtionden kommer att kvävas av de in
planterade barrträden, ifall dessa ej i tid borttagas.

B uska r.
Björnhallon (Rubus suberectus).
Brakved (Rhamnus frangula).
Hassel (Corylus avellana), allmän; börjar lida av ädelgranarnas starka 

skugga.
Olvon (Viburnum opulus), t. sälls.
Try (Lonicera xylosteum), t. sälls.

Örter och gräs.
Bergslok (Melica nutans).
Björkvintergröna (Pyrola secunda).
Blåbär (Vaccinium myrtillus).
Blåsippa (Anemone hepatica).
Ekorrbär (Majanthemum bifolium).
Fingerstarr (Garex digitata).
Gullviva (Primula veris). Brinkängen var fordom särskilt berömd för sina 

gullvivor. De hava hastigt försvunnit på grund av betningen och ädel
granarna. Det är dock att hoppas, att de ytterst få kvarvarande exem
plaren skola förökas, sedan åtgärder, varom sedan skall talas, vidtagits.



Gokart (Orobus tuberosus).
Hirsstarr (Carex panicea).
Iläckvicker (Vicia sepium).
Hässlebrodd (Milium ejfiisiim).
Kruståtel (Aira flexuosa).
Liljekonvalje (Convallaria majalis).
Lingon ('Vaccinium vitis idcea).
Lundgröe (Poa nemoralis).
Majbräken (Athyrium Filix femina).
Nästrot (Neoltia nidus avis).
Piprör (Calamagroslis ariindinacea), beståndsbildande.
Skogsbräken (.Polystichum spinulosum & P. dilatatum).
Skogsfruns blomma (Epipogium aphyllum), Sv. Bot. T. 1918 p. 123. 
Skogsklocka (Campanula cervicaria).
Skogskovall (.Melampyrum silvaticum).
Skogsnäva (Geranium silvaticum).
Skogssallat (.Lactuca muralis).
Skogsvial (Lathyrus silvestris), senast omkr. 1930, sannolikt numera füllst.

utgången på grund av beskuggningen.
Skogsvicker (Vicia situation).
Slidstarr (Carex vaginata).
Smörboll (Trollius europceus).
Stenbräken (Cystopteris fragilis).
Stenhallon (Rubus saxatilis).
Stensöta (Polypodium vulgare).
Stinknäva (Geranium robertiamim).
Stinksyska (Stachys situations).
Stor blåklocka (Campanula persicifolia).
Teärepris (Veronica chamcedrys).
Trolldruva (Actcea spicata).
Underviol (Viola mirabilis).
Vintergröna (Pgrola rotundifolia).
Vitsippa (Anemone nemorosa).
Vårfryle (Luzula pilosa).
Vätteros (Lathrcea squamaria).
Örnbräken (Pteris aquilina).

Bottenskiktet
består av genom nakna fallförnefläckar skilda svällande tuvor av meso- 
trofenta och eutrofenta mossor, såsom Hylocomium triquetrum och 
Mnium-arter. Av synnerlig betydelse för lundens möjlighet till ater- 
erövring av marken efter barrträdsborttagningen är det mycket gynn
samt utbildade mulltäcket under dessa mossor och den på hassellöv 
rika fallförnan.

Resta u reringsför sia g.
För att söka på ett stycke återställa den gamla lundvegetationen bör 

en skyddsruta av rektangulär form utstakas med följande begränsning 
och avsedd för följande röjningsåtgärder: Då ekplanteringen (område I)
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måste anses såsom ganska lyckad och av verkligt ekonomiskt värde i 
jämförelse med område II bör skyddsrutan utskäras i det senare.

Begränsningen tages på följande sätt: Den nyanlagda kronovägen, som 
utgör områdets sydvästra och nedre gräns, tages till den ena = nedre, av 
rektangelns längre sidor och till dess övre den angränsande barrskogens 
bryn längst upp i branten. Denna gränslinje går parallelt med vägen. 
Den södra gränsen får bildas av stängslet mot det av ung barrskog upp
tagna skogsfallet, den norra av ekplanteringens gräns. Området blir på 
detta sätt c:a 90 m långt, bredden blir avsevärt mindre. Dock bör grän
sen i nordvästra hörnet flyttas till att omfatta ytterligare nagra tiotal 
kvm för att även innesluta den här växande dyrbara lönnen.

Vi övergå nu till röjningsåtgärderna: rönnoxelbeståndet bör 
ytterligare friställas genom borttagande av ett par granar utom stängslet.

Inom området (skyddsrutan) borttagas alla barrträd med undantag av 
stortallen, varvid noga uppmärksamhet lägges på, att den övriga växtlig
heten så litet som möjligt skadas. Allt virke och avfall borttages ome
delbart i samband med avverkningen.

Vad vinnes ur naturhistorisk synpunkt med denna åtgärd? Den 
ursprungliga lund vegetation en friställes och kommer med full viss
het att under de följande åren återvinna terräng. Vad detta betyder ur 
allmän fysiognomisk synpunkt, behöver ej framhållas. De rent 
lloristiska värden, vilka nu komma att så vitt man kan se säker
ställas, äro för tivedsförhållandena synnerligen märkliga. Vi söka näm
ligen bevara sådana dyrgripar som Skogsfruns blomma (Epipogium aphi/l- 
lum) samt det stora exemplaret av rönnoxeln, vilken växt för övrigt en
dast är känd på ett par lokaler i vårt land. Vidare bör med styrka be
tonas, att den barrskogsplantering, som går förlorad, såväl i och för sig 
som med hänsyn till skyddsrutans ringa areal, representerar i stort sett 
ett förvinnande ringa värde.

Ur bygdesynpunkt kan ej med nog skärpa framhållas, att ett åter
ställande av ett stycke av en bland Finnerödjas vackraste, men allt mer 
försvinnande naturtyper skulle hälsas med stor glädje och tillfredsstäl
lelse inom vida kretsar av ortens befolkning.

L. Ramsnäs i Finnerödja den 2 augusti 1932.
Rutger Sernander, 
professor, Upsala.»

Denna vädjan har med välvilja och förståelse beaktats av veder
börande skogsvårdsmyndigheter och funktionärer. Åtgärder hava 
av dessa i samråd med prof. Sernander och förf. vidtagits för 
ängens uppröjning, framför allt för rönnoxelns friställande, vilket 
genomförts successivt och med nödig varsamhet. Åtgärderna hava 
medfört påfallande god effekt. Sommaren 1938 befanns rönn
oxeln vara synnerligen livskraftig och bladrik. Från en gemen
sam rot (eller äldre stubbe?) utgingo 12 st. 6—7 m höga stammar 
av olika tjocklek, den grövsta mätte (1,3 m ovan marken) 41 cm 
i omkrets. Intill rönnoxeln växte 5 rönnar och 1 oxel.
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• Foto C. G. Alm 1930.

Fig. 4. Löväng vid Lilla Ramsnäs.
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En annan av socknens äldre lövängar har emellertid under 
senare år återställts i sitt forna skick och hävdas numera efter 
gammal sed. Den tillhör min gård Lilla Ramsnäs (Näset) 
vid Undens norra strand och har en areal av omkring 11 har. 
Alla barrträd ha avlägsnats, grundlig röjning har gjorts och förut 
öppna planer (gläntor) ha upprensats (se fig. 4). Dessa slås nu
mera varje år. För höets förvaring ha tvenne ålderdomliga la
dor, sannolikt från 1700-talet, återställts i brukhart skick. Pa 
hösten efter slåttern tillätes en tids betning av kreatur i ängen. 
Under det årtionde ängen nu vårdats på detta sätt, har den sanno
likt i stort sett återfått det utseende, bygdens lövängar hade un
der den tid deras brukande ingick i den normala hushållningen. 

Om ängens nuvarande vegetation ge följande uppgifter en bild.

T r ä d :

Acer platanoides, flera stora exemplar.
Alnus glatinosa, allm.
Betula verrucosa, åtskilliga jätteexemplar med synnerligen kraftigt 

utvecklad bark (se fig. 5).

i
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Betula pubescens, allm. 
Fraxinus excelsior, flera stora 

äldre träd samt talrika 
yngre och massor med 
telningar.

Populus tremula, allm. i vissa 
delar av ängen.

Prunus avium, sparsamt inom 
själva lövängen; ang. ett 
större bestånd se s. 148. 

Ptjrus malus, ett tiotal exem
plar. På ett par utveck
las stora, vackra, särdeles 
välsmakande äpplen. 

Sorbus aucuparia, allm.
■S. suecica, t. allm.
Ulmus scabra, t. allm.
{Tilia cordata, som finnes, 

ehuru t. sparsamt, i an
gränsande ängar, saknas 
i denna äng; enligt upp
gift hava åtminstone ett 
par lindar för ej så länge 

Foto F. öström 1988. sedan funnits i ängen, 
Tig. 5. Kraftig barkbildning på masurbjörk. men borthuggits vid röj

ning.)
Buskar:

Corylus avellana, allm., mångenstädes i synnerligen rika bestånd. 
Lonicera xylosteum, t. allm.
Rhamnus frangula, t. allm.
Rosa glauca, t. allm.
R. villosa, t. allm.
Rubus suberectus, spars.
Salices i rikliga bestånd (aurita, cinerea, caprea, nigricans, repens, samt 

ett bestånd av den i hela Tiveden ytterst sällsynta S. depressa). 
Viburnum opulus, t. allm.

Örter och g r ä s :
Sammanlagt äro c:a 450 arter av örter och gräs antecknade 

såsom växande i ängen. Såsom mera karakteristiska för lövängs- 
floran må följande arter nämnas:
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Foto C. G. Alm 1931.
Fig. 0. Arnica montana i lövängen vid Lilla Ramsnäs.
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Activci spicata 
Anemone hepatica 
A. nemorosa
Anthoxantlmm odoratum 
Aquilegia vulgaris 
Arnica monlana, fläckvis ymnig 

(se lig. (i)
Botrychium ramosum 
Briza media 
Calamagrostis purpurea 
Campanula cervicaria 
C. patula 
C. persicifolia 
Carex canescens 
C. digitata 
C. flava 
C. Leersii 
C. leporina 
C. Oederi 
C. pallescens

10 — 39296. Svensk Botanisk Tidskrift.

Carex panicea
C. pilulifera
C. naginata
Chrysanthemum leucanthemiim 
Chnjsosplen i um al tern ifo l i um 
Cirsium acanle
Convallaria majalis, ni. ymnig 
Cornus suecica 
Crepis paludosa 
C. prcemorsa, ymnig 
Cystopteris fragilis 
Dryopteris austriaca 
I). spinulosa 
Gentiana campestris 
Gymnadenia conopsea 
Hieracium sp.
Hypericum maculatum
H. perforatum 
Hypochceris maculata 
Lactuca muralis 

1939.
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Lathrcea squamaria 
Lathyrus montamis 
L. pratensis 
L. siluestris 
L. vernus
Linum catliarticnm 
Listera ovata, ymnig 
Luzula campestris 
L. multiflora 
L. pallescens
L. pilosa
Majanthemum bi folium 
Melampyrum pratense
M. silnaticum 
Melica nutans 
Orchis maculata 
Paris quadrifolia 
Parnassia palustris 
Pedicularis palustris 
P. silvatica 
Platanthera bifolia 
Poa nemoralis 
Polygala vulgaris

Polggonatum multiflorum,m.spars. 
Polygonum viviparum 
Primula veris, m. spars.
Pyrola media 
P. minor 
P. rotundifolia 
P. secunda
Ranunculus auricomus 
Saxifraga grau u la ta 
Scorzonera humilis 
Scrophularia nodosa 
Stachys silvatica 
Stellaria longifolia
S. uliginosa 
Succisa pratensis 
Trifolium medium 
Trollius europccus, ymnig 
Veronica chama’drys 
Vicia silvatica, stora bestånd 
Viola canina 
V. mirabilis, ymnig 
V. riviniana 
V. rupestris, spars.

Det är min förhoppning, all denna äng, som helt säkert hör 
till de mest representativa för den uråldriga lövängskulturen i 
Tiveden, såvitt möjligt skall bevaras i det skick den nu fått såsom 
ett minne av en förgången tid.

Bland övriga mer eller mindre bibehållna lövängar eller löv- 
ängsrester inom socknen må nämnas: Kavelbro ä n g a r på slutt
ningen mot Skagern, där utom flertalet av de i ängen vid Lilla 
Ramsnäs växande arterna även anträffats Campanula latifolia och 
Dentaria bulbifera, samt Slättsbols ängar på sluttningarna mot 
Gårdsjön, fyndplats för Helleborine latifolia och Lathy rus niger samt 
Neottia nidus avis. Även må nämnas de ännu delvis bibehållna, 
fordom mycket vidsträckta lövängarna vid Paradisgår
darna (Björsgård, Elofsgård och Nolmarken), i vilka bl. a. enda 
fyndorten i socknen för Stellaria nemorum anträffats.

En lövängsrest av särskilt intresse träffas vid gården Kärr. 
Den prydes av en glesställd grupp av åtta praktfulla ekar, var
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jämte en stubbe kvarstår efter en för fem år sedan avverkad ek, 
100 cm i diam. Den största av ekarna mäter 517 cm i omkrets 
(1,30 m ovan markytan), kronan är c:a 30 m i längsta diameter 
och trädets höjd 22 m. Denna ek är socknens största och sanno
likt en av Tivedens mäktigaste. I ekarnas närhet träffas, förutom 
socknens enda ex. av Rhamnus cathartica (65 cm i omkrets 20 cm 
över marken) några få individ av Viburnum opulus, Sorbus suecica, 
Fraxinus excelsior, Acer platanoides samt ett par Corylus-grupper, 
inom vilka talrika självsådda ekplantor anträffas. Örtfloran är 
fattig, men en del för lövängen karakteristiska arter träffas dock.

Det vore givetvis ett önskemål, att denna säkerligen urgamla 
lövängsrest kunde återställas, t. ex. genom att området för fram
tiden hävdades såsom slåttermark och inhägnades.

De tre nu skisserade vegetationstyperna visa bland annat, huru 
ofantligt olika florans sammansättning kan vara. Det är av mycket 
stort intresse att iakttaga, hur ytterligt artfattiga typerna I och II 
äro, vilka uppvisa högst ett trettiotal kärlväxler på ett eller flera 
tiotal kvkm. Mot denna artfattigdom kontrasterar artrikedomen 
i t. ex. Lilla Ramsnäs löväng med nära 500 kärlväxter på ett om
råde av 11 har.

En fyndlokal har av prof. Sernander och mig underkastals en 
särskild analys, nämligen lokalen för Thymus chamaedrys nära 
kronotorpet Källemo. Arten synes här vara fullt ursprunglig. 
Något samband med trädgårdsförekomst eller insåning av densamma 
inom trakten har icke kunnat spåras (jfr Hård 1924). Lokalen1, 
ett område på drygt 100 kvm, utgör en glänta i en gles, hedartad 
björkhage, på underlag av medelfin sand. Följande arter anteck
nades med sina täckningsgrader (d. 8/s 1938):

Achillea millefolium 2 
Agrostis capillaris 3 
Antennaria dioica 2 
Anthoxanthum odoratum 3 
Betula sp., telningar 2 
Botrychium lunaria 1

Calluna vulgaris 3 
Campanula rotundifolia 1—2 
Carex pilulifera 1 
Chrysanthemum leucanthemum 2 
Deschampsia flexuosa 3 
Festuca ovina 4

1 Enligt prof. Sernander borde ett parti av denna lokal avsättas som skydds
område.
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Fragaria vesca 1 
Hieracium pilosella 1 
H. cf. rigidum 1 
Hypericum maculatum 2 
Juniperus communis, teln. 
Lathy rus montanus 1 
Lotus corniculatus 1 
Luzula campestris 1 
Melampyrum pratense 1 
Phleum pratense 1 
Picea abies, teln. 1 
Pinus siluestris, teln. 2 
Polygala vulgare 1 
Potentilla erecta 1 
Ranunculus acris 1 
Sieglingia decumbens 2 
Stellaria graminea 1

Sammanfattning:
Telningar 
Gräs . . . 
Örter . . 
Ris . . . 
Mossor 
Lavar . .

Thymus chamaedrys 2 
(På en etternlyrstack uppträdde 
arten i en påfallande storväxt 
och storblommig form.)

1 Trifolium pratense 1
Vaccinium vitis idoea 1 
Veronica chamivdrys 1 
V. officinalis 1 
Viola canina 2

Cladina silvatica 1 
Dicranum undulatum 1 
Hylocomium parietinum 4—5 
H. proliferum 1 
Lophocolea heterophylla 

(i parabios med följande) 
Polytrichum commune 4

2
5 (ej täckande)
4 
3
5
1

Den äldre bebyggelsen, täppor och trädgårdar. Bebyggelsen inom 
socknen är utan tvivel uråldrig. Ett 40-tal fynd från stenåldern, 
f. o. m. trindyxtiden t. o. m. dess yngsta perioder bära vittne 
härom. Från bronsåldern härstammar med största sannolikhet 
ett nära gården Brinken beläget, av dr K. E. Sahlström under
sökt och beskrivet gravfält, liksom ett större gravkummel nära 
Skagern. I Nordiska museet förvaras en bronsyxa, funnen vid 
gården Bäekedalen. Från järnåldern föreligga blott sparsamma 
fynd. En av dr K. E. Sahlström beskriven fornborg vid Unden 
kan med viss sannolikhet dateras till vikingatiden. Uppgifter om 
bebyggelse och odling saknas därefter ända framåt senare delen 
av medeltiden. Frånvaron av uråldriga ortnamnsformer jämsides 
med bevis för att mycket gammal bebyggelse dock förefunnits, 
torde tala för, att en så gott som fullständig avfolkning av bygden



147

någon gång ägt rum, varvid de äldsta ortnamnen gått förlorade. 
Man gissar naturligtvis på digerdöden.

Den första fasta bebyggelse, som har sammanhang med den 
nuvarande, synes med förkärlek — såsom förhållandet i allmänhet 
torde ha varit — ha anslutit sig till lövängarna, där odlarne upp
tagit sina plockåkrar, samt från ängen genom slåtter och lövtäkt 
skaffat kreaturen nödtorftig näring.

Då lövängarna, såsom i det föregående påpekats, särskilt före
komma på de från vår- och försommarfrost relativt skonade höj
derna samt sluttningarna, »liderna», mot sjöytor, har bebyggelsen 
i stor utsträckning förlagts till dylika lokaler.

Gårdsträd samt en blomstertäppa, eller åtminstone några pryd
nadsblommor, mer eller mindre vårdade, saknas så gott som aldrig 
vid boningshusen, icke ens vid de mest avsides och undangömt 
belägna. Gårdsträden, som väl mera sällan äro planterade, utan 
kvarstå såsom rester av lövängen, utgöras vanligast av lönn, alm 
eller oxel, mera sällan av ek eller lind.

Av f r u k 11 r ä d träffas ofta ett eller annat exemplar av apel eller 
päronträd, i allmänhet av pomologiskt oklassificerbar frukttyp, 
dessutom ej sällan plommon, krikon, körsbär och fågelbär, van
ligen i enstaka exemplar men stundom också i större eller mindre 
bestånd.

Planteringarna invid stugorna eller i täpporna äro tämligen 
artfattiga och förete en påfallande likformighet inom hela socknen. 
Till de arter, som sällan saknas, kunna hänföras:

Rosa-buskar av typerna alba, centifolia och gallica
Aconitum napellus 
Aquilegia vulgaris 
Lilium bulbiferum 
Lgsimachia punctata 
Malva alcea

Malva moschata 
Narcissus poeticus 
Pa’onia officinalis 
Saponaria officinalis

Vid ett litet, från gården Ramsnäs avsöndrat torp, numera be
nämnt Lilla Ramsnäs (tidigare Näset), som jag haft tillfälle att 
närmare studera, därför att det blivit mitt eget, har jag trott mig 
kunna spåra ett ovanligt livligt intresse för fruktträds- och blom
sterodling hos äldre tiders torparfolk. Där finnas 15 större aplar, 
däribland en sannolikt 200-årig, mer än 200 plommonträd (av 
typen allmänna gula eller enligt bygdens nomenklatur »äggplom
mon») samt ett stort bestånd krikonträd. Dessutom är ett område
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om c:a 1 V2 har tätt bevuxet med Prunus avium i alla storlekar; 
(let största trädet mäter (1939) 170 cm (1,3 m över marken). Detta 
jättebestånd av Prunus avium torde sakna motstycke inom Tiveden 
och erinrar om fågelbärsbestånden i ängarna på Billingen ocb 
KinnekuIIe.

Vid samma torp träffas såsom relikter av äldre blomsterodling 
framför allt en utomordentlig rikedom av Narcissus poeticus samt 
stora bestånd av Muscari botryoides, däribland en sammanhängande 
matta av 5—6 kvm:s yta och dessutom flera av de ovan nämnda 
favoriterna.

Herrgårdarnas antal inom socknen har alltid varit ringa, 
alltså även herrgårdsträdgårdarnas. Dessa äro egentligen endast 4 
och ha alla dessa närmare undersökts av prof. Sernandeh och 
förf. efter de principer, som närmare utvecklats av den förre (se 
Sernander 1933). Den förnämsta herrgården är det vid Skagern 
vackert belägna Skagershol m, stammande från början av 1600- 
talet. Dess slottslika huvudbyggnad fick sitt nuvarande utseende 
]'å 1790-talet; samtidigt anlades dess nuvarande trädgård och park, 
som torde ha fullbordats under 1800-taIels första decennium.

Skagersholms trädgård (undersökt augusti 1938) utgör en synner
ligen välvårdad anläggning, vars utvecklingshistoria dock på grund 
av senare tiders (f. ö. smakfullt gjorda) nydaningar ej är lätl att 
tyda. En ledlinje bildar den långa entréallén, upplagen mot den 
tvärs genom byggnaden gående barockaxeln. I denna alle stå 
tvenne monumentala, åldriga träd, säkerligen de äldsta inom träd- 
gårdsområdet. Det ena en alm (500 cm år 1938), det andra en 
ask (370 cm år 1938). Där barockaxeln korsar ån, äro broar 
placerade, och fordom ha lusthus och tempel vittnat om den sen
timentala smak, som rådde vid övergången mellan 1700- och 1800- 
talen. Åns mjukt slingrande lopp har på ett känsligt sätt tillvara
tagits i planeringen.

I sin helhet ger trädgården emellertid intryck av neoklassicism 
med växlande trädbestånd, t. ex. en högvuxen Larix, almar, askar 
och lindar. I de perifera områdena kvarstår ännu åtskilligt av 
den löväng, inom vilken troligen hela trädgården anlagts, med 
bestånd av Convallaria, Pyrola, Campanula trachelium, m. m. — 
Lolium perenne oeh Bellis perennis, båda sparsamma i gräsmattorna 
tillhöra väl en rest av en Luzula nemorosa-grupp.

Vid en annan större gård, Vallsjö, ävenledes känd sedan 
förra delen av 1600-talet och som åtminstone periodvis under
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Foto C. G. Alm 1930.

Fig. 7. Jättelönnen vid Kavelbron.

gångna tider haft herrgårdskaraktär, hava rester av trädgårds
anläggningar närmare studerats (augusti 1938).

Gården har förlagts till oset av den ej obetydliga Vallsjöhäeken 
in i den forna tider antagligen högre stående Vallsjön. Mot sjön 
har lagls en stenmur invid det gamla utloppet och på sidorna 
därav, varigenom en absid begränsats, på vars bas gårdens gamla 
huvudbyggnad uppförts. Denna, som nedbrunnit på 1880-talet, 
har flankerats av två flyglar, av vilka den västra alldeles om
byggts, medan den östra fått behålla sin 1700-talstyp.

Av de gamla alléerna (från 1000- och 1700-talen) finnas spår. 
Tydligast framträder entréallén, ledande upp mot det centrala 
gårdsträdet, en alm av dock relativt ungt datum, troligen från 
mitten av 1800-talet.
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Fig. 8. Jättelönnen vid Kavelbron.

Sannolikt på 1870-talet har absiden särskilt omhuldats genom 
anläggandet av symmetriskt anordnade ovaler och cirklar med 
grupper av Rosa pimpinellifolia och R. lutea, Philadelphia corona- 
rias, Symphoricarpus racemosus, Polygonum divaricatum, Solidago 
canadensis, Syringa imlgaris, S. persica, Spiraea aruncus. Även sanno
lika rester av äldre trädgårdsbestånd hava kommit till användning, 
såsom Paeonia, Liliam hulhifernm, Aquilegia och Dianthus barhatus. 
Grupperna flankeras av tvenne hästkastanjer.
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Finnerödja
socken

11 ti ö e nSkala 1:200000

Karta över Finnerödja socken, visande sektionsindelningen

I de kvarstående boskéerna, som huvudsakligen bestå av syren, 
ha rester av gräsmattans Luzula-nemorosa-grupp räddat sig, repre
senterade av Arrhenatherum och Bromus inermis. Den senare an
träffades hl. a. i en häck, som tydligen hört samman med en 
tväraxis, norr om flyglarna.

I entréallén, norr om nämnda tväraxis, står gårdens äldsta träd, 
en Populus balsamifera av stångtyp med i spetsiga vinklar ut
gående grenar. Dess omkrets vid brösthöjd var (3 augusti 1938) 
375 cm, höjd c:a 17 m; förgreningen börjar vid tre meters höjd.
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Vid det gamla säteriet Rams näs nära Unden ha säkerligen i 
äldre tider trädgårdsanläggningar förekommit. Av dessa finnas 
nu knappast några spår. De ståtliga oxelalléerna äro av tämligen 
sent datum. En omfångsrik »plommonskog» säkerligen av hög 
ålder blev för ett par decennier sedan nedhuggen och utplånad. 
Ett förvuxet stort bestånd av krikon träd kvarstår.

Vid den gamla prästgården Kavelbron har fordom funnits 
en betydande fruktträdgård med aplar, päron- och klarbärsträd, 
enligt traditionen planterad av Per Sjogerström, som var socknens 
komminister under åren 1809—1824. Trädgården präglas nu av 
vanvård och förfall. Dess märkligaste fruktträd torde vara ett 
stort päronträd (s. k. sockerpäron), vars omfång (3% 1932) var 
211 cm. Vid denna gård träffas också en mäktig gårdslönn, må
hända Sveriges största (figg. 7 och 8) (se Skärman 1924 samt i 
det följande under Acer).

På grund av socknens vidsträckta areal har jag för att åskådlig
göra arternas utbredning inom dess olika delar indelat densamma 
i fem tämligen likstora sektioner, vilkas gränser och allmänna 
naturbeskaffenhet framgår av kartan och en närmare beskrivning 
i det följande. Vid indelningen av sektionerna har jag låtit de 
större vägarna spela en viktig roll för deras begränsning och i 
stort sett använt samma utgångspunkter som Växtbiologiska In
stitutionen i Uppsala tillämpar vid utarbetandet av sin Flora 
Ujisaliensis.

I. Skagerns strandområde.
Gränser: 1 väster Skagern samt gränsen mot Ilova från Otterbäcken 

till Rosendal; i norr sockengränsen mot Närke (Nysunds s:n); i öster 
Värmlandsvägen från sockengränsen till Skagersholms gamla bruksdamm 
och sedan utefter en tänkt linje i sydvästlig riktning till Ilovagränsen 
nära gården Rosendal.

Beskaffenhet: Skagerns strand i norr stenig och skogbevuxen, 
därefter vid Ilerregårdsfallet sandig och långgrund, vid Skagersholm kring 
åmunnen och gamla hamnen gyttjig och gräsbevuxen, därefter vid Sand
viken åter långgrund och sandig. I norra delen barrskogsområden; kring 
Skagersholm finnas vidsträckta åkerfält, tillhörande socknens äldsta kultur
bygd; i södra delen av området upptagas sluttningarna mot Skagern av 
lövängar eller lövängsrester. Mellan Stugunäs och Ilerregårdsfallet ligger 
ett vidsträckt kärr, Narrhokärret; mellan Eriksåsen och Skagern en liten 
moss-sjö, Tottsjön, med sanka, delvis gungflyartade stränder.



II. Norra skogsområdet.
Gränser: I väster till område I; i norr och öster sockengränserna 

mot Nysund (Närke) och Skagersliult (Närke); i söder landsvägen från 
Ramundebodagränsen (Närke) till kyrkan, därefter Värmlandsvägen till 
Skagersholms gamla bruksdamm.

Beskaffenhet: Till övervägande delen barrskogsområden samt vid
sträckta mossar och kärr (bl. a. den förut omnämnda, av Sernander under
sökta Skallåsens Långmosse). Stora områden Hylocomiam-granskog. Flera 
av socknens största sjöar ligga inom området, såsom Trehörningen, Stora 
och Lilla Vellervattnet, den fordom vidsträckta, numera genom utdikning 
starkt reducerade sjön Ilärsåsen samt Gryten, i vilken fyra socknar (Finne
rödja, Nysund, Skagershult och Ramundeboda) sammanstöta vid en sten, 
benämnd Grytefot. Spridda, i allmänhet smärre odlade områden före
komma i norra delen samt mera vidsträckta sådana i södra delen vid 
gårdarna Kvarntorp, Backerud och Backen.

III. Östra skogsområdet.
Gränser: I väster Tivedsvägen från kyrkan till Åna skolhus, där

efter Ramsnäsvägen till »Grönevall»; i norr mot område II, i öster socken
gränserna mot Ramundeboda och Tived; i söder Tivedsvägen från socken
gränsen till Björkmarken, sedan utefter en tänkt linje från Björkmarken 
till »Grönevall» på Ramsnäsvägen.

Beskaffenhet: Till övervägande del harrskog (stora områden Hy- 
locomium-granskog) med flera vidsträckta torvmossar, t. ex. vid llerrefallet 
och Grönelid (enda fyndplatsen för Betula nana)-, trakterna omkring Lövön 
utomordentligt blockrika. Den förut skildrade Brinkängen hör till om
rådet; lövängsrester förekomma även i trakten av sjön Längen. Odlad 
mark träffas företrädesvis inom norra delen, vid Backgården samt utefter 
gamla landsvägen från Posseborgen till Kvarnfallet. Talrika sjöar, såsom 
Bodarnesjön, Lången och Flacksjön samt ett stort antal små skogssjöar 
höra hit. — Finnerödjaån med talrika tillflödesbäckar genomlöper området 
utefter dess västra gräns.

IV. Undens strandområde.
Gränser: I väster sockengränsen mot Ilova från linden till Gårdsjön; 

i norr mot område V utefter en tänkt linje från Slättsbol till »Grönevall» 
på Ramsnäsvägen, därefter mot område III: i öster sockengränsen mot 
Tived samt Unden (Västansjöviken och »insjön»); i söder mot Unden.

Beskaffenhet: I norra delen stora områden blockrik Hylocomium- 
granskog; betydande områden odlad mark på sluttningarna mot Unden 
vid gårdarna Barrud, Ramsnäs och Västansjö, utefter Undens strand stora 
(mer eller mindre bibehållna) lövängar, bland dem den förut skildrade 
restaurerade lövängen vid L. Ramsnäs.
V. Centralområdet.

Gränser: I väster sockengränsen mot Hova (på grund av denna 
gränslinjes slingrande, genom enklaver komplicerade förlopp har jag räk
nat med en tänkt rak gränslinje från gården Rosendal över Vallsjö till 
Gårdsjön; i norr till områdena I och II; i öster till område III och i söder 
till område IV.
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Beskaffenhet: Skogsmark förekommer väsentligen i nordvästra 
delen; odlad mark träffas utefter stora landsvägen från kyrkan till Vallsjö, 
utgörande en stor del av socknens äldsta kulturbygd; järnvägen och stations
området utgöra de viktigaste fyndplatserna för de tillfälliga synantroperna; 
vackra lövängsområden finnas vid Slättsbol, på sluttningarna mot Gård
sjön samt vid de s. k. Paradisgårdarna; bland sjöar märkas Vallsjön, Gård
sjön och Orrkullsjön; sektionens södra del upptages av det förut skildrade 
hällmarks-tallhedsområdet; socknens högsta punkt (228,9 m ö. h.) vid Jons- 
gården ligger inom denna sektion.

Vilka arter, som böra anses tillhöra socknens ursprungliga — 
utan människans direkta eller indirekta åtgöranden invandrade — 
flora och vilka som genom människans och samfärdselns förmed
ling blivit i forn eller sen tid importerade, har jag givetvis icke 
tilltrott mig att säkert avgöra. Trots detta har jag emellertid sökt 
göra en grov och helt säkert i mångas tycke godtycklig uppdelning 
av de inom socknen påträffade arterna i trenne grupper, näm
ligen:

1) sannolikt ursprungliga a r t e r.

2) gamla synan t roper. De avsides liggande byarna och 
gårdarna erbjuda i detta avseende ett intressant material. Hit 
hänföras:

Acorns calamus 
Berberis vulgaris 
Chenopodium rubrum 
Humulus lupulus 
Hijoscyamus niger 
Imperatoria ostruthium

Flera av dessa arter ha under äldre tider haft medicinsk an
vändning. Den relativt rikliga förekomsten av Imperatoria, en av 
medeltidens mest ansedda läkedomsväxter för människor och djur, 
tyder möjligen på inflytande från Riseberga kloster, som under 
senare delen av medeltiden var ägare till en stor del av socknen.

3) unga synan t roper. Gruppen exemplifieras av följande 
arter, vilka huvudsakligen härröra sig från import av utsäde — 
spannmål och gräsfrö. Finnerödja stationsområde samt järnvägs
banken, tillkomna i början av 1860-talet, erbjuda en intressant 
provkarta på efemärer, som upptagits i denna grupp:

Leonurus cardiaca 
Rumex obtusifolius 
Sisymbrium officinale 
S. sophia 
Solanum nigrum



Anagallis arvensis 
Anthyllis vulneraria 
Arctium tomentosum 
Arabis suecica 
Asperugo procnmbens 
Bromus arvens is
B. inermis
B. tectorum 
Bunias orientalis 
Calystegia sepium 
Camelina alyssum 
Carduus crispus 
Chcmorrhinum minus 
Cynosurus cristatus 
Erysimum hieraciifolium

Euphorbia peplus 
Fagopyrum sagittatum 
Festuca duriuscula 
Holcus lanatus 
Hypochceris radicata 
Laminm album 
Lepidium densiflorum 
Lolium perenne 
Matricaria discoidea 
Medicago lupulina 
Melandrium album
M. dioecum 
Senecio viscosus 
Thlaspi alpestre

Artförteckning.

Efterföljande förteckning upptager c:a 625 arter, frånsett släktena Hiera- 
cium och Taraxacum, av vilka vardera ett femtiotal arter observerats.

Beträffande nomenklaturen har C. A. M. Lindman: Svensk Fanero- 
gamflora, 2:a uppl. (1926) i huvudsak följts med avseende på faneroga- 
merna och Otto R. Holmberg: Hartmans handbok i Skandinaviens flora, 
häfte 1 (1922), vad angår kärlkryptogamerna. Träden ha undersökts efter 
de principer och resultaten angivits i enlighet med den nomenklatur, som 
utvecklats av Sernander (1935). Med »brösthöjd» menas 130 cm över 
marken.

Arternas frekvens har jag sökt uttrycka genom följande skala:

1) Allmän = riklig förekomst på lämpliga lokaler i alla sektionerna.
2) Täml. allmän = mera sparsam men tämligen jämn förekomst inom sek

tionerna.
3) Flerstädes = förekomst på flera lokaler inom minst tre sektioner.
4) Spridd = förekomst på enstaka lokaler inom minst tre sektioner.
5) Sällsynt, mycket sällsynt = sparsam — enstaka förekomst i två eller en 

av sektionerna.

Acer platanoides L. flerst. — I: Kavelbron (den av Skärman omnämnda 
jättelönnen därst. mätte år 1939 vid brösthöjd 515 cm), Eriksåsen, 
Eriksbacken, Sandviken, Skagersholm; II: Kulla, Backgården, Trehör- 
ningen; III: Posseborgan, Grönelid, Rabo, Nolmarken, Björsgården, Elofs- 
gården, Åna; IV: Västansjö, Barrud, Ramsnäs, L. Ramsnäs, Breviken, 
Bremon; V: Kyrkhävden, Bråten, Slättsbol, Vallsjö. — Flertalet av dessa 
lönnförekomster äro säkerligen spontana. En del »gårdsträd» äro doek 
sannolikt planterade.



Achillea millefolium L. allm.
A. ptarmica L. t. allm.
Acorns calamus L. flerst. — II: Kvarntorp, Björnfallet, N. Välvaltnet; III: 

Kvarnsjöfallet; V: Rosan.
Actcea spicala L. t. allm.
Adoxa moschatellina L. m. sails. — V: Mobäcken (Sjöstedt 1880-talet), un

der senare år ej återfunnen.
Aegopodium podagraria I,. spridd. — I: Skagersholm; III: Kvarnfallet; 

V: Vallsjö.
Agrostemma githago L. tidigare t. allm.; under senare år stadd i avtagande, 

v. nana Hn. — III: Brinken; V: Backen (Stalin).
Agrostis canina L. t. allm.
A. capillaris L. Leers, allm.
A. stolonifera L. t. allm.
Ajuga pyramidalis L. allm.
Alchemilla aciilangula Bus. flerst. — I: Skagersholm; III: Brinken; V: Kör- 

ningstorp, järnvägsstationen.
A. alpestris F. \V. Schmidt t. allm.
A. filicaulis Bus. I: Kavelbron; IV: L. Ramsnäs.
A. micans Bus. — I: Otterkärret; III: Brinken; V: Körningstorp.
A. minor Huds. (—filicaulis Bus. *vestita Bus.) —I: Lindås, Skagersholm; 

III: Brinken, Åna; IV: L. Ramsnäs; V: Vallsjö.
A. pastoralis Bus. allm.
A. plicata Bus. — V: Kavelbron (Skärman).
A. pubescens (Lam.) Bus. allm.
A. subcrenata Bus. t. allm.
A. subglobosa C. G. Westerl. t. allm.
(Uppgifterna om alchemillornas frekvens äro ofullständiga.)
Alisma planlago-aqualica L. I. allm.
Ainas glutinosa (L.) Gaertn. allm. — Områdets största exemplar av delta 

trädslag finnes på Bamsnäs ägor, nära Unden vid gränsen till L. Rams- 
näs (se fig. 10). Dess omfång var år 1933 450 cm 1 m ovan marken. 
Den av Skärman år 1917 vid Backgården anträffade småbladiga formen 
har sedermera utrotats genom röjning.

A. incana (L.) Moench. spridd. — I: Skagersholm o. Sandviken vid Ska- 
gern (Stalin); II: Backgården; III: järnvägsstationen, områdets norra 
del; IV: Breviken.

A. glutinosa X incana. — I: Sandviken, Stugenäs (Stalin); IV: Breviken.
Alopecurus aequalis Sobol, sails. — V: Slättsbol vid Gårdsjön (G. Samuels

son).
A. geniculatus L. allm.
A. pratensis L. allm.
Anagallis arvensis L. tillf. — IV: Ramsnäs i åker.
Andromeda polifolia L. allm.
Anemone hepatica L. allm.

f. alba Mill. — IV: L. Ramsnäs.
f. rosea Neum. — III: Brinkängen; IV: L. Ramsnäs, Barrud; V: Slättsbol. 
f. marmorala T. Moore — III: Brinkängen.
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Foto C. G. Alm 1933.

Fig. 10. .Jätteexemplar av Alnus glutinosa växande å Ramsnäs ägor. 

Anemone nemorosa L. allm.
f. rosea Peterm. — III: Brinkängen; IV: L. Ramsnäs, 5 ästansjö, Sten

berget.
Angelica silvestris L. allm.

v. montana (Schleich.) — II: Backen (Vestergren).

Antennaria dioica (L.) Gaertn. allm. 
f. corymbosa Un. t. allm.
f. monocephala — V: nära järnvägsstationen (Sylvén).

Anthemis tinctoria L. allm.
A. arvensis L. flerst. — I: Stugenäs, Yargnilstorp; II: Backen, Högskog;

III: Fallet; IV: Ramsnäs, Björkmarken, L. Ramsnäs; V: järnvägsstationen. 
Anthoxanthum odoratum L. allm.
Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. allm.
Anthyllis vulneraria L. tillf. — I: Ilerregårdsfallet; V: järnvägsbanken, 

nära stationen.
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Apera spica vent i (L.) P. B. spridd. — I: Stugenäs; II: Brinketorp; III: 
Kvarnfallet; V: järnvägsstationen.

Aquilegia vulgaris L. flerst. — I: Skagersholm; II: Backen; III: Backgården;
IV: Ramsnäs, K. Ramsnäs.

Arabidopsis thaliana (L.) Schur, allm.
Arabis arenosa (L.) Scop. flerst. — II: Skagersholm; III: Brinken, Anders- 

torp, Fallet, Sjöbron; V: stationsområdet.
A. suecica Fr. tillf. — III: banvallen norrut från stationen 1917 (Skärman). 
Arctium minus Bernh. t. allm.

v. majusculum (Hn) — I: Stugenäs; IV: Ramsnäs, L. Ramsnäs; V: sta
tionsområdet (Stalin).

A. tomentosum Mill, tillf. — V: stationsområdet.
Arctostaphglos uva ursi (L.) Spreng, allm.
Arenaria serpyllifolia L. allm.

v. viscida Lois. flerst. — I: Stugenäs; II: Rackernd; III: Brinken; V: 
stationsområdet.

Arnica montana L. allm., flerst. ymnig.
Arrhenatherum elatius (L!) M. & K. sälls. — III: Anderstorp; V: stations

området, Vallsjö.
Artemisia absinthium L. t. allm.
A. vulgaris L. t. allm.
Asperugo procumbens L. tillf. — Observerad av förf. 1890, troligen vid V: 

Körningstorp; sedan ej återfunnen.
Asptenium septentrionale (L.) Hoffm. spridd — III: Anderstorp; IV: L. Rams

näs; V: Ilögsåsen, Slättsbol.
A. trichoman.es L. flerst. •— III: Brinken; IV: Ravfjället, Ramsnäs, L. Rams

näs; V: Ilögsåsen, Slättsbol.
A. septentrionale Xtrichomanes — IV: L. Ramsnäs.
Astragalus glycyphyllus L. flerst. — III: Brinken, Kvarnen, Anderstorp, 

Fallet; IV: Ramsnäs, L. Ramsnäs, Västansjö.
Athyrium Filix femina (L.) Roth. allm.
Atriplex patulum L. t. allm.

v. angustifolium Syme. — IV: L. Ramsnäs, Brevik (Sylvén).
Avena pratensis L. t. allm.
A. pubescens Iluds. flerst. — I: Kavelbron, Västeräng; II: Backen; III: 

Brinken; IV: Ramsnäs; V: Klockargården.
Barbaraa vulgaris R. Br. allm.
Bellis perennis L. flerst. i äldre trädgårdar.
Berberis vulgaris L. tillf. — I: Sandviken, en buske i en beteshage.
Betula nana L. sälls. — III: Grönelids mosse.
B. pubescens Ehrb. allm.
B. verrucosa Ehrh. allm.
B. pubescens X verrucosa allm.

Apotekare J. G. Gunnarsson har haft godheten granska en serie Betulae 
från ängarna vid L. Ramsnäs (inom IV) och därvid lämnat följande be
stämningar:
Betula concinna X pubescens *suecica f. subsuecica Gunnarss.
B. concinna X pubescens X verrucosa f. subpubescens Gunnarss.
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Betula concinna X pubescens *suecica X verrucosa f. subsaecica Gunnarss.
B. concinna X pubescens *suecica X verrucosa f. subverrucosa Gunnarss.
B. concinna X pubescens f. parviflora X verrucosa f. subparviflora Gunnarss. 
Bielens tripartitus L. spridd. I: Skagersholm; II: Backen; III: Backgår

den; IV: Brevik.
I. pumilus Betz. — I: Skagersholm; IV: Brevik.

Blechnum spicant (L.) With, sails. — TU: Nya vägen, på vägkant (lokalen 
sedermera spolierad genom vägomläggning).

Botrychium lunaria (L.) Sw. flerst. — I: Eriksåsen, Eriksbaeken, Lindenäs; 
II: Backerud; III: Brinken.

B. matricariifolium (Retz.) A. Br. sails. — IV: L. Ramsnäs.
Brassica campestris L. t. allm.
Briza media L. allm.

I. albida Lej. — I: Kavelbron, Ilerregårdsfallet; III: Brinkängen; IV: 
L. Ramsnäs; V: Slättsbol.

Bromus arvensis L. tillf'. — III: Brinken, stationsområdet; IV: L. Ramsnäs.
B. inermis l.eyss (—Zerna inermis Lindm. fl.) tillf. — V: Vallsjö.
B. mollis L. allm.
B. secalinus L. allm.

f. mutieus Horn. — I: Ilerregårdsfallet (Stalin).
I. monostachys — V: stationsområdet (Staun).

B. tectorum L. (= Zerna teet. Panz) tillf. — Insamlad av förf. 1891, sannolikt 
vid kyrkan (V).

Bryonia alba L. flerst. — I: Backerud, Backgården; III: Gatan; IV: L. Rams
näs; V: Bråten.

Bunias orientalis L. tillf. — IV: L. Ramsnäs; 5 : Paradistorg.
Calamayrostis arundinacea (L.) Roth. allm.
C. arundinacea x epiyejos — V: Klockargården (Stalin).
C. arundinacea x lanceolata — I: Skagersholm, Ilerregårdsfallet, Stugenäs 

(Stalin).
C. epiyejos (L.) Roth. allm.
C. lanceolata Roth. t. allm.
C. neglecta (Ehrh.) PB. spridd — I: Västeräng v. Skagern; I\ : vid Enden; 

V: Vallsjön.
C. purpurea Trim flerst. — I: Kavelbron, Stugenäs, Sandviken; III: Brink

ängen, Östra Finnerödja, Grönelid; IV: Stenberget, L. Ramsnäs: N : Västra 
Herrefallet.

Calla palustris L. allm.
Callitriche hamulata Kiitz. sälls. — II: Backen (Skärman).
C. polymorpha Lönnr. t. allm.
C. staynalis Scop. sälls. — I: Kavelbron; III: Brinken.
C. verna L. flerst. — I: Skagersholm; III: Backgården, Sagen; I\ : L. 

Ramsnäs.
Calluna vulgaris Hull allm.

f. albiflora flerst. ex. II: Trehörningen, Bergsmossen; III: Llovsgår- 
den; V: Hävden.

Caltha palustris L. allm.
11 — 39296. Svensk Botanisk Tidskrift. 1939.
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ig. 11. Cardamine ainara I.. *aequiloba C. Hn. De äldsta bevarade exemplaren.
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Calystegia sepiiim (L.) R. Br. tillf. — I: Stugenäs, Eriksbacken; V: Kyrk- 
hävden, Gälleråsen.

Camelina alyssum Thell. tillf. -— III: Brinken 1918 (Skärman).
Campanula cervicaria L. spridd. — I: Ilerregårdsfallet; III: Brinkängen; 

IV: Stenberget, Hartsviken, Breviken.
C. lati folia L. sails. — I: Kavelbro äng.
C. patala L. t. allm.

f. albiflora — III: Brinken.
C. persicifolia L. t. allm.

f. eriocarpa M. & K. — I: Kavelbron; II: Backen; III: Högelid. 
f. albiflora — V: Slättsbo].

C. rapunculoides L. sails. — IV: Gäddviken.
C. rotundifolia L. allm.

f. albiflora — III: Grönelid; V: nära kyrkan.
C. trachelium L. sails. — I: Skagersholms park (trol. ursprunglig i en gam

mal lövängsrest).
Capsella bursa pastoris (L.) Medik. allm.
Cardamine amara L. flerst. — I: Kavelbro äng, Stugenäs; III: Brinken; 

V: Kärret norr om järnvägsstationen.
f. hirta W. & Gr. — I: Kavelbro äng; III: Bygget, Åna.

C. *aequiloba C. Hn. sails. — II o. III: utefter Lerbäcken, rikligast nära dess 
utflöde i Kyrkån. Denna form upptäcktes sannolikt våren 1863 av Carl 
Jonas Reinhold Elgenstierna. De äldsta bevarade exemplaren (se fig. 11) 
äro daterade maj 1863. Elgenstierna, som underhöll livliga botaniska 
förbindelser med lektor Carl Hartman i Örebro, har tydligen omedelbart 
inhämtat dennes omdöme om formen, vilken synes hava väckt livligt 
intresse hos dem båda. Hartman har tydligen varit betänkt på att upp
ställa den som egen art. I nionde upplagan av sin flora (1864) beskriver 
han formen såsom underart till C. amara, men yttrar, därjämte (sid. 91) 
»torde vara egen art, men upptages nu ej som sådan, då den blott ett 
år anmärkts och möjl. blott är en loealform». I tionde upplagan (1870) 
säges om denna form (sid. 102): »är en högst egendomlig form, må
hända egen art, men behöver närmare observeras i naturen». I elfte 
upplagan (1879) förekommer intet särskilt uttalande och formen upptages 
fortfarande såsom underart under C. amara.

Elgenstiernas ursprungliga fyndort var vid den s. k. Lerbäcksbron, 
på östra sidan om vägen, norr om bäcken. Då jag i slutet av 1880- 
talet genom Per Sjöstedt fick anvisning på lokalen, fanns växten ännu 
ganska ymnigt på denna »locus classicus». Genom bäckens reglering 
och brons utbyggande ha förhållandena på denna lokal efter hand för
ändrats så, att växten synes helt och hållet försvunnit därifrån. Någon 
risk för dess fortbestånd synes emellertid icke föreligga på grund av 
dess förekomst på flera ställen utefter bäckens lopp. Särskilt rikligt 
plägar den uppträda vid bäckfårans översta lopp i granskogen mellan 
landsvägen och järnvägen tillsammans med Circaea alpina, Corallorrhiza, 
Carex remota m. fl. Genom gåvobrev den 5 februari 1926 har Laxå Bruks 
Aktiebolag till Skaraborgs läns Naturskyddsförening skänkt ett område



av 2220 ni5, inom vilket Elgenstiernas klassiska fyndlokal är be
lägen.

Cardamine dentata Schultes, t. allm.
C. pratensis L. allm.
Carduus crispus L. tillf. — V: stationsområdet.
Carex brunnescens (Pers.) Poir. spridd. — I: Vargnilstorp (Stalin); III: 

Brinken; IV: Västansjö.
C. canescens L. allm.

f. snbvitilis Neum. — III: Vidsjön.
C. canescens x dioica — III: Anderstorp (Skärman).
C. capillaris L. sails. — III: Brinken, funnen därstädes av Elgenstierna 

år 1865; återfunnen 1924 av Stalin.
C. chordorrhiza Ehrh. flerst. — I: Stugenäs; III: Kvarndammen, Rödmos

sen, Längen, Sjöbrodammen; IV: Ramsnäs v. tjärnen »Kodön».
C. contigua floppe flerst. — I: Ilerregårdsfallet; II: Backen.; III: Brinken; 

IV: Hartsviken, L. Ramsnäs.
C. digitala L. flerst. — I: Kavelbron; III: Brinkängen; IV: Stenberget, 

Barrud, Ratnsnäs, L. Ramsnäs, Västansjö; V: Slättsbol, Kyrkhävden, 
Rabo, Björngården, Nolmarken.

C. dioica L. allm.
C. elongata L. sälls. — I: Skagersholm, Ilerregårdsfallet; V: nära kyrkan.
C. ericetoruin Poll, spridd. — III: Brinken; V: Kyrkhävden, Paradistorp.
C. flacca Sclireb. (= C. diversicolor Cr.) m. sälls. — III: Brinken.
C. flava L. flerst. — I: Herregårdsfallet, Skagersholm; III: Anderstorp, 

Bygget, Kvarndammen; V: Nolmarken.
C. flava X Oederi — III: Brinken, Nya vägen.
C. globularis L. flerst. — II: N. Välvattnet; III: Kvarnen, Långsmon, Långs

bråten, Brinken, Anderstorp; IV: Björkmarken, Västansjö; V: Väster
gården.

C. Goodenowii .1. Gay. allm.
C. Goodenowii X gracilis — IV: L. Ramsnäs (Sylvkn).
C. Goodenowii X Hndsonii — IV: på skäret Märdkullen i Enden v. Rams- 

näs (det. Samuelsson).
C. gracilis Curt. t. allm.
C. hornschuchiana Iloppe sälls. — I: Stugenäs; III: Brinken.
C. hornschuchiana X Oederi — III: Brinken (Vestergren).
C. Hndsonii A. Beim. (= C. data All.) t. allm.
C. lasiocarpa Ehrh. t. allm.
G. Leersii Willd. allm.
C. lepidocarpa Tausch, sälls. — III: Brinken (det. Samuelsson), ett ex. i 

Elgenstiernas herb, etiketterat såsom C. flava.
C. lepidocarpa X Oederi — III: Brinken (det. Samuelsson), ett ex. i Elgen

stiernas herb, etiketterat såsom C. flava.
G. leporina 1.. allm.
C. limosa L. allm.
G. livida L. flerst. — II: Nolåsen, Bergåsen, N. Välvattnet, S. Välvattnet; 

III: Kvarndammen, Rödmossen, Lövön, Grönelid, Sjöbrodammen; IV: 
L. Ramsnäs; V: Orrkullsjön, Sörtorp.



Carex loliacea L. flerst. — III: Brinken, Nya vägen, Kvarndammen, Bygget, 
Åna, Anderstorp, Fallet, Björkmarken; IV: Yästansjö; \: Mobäcken, 
lvyrkhävden, Kärr.

C. magellanica Lam. t. allm., ty dl. sparsammare än C. limosa.
C. Oederi (Ehrh.) Hoffm. allm.

f. oedocarpa (Anderss.) Palmgr. — III: Brinken; I\ : Breviken.
C. pallescens L. allm.
C. panicea L. allm.
C. pauciflova Lightf. allm.
C. pilulifera L. allm.
C. pulchella Lönnr. frekv. outr. IV: skären Stora Hjälp och Märdkullen i 

Unden vid Ramsnäs.
C. pulicaris L. flerst. — I: Stugenäs; III: Kvarnen, Brinken, Nya vägen;

IV: Stenberget, Näset; V: stationskärret, Elovsgården, V. Ilerrefallet.
C. rcmota L. sälls. — III: Nya vägen (Stalin).
C. rostrata Stokes (= C. inflata Huds.) allm.
C. vaginata Tausch, flerst. — I: Kavelbron, Eriksbacken; II: Skallåsa; III: 

Brinkängen, Kvarndammen, Bygget, Åna, Anderstorp, Gatan, Nyborg, 
Björkmarken; IV: Ramsnäs, I.. Ramsnäs, Barrud, Västansjö; V: Väster
gården, Mobäcken, Kärr, Rösan.

C. venia Chaix flerst. — I: Lindenäs; III: Brinken; IV: Stenberget; V: Mo
bäcken, Nolmarken, Elovsgården.

(]. vesicaria L. allm.
Carlina vulgaris L. spridd. — I: Stugenäs; III: Brinken; IV: Breviken. 
Carum carvi L. allm.

v. atrorubens Lge — II: Backens tegelbruk; V: stationsområdet. 
Centaurea cyanus L. allm.
C. jacea E. t. allm.
C. scabiosa L. spridd. — II: Backerud, Kvarntorp, Högskog; III: Grönelid; 

IV: L. Ramsnäs, Breviken.
Cerastium arvense L. spridd. — I: Skagersholm; IV: Ramsnäs; V: stations

området, Paradistorp.
C. caespilosum Gilib. allm.

v. glandulosum Boenn. allm.
C. glomeratum Thuill. spridd. — I: Skagersholm; III: Brinken; I\ : I.. 

Ramsnäs.
C. semidecandrum L. frekv. outredd. — I: Sandviken.
Chaenorrhinum minus (L.) Lge. tillf. — A : stationsområdet.
Chamaenerium angustifolium (L.) Scop. allm. 

f. albiflorum — II: Kvarntorp.
Chelidonium majus L. flerst. — I: Skagersholm, Stugenäs; II: Backen, S.

Välvattnet; III: Kvarnfallet, Sågen; V: ^ allsjö.
Chenopodium album L. allm.

v. viride L. — V: stationsområdet.
C. polgspermum L. sälls. — I: Skagersholm; V: stationsområdet.
C. rubrum L. tillf. — III: Backgården, på ladugårdsbacken (Sernander 1932). 
Chimaphila umbellata (L.) Nutt. flerst. — I: Eriksbacken; II: Nolåsen, Berg

åsen; III: Brinken; IV: Barrud, Hartsviken; V: nära stationen.
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Chrysanthemum leucanthemum L. allm.
Chrysosplenium alternifolium L. flerst. — I: Kavelbron, Lindenäs; III:

Brinken; IV: L. Ramsnäs, Breviken.
Cicuta virosa L. sails. — V: Slättsbol vid Gårdsjön.
Circcea alpina L. sails. — I: Kavelbron; III: Brinken.
Cirsium acaule Weber, sails. — IV: L. Ramsnäs (Alm 1931).
C. arvense (L.) Scop. allm.
C. heterophyllum Hill, flerst. — III: Brinken, Bygget; IV: Ullsandsmo; V: 

Björsgården.
f. indivisum DC. — III: Bygget; IV: Ullsandsmo; V: Björsgården.

C. lanceolatiim (L.) Scop. allm.
f. albiflorum — I: Sandviken; II: Ilallan, Trehörningen; V: Paradis- 

torp.
C. palustre (L.) Scop. allm.
Convallaria majalis L. allm.
Corallorrhiza tri/ida Chåtel. flerst. — I: Eriksbacken, Kavelbron; II: Ler

bäcken; III: Brinken, Kvarndammen, Björkmarken, Bygget, Åna, Lövön; 
IV: L. Ramsnäs; V: Västergården, järnvägsstationen.

Cornus suecica L. sails. — I: Skagersholm (.1. E. Bodin 1916. Ex. i Upp
sala Univ. herb.), därstädes ej återfunnen; IV: Stenberget, L. Ramsnäs i 
strandsnår vid Unden.

Corydalis intermedia (L.) Mérat. sälls. — III: Brinken.
Corylus avellana L. allm.
Crataegus calycina Peterm. sälls. — 1: Herrängen 1 buske (Sernander); 

IV: Ramsnäs 1 d:o.
Crepis capillaris (L.) Wallr. tillf. — III: järnvägsstationen i gräsmattor; IV: 

L. Ramsnäs; V: Prästgården.
C. paludosa (L.) Moench. (= Aracium paludosum Monnier) t. allm.
C. praemorsa Tausch, flerst. — I: Kavelbron; III: Långstorp, Grönelid; 

IV: Barrud, Ramsnäs, L. Ramsnäs; V: Slättsbol.
C. tectorum L. allm.

f. segetalis Roth. t. allm.
Cuscuta europaea L. sälls. — 11: Backerud, Backgården; III: Brinken. 
Cynosurus cristatus L. tillf. — III: Brinken (Elgenstikrna 1805); V: järnvägs

stationen i gräsmattor.
Cystopteris fragilis (L.) Beruh, allm.
Daetylis glomerata L. allm.
Daphne mezereum L. sälls. — III: Gatefallet, 1 buske i en trädgårdstäppa, 

enl. uppgift inflyttad på 1890-talet från Brinkängen; V: i Slättsbols äng 
vid Gårdsjön, enl. pastor B. Lundberg; ej återfunnen under senare år. 

Dentaria bulbifera L. sälls. — I: Kavelbron; V: Nolmarken, Rabo, Slättsbol. 
Deschampsia caespitosa (L.) P. B. allm.
D. flexuosa (L.) Trin. allm.
Dianthus deltaides L. flerst. -— II: Backen, Backerud; III: Brinken, Långs- 

torp; IV: Ramsnäs; V: Klockargården, Högelid.
Draba verna L. allm.
Drosera anglica Huds. t. allm.

f. bifida — III: Kvarndammen, Vidsjön: V: Orrkullsjön.



Drosera anglica X rotundifolia — II: Välvattnet; III: Tolsjön, Vidsjön.
D. intermedia Ilayne t. allm.
D. rotundifolia L. allm.

f. furcata Lilja — IV: Barrud, L. Ramsnäs, Västansjö.
Dryopteris austriaca (Jacq.) Woynar. t. allm.
D. cristata (L.) A. Gray, sails. — IV: Barrud (Sernander 1935).
D. filix mas (L.) Schott, allm.
D. Linnaeana C. Chr. allm.
D. phegopteris (L.) C. Chr. allm.
D. spinulosa (Müll.) 0. Ktze. t. allm.
Empetrum nigrum L. allm.
Epilobium collinum Gmel. t. allm.
E. collinum X montanum — I: Backen vid Sördammen (Vestergken 1929).
E. montanum L. allm.
E. montanum Xpalustre — IV: Breviken (Sylvén och Samuelsson).
E. obscurant (Schreb.) Roth, sails. — III: Brinken, Kvarnfallet (Stalin).
E. palustre L. allm.
E. rubescens Rydb. tillf. — IV: Breviken.
Epipogium aphyllum (Schmidt) Sw. — III: Brinken. Om detta fjnd se 

Sv. Bot. Bd 12 (1918), sid. 123.
Equisetum arvense L. allm.
E. hiemale L. spridd. — I: Ilerregårdsfallet, Sandviken; III: Anderstorp;

IV: Bremon.
E. limosum L. allm.
E. palustre L. t. allm. (enl. Skärman).
E. pratense Ehrh. allm. (enl. Skärman).
E. silvaticum L. allm.
Erica tetralix L. spridd. — I: vid Skagerns strand från Stugenäs till 

Närkesgränsen; III: Grönelids mosse; V: mosse vid Bråten.
Erigeron acris L. (= Trimorpha acris Cass.) allm.

v. dissolutus lin. — III: Brinken; IV: L. Ramsnäs.
Eriophorum alpinum L. (= Scirpus trichophorum A. & Gr.) t. allm.
E. gracile Koch, flerst. — I: Ilerregårdsfallet, Stugenäs; III: Kvarndammen, 

Åna, Anderstorp; V: Slättsbol vid Gårdsjön.
E. lalifolium Hoppe flerst. — I: Stugenäs, Sandbäcken; II: Välvattnet;

III: Kvarnfallet, Brinken, Sjöbron, Öna; V: Rabo.
E. polystachyum L. allm.
E. vaginatum L. allm.
Erodium cicutarium L’Hérit. allm.
Erysimum cheiranthoides L. allm.

v. nodosum Fr. — V: stationsområdet.
E. hieraciifolium L. tillf. — V: stationsområdet 1918.
Euphorbia cyparissias L. flerst. — I: Otterbäcken; II: Kvarntorp; III: Kvarn

fallet; V: kyrkogården.
E. helioscopia L. flerst. — I: Skagersholm, Herregårdsfallet; II: Kvarntorp, 

Rackerud; IV: Ramsnäs; V: stationsområdet.
E. peplus L. tillf. — V: järnvägsstationen.
Euphrasia brevipila Burn. & Greml. allm. (Samuelsson, som dels granskat



pressat material från olika delar av socknen, dels vid besök i Finnerödja 
ägnat uppmärksamhet åt Euphrasia, är av den åsikten, att E. brevipila 
är den enda art, som jämte E. gracilis förekommer inom socknen.)

Euphrasia gracilis Fr. t. allm.
Eupteris aquilina (L.) Newm. allm.
Fagopyrum sagittatum Gilib. tillf. — I: Ilerregårdsfallet; III: Brinken.
Festuca duriuscula L. tillf. — IV: L. Ramsnäs; V: stationsområdet.
F. ovina L. allm.
F. pratensis Huds. allm.
F. rubra L. allm.
Filago minima Fr. sälls. —- IV: Stenberget.
F. montana L. spridd. — I: Stugenäs; III: Kvarnen, Brinken; V: Björs- 

gården.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. allm.

v. denudata (Presl.) Beck t. allm.
Fragaria vesca L. allm.
F. moschata Dueh. förvild. — I: Skagersholm; IV: Ramsnäs, Svenstorp.
Fraximis excelsior L. t. allm.
Fumaria officinalis L. allm.
F. tenuiflora Fr. sälls. — IV: Ramsnäs, L. Ramsnäs.
Gagea lutea (L.) Ker-Gavvler. sälls. — III: Brinken.
G. minima (L.) Ker-Gawler. sälls. — I: Skagersholms park.
Galeopsis bifida Boenn. spridd. — I: Skagersholm, Kvarnbolet; III: Brinken, 

Rom; IV: Hartsviken.
G. ladanum L. spridd. — I: Stugenäs; III: Brinken; IV: Ramsnäs, L. Rams

näs; V: järnvägsstationen.
G. speciosa Mill. t. allm.
G. tetrahit L. allm.

v. silvestris Schlecht. - IV: I,. Ramsnäs (Sylvén).
Galium boreale L. allm.
G. mollugo L. flersl. — I: Skagersholm; II: Kvarntorp; III: Anderstorp 

Långsbråten; IV: Stenberget, Barrud, Ramsnäs, L. Ramsnäs; V: järnvägs
stationen, Mobäcken, Kärr.

G. palustre L. allm.
v. decipiens Hn. — I: Ilerregårdsfallet.

G. silvestre Poll, funnen av G. Kjellberg »VG. Finnerödja. d. 'h 1927, ton- 
vägkant»; närmare lokaluppgift ej antecknad; ex. i Växtbiolog. Institu
tionens herbarium i Uppsala.

G. uliginosum L. allm.
G. Vaillantii DC. t. allm.
G. verum L. allm.
Gentiana campestris L. *suecica (Froel.) Murb. allm.
G. campestris *germanica (Froel.) Murb. t. allm.
Geranium bohemicnm L. — IV: L. Ramsnäs, växten plägar regelbundet 

uppträda på en plats de år då ris brännes å densamma om våren, eljest 
icke (upptäcktes år 1931 av Erland Waldenström).

G. pratense L. Förvild. i och utanför några gamla täppor. — V: Väster
gården, Torget, Rösan.



Geranium piisillum Burm. stills. — IV: Ramsnäs; \ : Paradistorp.
G. robertianum I- t. allm.
G. silvaticum L. t. allm.
Geum rivale L. allm.

f. hybridum Wulf. — IV: L. Ramsnäs.
G. urbanum L. flerst. — I: Skagersholm, Västeräng. Stugenäs; II: Kulla; 

IY: Ramsnäs, L. Ramsnäs; V: Högelid.
G. rivale X urbanum — I: Skagersholm; IY: Ramsnäs, L. Ramsnäs.
Glechoma hederacea L. spridd. — 11: Backgården; III: Sägen; V: järnvägs

stationen, kyrkogården.
Glycerin fluitans (L.) R. Br. allm.
G. spectabilis M. & K. sälls. - I: Otterbäcken; V: Slättsbol vid Gårdsjön.
Gnaphalium silvaticum L. allm.
G. uliginosum L. allm.
Goodyera repens (K.) R. Br. flerst. — I: Kavelbron; 11: Nolåsen, Trebör- 

ningen, Härsåsen m. fl. st.; III: Brinken, Lövön; IV: Västansjö, Ilarts- 
viken, L. Ramsnäs.

Gymnadenia conopsea R. Br. t. allm.
f. ornithis Jacq. — IV: L. Bremon, L. Ramsnäs.

Helleborine latifolia (L.)Moench. v. viridi/lora (Hoffm.) Briq. sälls. — V: Slätts- 
bols ängar.

Heracleum sibiricum L. sälls. — II: Backgården; III: Brinken.
Hieracium. Förteckningen på socknens Hieracium-arter gör icke anspråk 

på fullständighet. Den grundar sig dels på uppgifterna i Skärmans 
uppsats av år 1924, dels på av mig sedermera insamlat material, som 
bestämts av K. Johansson, dels slutligen på undersökningar, som ut
fördes av prof. Gunnar Samuelsson vid ett besök i Finnerödja som
maren 1933. Förteckningen torde emellertid giva en viss föreställning 
om huvuddragen av socknens Hieracium-flora.

Piloselloidea.
aurantiacum L. — I: Eriksbacken (Skärman).
auricula L. coll. allm. (Skärman).
auriculaeforme Fr. — II: Backen (Skärman).
ylomeratulum Almqu. — I: Skagersholm; IV: Stenberget (Skärman).
glossophyllum Norrl. —• IV: Barrud; V: Mobäcken (Skärman) nära kyrkan.
pilosella L. (coll.) allm.
suecicum Fr. — I: Kavelbron, Lindenäs; III: Brinken.
tenerescens Norrl. — I: Skagersholm (Skärman).
Uplandiae N. & P. — Varganilstorp; V: Sågen.

Silvaticiformia:
anfractiforme Almqu. — I: Eriksbacken (Skärman).
caesiiflorum Almqu. I: Eriksbacken; III: Brinken: IV: Barrud (Skärman).
caesioniyrescens Fr. — II: Backen.
canipes Almqu. — III: Brinken, Grönelid, Långsbråten; IV: Stenberget; 

V: Slättsbol.
hepaticolor. — V: Björsgården (Skärman).
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integralum Dahlst. — IV: Barrud, Ramsnäs; V: Mobäcken (Skärman). 
marginellam Dahlst. — I: Kavelbron, Eriksbacken, Sandviken; III: Anders- 

torp; IV: Stenberget; V: Mobäcken, Kyrkhävden. 
mediiforme G. Anderss. — I: Eriksbacken (Skärman). 
orbicans Almqu. — IV: Stenberget. 
pellucidum Lsest. — II: Nolåsen; V: järnvägsstationen. 
persimile Dahlst. — I: Eriksbacken, Eriksåsen; III: Brinken; V: Elofsgården, 

Björsgården.
prolixum Norrl. III: Anderstorp; V: Nohnarken, Elofsgården, Björsgården, 

(Skärman).
sagitlatum Dbg. — I: Kavelbron, Eriksbacken, Sandviken; V: Nohnarken, 

Elofsgården, Slättsbol.
sarcophyllum Stenstr. — I: Eriksåsen; 111: Anderstorp; IV: L. Breinon. 
silvaticum (L.) Almqu. — I: Sandviken; III: Brinken. 
subobscurans Dahlst. — III: Anderstorp (Skärman).
tenebricosum Stenstr. — IV: Stenberget, L. Breinon; V: Björsgården, Elofs

gården, Kyrkhävden.
Valentins K. Job. — III: Grönelid, Långsbråten; V: Mobäcken.

Vnlgatiformia.
acroleucum Stenstr. — I: Sandviken, Otterbäcken; III: Byggedammen;

IV: Stenberget, L. Ramsnäs, Hartsviken; V: Slättsbol. 
barbareaefolium Lönnr. — IV: L. Ramsnäs. 
caligatum Dahlst. — III: Lövön; IV: Ramsnäs (Skärman). 
cuneolatum Stenstr. — I: Eriksbacken; III: Grönelid (Skärman). 
diaphanoides Lbg. I: Kavelbron; III: Brinken, Grönelid, Långsbråten;

IV: Stenberget; V: Slättsbol. 
gropbosum v. vilescens. — I: Eriksåsen (Skärman). 
plicatiforme Dahlst. — V: stationsområdet. 
laeticolor Almqu. — III: Brinken (Skärman). 
lepidulum Stenstr. — IV: Stenberget, Breviken.
longimanum Norrl. — II: Lerbäcken; V: Kyrkhävden, Mobäcken, Kärr.
lugubre G. Anderss. — II: Backen; IV: L. Bremon.
macrotenum Dahlst. — III: Grönelid; IV: L. Bremon.
ornatnm Dahlst. — II: Brinken, Grönelid, Långsbråten; V: Elofsgården.
pinnatifldum Lönnr. — III: Lövön (Skärman).
psendodiaphannm Dahlst. — V: stationsområdet.
punctillaticeps K. Job. — IV: L. Bremon.
stipatum Stenstr. — V: stationsområdet.
violascens Almqu. — IV: Stenberget (Skärman).
imlgatum (Fr. p. p.) Almqu. — II: Baekerud; III: Vidkäppen; IV: Sten

berget.
xanthostyliim Dahlst. — III: Brinken; V: Kyrkhävden.

Rigida.
lineatum Almqu. — I: Sandviken; II: Lerbäcken. 
mixopolium Dahlst. — I: Sandviken; IV: L. Bremon. 
obatrescens Dahlst. — III: Brinken; IV: Stenberget.



rigidum Hn. - IV: L. Bremon. 
sparsifolium Lbg. — IV: Stenberget (Skärman).
trichocaulon Dahlst. — I: Otterbäcken; IV: Ullsandsmo, L. Bamsnäs.

Foliosa.
umbellatum L. allm.

f. sulphurescens Dahlst. — V: järnvägsområdets norra del.

Hierochloé odorata (L.) Wg. sails. —V: vid Västergårdsbäcken, nära lands
vägsbron.

Hippuris vulgaris L. flerst. — I: Stugenäs; II: Backen, Lindås; III: Brinken; 
V: Slättsbol i Gårdsjön.

Holcus lanatus I.. tillf. — IV: Ramsnäs; V: Vallsjön.
Ilottonia palustris L. sails. — I: Skagersholm, Stugenäs; III: Kvarndammen.
Humulus lupulus L. flerst. förvild. — I: Ilerregårdsfallet, Ranängen; II: Backe- 

rud; III: Nyborg; IV: L. Ramsnäs; V: Västergården, Rösan.
Hydrocharis morsus ranee L. sails. — I: Ilerregårdsfallet.
Hyoscyamus niger L. tillf. — III: Kvarnen 1918—1920.
Hypericum maculatum Crantz, allm.
H. perforatum L. spridd. — IV: Ranisnäs, L. Ramsnäs, Brevik; V: Slättsbol.
Hypochoeris maculata L. t. allm.
II. radicata L. tillf. — IV: L. Ramsnäs; V: järnvägsstationen, Prästgården.
Impatiens noli tangere L. sälls. — I: Skagersholm, enl. ex. i Elgenstiernas 

herb., taget 1862; ej återfunnen.
Imperatoria ostruthium L. flerst. — IV: Gäddviken, Barrud, L. Ramsnäs, 

L. Bremon; V: Rösan, Nolmarken, Högelid.
Iris pseudacorus L. sälls. — I: Ilerregårdsfallet; II: Treliörningen.
Isoétes echinosporum Dur. flerst. — I: Ilerregårdsfallet i Skagern; IV: Barrud, 

Brevikssand, Stove i Unden.
I. lacustre L. flerst. — I: Ilerregårdsfallet i Skagern; II: Backen i Nord

dammen; IV: L. Ramsnäs; V: Vallsjön.
Juncus alpinas Vill. t. allm.
J. bufonius L. allm.
,7. compressus Jacq. spridd. —• I: Skagersholm; III: Fallet; V: stationsområdet.
J. conglomeratus L. allm.
.7. effusus L. allm.
.1. fdiformis L. allm.

v. pusillus Fr. — I: Ilerregårdsfallet i Skagern.
.7. lamprocarpus Ehrh. allm.
.7. squarrosus L. flerst. — I: Kavelbron; II: Välvattnet (Elgenstierxa 

1865), Bäcketorp; IV: Barrud, Kommehagbergen (rikl.).
.7. stygius L. spridd. — II: Nolåsen, Bergåsen; III: Kvarndammen, Gröne- 

lidsmosse; V: Sjöbrodammen, Orrkullsjön.
,7. supinus Moench. allm.

f. fluitans Lam. t. allm.
Juniperus communis L. allm. Trädformade enar förekomma flerst., t. ex. 

vid Lindenäs (I), pelarformiga vid Eriksbacken (1) och Kommehagsjön 
(V), vid Kvarnsjöfallet (III) finnes en buske med påfallande korta och 
glest sittande barr, samt en av ganska utpräglad pendula-typ.
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Knautia arvensis (L.) Duby. allm.
f. collina (Ilallier) Schlecht. — III: Drinken; IV: Ullsandsmo. 
f. albiflora — III: Brinken; IV: Bremon; V: Prästgården.

Lactuca muralis (L.) Fresen. t. allm. Några ex. med mattgula blr anträf
fades 1934 mellan I.. Ramsnäs och Breviken.

Laminin album L. tillf. — V: stationsområdet.
L. amplexicaule I.. flerst. — I: Skagersholm, Stugenäs; II: Kvarntorp;

III: Brinken, Kvarnfallet; IV: Ramsnäs, L. Ramsnäs; V: stationsområdet. 
L. hybridum Vill. sälls. — III: Brinken; V: järnvägsstationen.
L. intermedium Fr. flerst. — I: Skagersholm, Herregårdsfallet; III: Brinken 

(Elgenstierna 1865), Långsbråten, Kvarnfallet; V: Rösan, Elofsgården. 
L. purpureum L. allm.
Lapsana communis L. t. allm.

f. integrifolia Saaby. — I: Stugenäs; IV: Ramsnäs.
Larix decidua Mill, mångenst.; ofta självsådd, t. ex. vid IV: L. Ramsnäs. 
Lathraea squamaria L. flerst. — I: Kavelbron, Eriksbaeken; III: Brinken, 

Grönelid; IV: Barrud, L. Ramsnäs; V: Slättsbol, Mobäcken, Elovsgården. 
(I Kavelbro äng anträffades 1926 av Stalin några ex. med rent vit färg.) 

Lathyrus montanus Bernh. allm.
L. niger (L.) Bernh. sälls. — V: Slättsbol.
L. pratensis L. allm.
L. silvestris L. sälls. — III: Brinkängen; IV: L. Ramsnäs.
L. vernus (L.) Bernh. flerst. — I: Kavelbron, Eriksbaeken, Eriksåsen; III: 

Långsbråten; IV: Barrud, L. Ramsnäs; V: Elovsgården, Björsgården, Nol- 
marken, Slättsbol.

Ledum palustre L. allm.
Lemna minor I.. t. allm.
Leontodon autumnalis L. allm.
L. hispidus L. flerst. — I: Kavelbron, Eriksåsen, Sandviken; III: Fallet, 

Posseborgan; IV: Bremon, Ramsnäs; V: Björsgården, Elovsgården, Orr- 
kullebäcken, Kärr, Slättsbol.

Leonurus cardiaca L. tillf. — III: Backgården, ett stort och kraftigt be
stånd på 1890-talet; under senare tid ej återfunnen.

Lepidium densiflorum Schrad. tillf. — V: stationsområdet 1924.
Levisticum palndapifolium (Lam.) Aschers, flerst. — II: Välvattnet, S. Kulla;

III: Nyborg; IV: L. Ramsnäs; Breviken.
Linaria vulgaris Mill. t. allm.
L. repens (L.) Mill, sälls. — V: nära Torget (Tureborg) i livlig sprid

ning sedan ett par årtionden; nära kyrkan.
Linnaea borealis L. allm.
Linum catharticnm L. t. allm.
Listera ovata (L.) R. Br. t. allm. i områdets alla lövängar, rikligast vid 

Unden.
L. cordata L. R. Br. flerst. — I: Eriksbaeken; 11: Nolåsen, Kvarntorp; III: 

Vidkäppen, Tolsjön, Björkmarken, Fallet; IV: Stenberget, Ramsnäs; V: 
Västergården.

Lithospermum arvense L. flerst. — I: Skagersholm, Herregårdsfallet, Sand



bäcken; II: Baekerud, Kvarntorp; III: Brinken; IV: Ramsnäs, Ullsandsmo; 
V: järnvägsstationen.

Lilorella uniflora (L.) Aschers, spridd. — I: Herregårdsfallet i Skagern; 
IV: Ramsnäs i Unden; V: Vallsjön.

Lobelia dortmanna I.. spridd. — I: Skagersliolm, Stugenäs; IV: Ramsnäs; 
V: Vallsjön.

Loliuin perenne L. tillf. — IV: Ramsnäs; V: Körningstorp, järnvägsstationen. 
Lonicera xylosteum L. t. allm.
Lotus corniculatus I,. allm.
Liizula campestris (L.) DC. allm.
L. inultiflora (Retz.) Lej. allm.

f. umbrosa Neum. — 1: Herregårdsfallet.
L. pallescens (Wg.) Bess, flerst. — I: Kavelbron, Kriksåsen, Stugenäs; 11:

Skallåsa; IV: Stenberget, L. Ramsnäs; V: Mobäcken, Kyrkbävden.
L. j)ilosa Willd. allm.
L. sndetica (Willd.) DC. flerst. — I: Kavelbron, Stugenäs; III: Brinken, Åna, 

Anderstorp, Öna, Lövön, Björkmarken; IV: Barrud, L. Ramsnäs, Västan- 
sjö; V: Körningstorp, Kyrkängarna, Kyrkhävden, vid Västergårdsbäcken. 

Lychnis flos cuculi L. allm.
f. albiflora — 111: Lövön.

Lycopodium annotimim L. allm.
L. clavatum L. allm.
L. complanatum L. flerst. — I: Kavelbron; III: Åna, Anderstorp, öna, Tol- 

sjön; IV: Hartsviken; V: Körningstorp, Finnebäck, Bråtefallet.
L. inundatum L. flerst. - II: N. Välvattnet, Härsåsen; III: Kvarndammen, 

Rödmossen, Byggedammen, Tolsjön, Anderstorp, Lövön; IV: Stenberget, 
Barrud; V: Vallsjön.

L. selayo L. t. allm.
Lycopsis aruensis L. t. allm.
Lycopils europaeus L. spridd. — I: Skagersliolm; II: Backen, Baekerud; 

IV: L. Ramsnäs.
Lysimachia nummularia L. flerst. förvild. — I: Kavelbron, Otterbäcken, 

Skagersliolm; IV: Västansjö.
L. vulgaris L. allm.
Lythrum salicaria L. allm.
Majanthemum bifolium F. W. Schm. allm.
Maiachium aquatieum Fr. sälls. — IV: Breviken, L. Ramsnäs.
Mala.vis paludosa S\v. flerst. — III: Kvarndammen, Rödmossen, Björkmar- 

ken; IV: Ramsnäs vid »Kodön»; V: Orrkullsjön, Tivermanskärr.
Malva aleea L. förvild. ex. — IV: Bremon, L. Ramsnäs.
M. moschata L. förvild. ex. — I: Otterbäcken, Kriksåsen; V. Ranängen. 
Matricaria chamomilla L. sälls. — 1: Skagersliolm; II: Backen; V: stations

området.
M. diseoidea DC. t. allm. 
il/, inodora L. allm.
Medicago lupulina L. tillf. — V: stationsområdet.
Mclampyrum pratense L. allm.

f. flagrans Belim — 111: Brinken. 
f. aureum Neum. — V: Slättsbol.
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Melampyrum silvaticiun L. allm.
Melandrium album Garcke tillf. — V: Klockargården (Elgenstierna 1865), 

stationsområdet (Skårman).
M. dioectun (L.) Schinz et Thell. sannolikt tillf. — III: Brinken (Elgenstierna 

1864).
Melica nutans L. allm.
Melilotas albus Desv. flerst. förvild.— I: Otterbäcken; II: Backerud, Kvarn

torp; III: Kvarnfallet; V: Paradistorp, Sjögrens tomt.
Mentha aquatica L. X arvensis L. sails. — IV: Stenberget (Vestergren).
M. arvensis L. allm.
M. austriaca Jacq. — I: Stugenäs, Herregårdsfallet (Stalin); II: Backgården; 

III: Brinken (Stalin), Sågdammen; IV: L. Ramsnäs (Vestergren). 
f. lanceolata Becker — I: Stugenäs (Stalin).

M. palustris Moench — III: Kvarndammen, Nya vägen (Stalin).
Menyanthes trifoliata L. allm.
Milium effusum L. flerst. — I: Kavelbron; II: Brinkängen; V: Nolmarken, 

Rabo, Elovsgården, Björsgården, Slättsbol.
Moehringia trinervia (L.) Clairv. t. allm.
Molinia coerulea (L.) Moench t. allm.

f. arundinacea — IV: L. Ramsnäs, vid Unden.
Monotropa hypopitys L. flerst. — I: Eriksbacken; II: Kvarntorp, Nolåsen,

N. Välvattnet; IV: Breviken, L. Ramsnäs; V: Slättsbol, Paradistorp.
Montia lamprosperma Chain, flerst. — III: Bäckedalen, Kvarnfallet, Såg

dammen, Åna, Anderstorp; IV: Stove; V: Västergården (»Vässla»), Elovs
gården.

Myosotis arvensis (L.) Hill. allm.
M. caespitosa C. F. Schultze t. allm.
M. collina Iloffm. spridd. — 1: Skagersholm, Stugenäs, Sandbäcken; II: 

Backen, Lindås; III: Brinken.
M. micrantha Pali. allm.
M. scorpioides L. t. allm.
M. versicolor (Pers.) Sm. sälls. — I: l.indenäs (Samuelsson).
Myosurus minimus L. spridd. — I: Skagersholm; IV: Ramsnäs; V: vid 

kyrkan.
Myrica gale L. allm.
Myriophyllum alterniflorum DC. t. allm.
Myrrhis odorata (L.) Scop. förvild. — IV: Ramsnäs; V: Elovsgården, Vallsjö.
Nardus strida L. allm.
Naumburgia thyrsiflora Rehb. t. allm.
Neottia nidus avis (L.) Rchb. sälls. — III: Brinkängen; V: Slättsbol.
Nuphar luteum (L.) Sm. t. allm.
Nymphaea alba L. allm.
N. candida Presl. flerst. — II: Backen, N. och S. Välvattnet, Härsåsen, 

Grytsjön; III: Bodarnesjön, Vidsjön; V: Gårdsjön.
Odontites verna (Bell.) Dum. t. allm.
Oenothera biennis L. förvild. flerst. — III: Brinken å banvallen, Kvarnsjö

fallet; V: Paradistorp.
Orchis maculata L. allm.
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Oxalis acetosella E. allm.
v. lilacina Rchb. — IV: Breviken, L. Ramsnäs.

0. stricla L. förvild. -— IV: L. Ramsnäs; V: Prästgården.
Oxycoccus quadripetalus Gil. allm.
0. microcarpus Turcz. flerst. — III: Grönelid, Lövön; IV: Ramsnäs v. 

»Kodön»; V: Slättsbol v. Gårdsjön.
O. microcarpus X quadripetalus — IV: Barrud (Jätteklevsmossen), vid Kom- 

mehagsjön.
Paris quadrifolia L. t. allm.
Parnassia palustris L. flerst. — I: Eriksbacken, Stugenäs; II: Nolåsen; III: 

Brinken, Bygget, Åna; IV: Stenberget, Barrud, Ramsnäs, L. Ramsnäs; 
V: Körningstorp, Vallsjön.

Pedicularis palustris L. allm.
v. ochroleuca Laest. — I: Herregårdsfallet 1923.

P. silvatica L. t. allm.
Peptis portula L. spridd. — I: Skagersholm; II: Backen; III: Anderstorp;

IV: Breviken, L. Ramsnäs.
Peucedanum palustre Moench. allm.
Phleum pratense E. allm.
Phraqmites communis Trin. allm.
Picea abies (L.) Karst, allm.

f. brevifolia Cripps. Ex. med mycket korta, 1—3 mm långa, barr ha 
anträffats t. ex. vid III: Bygget; V: i Västergårds hage, Prästgårds- 
mon, några kvistar av exemplaret å den sistn. lokalen överlämna
des av mig omkr. 1888 till lektor K. B. J. Forssell i Karlstad, som 
insände dem till prof. Tu. M. Fries i Uppsala. Fyndet omnämnes 
av Fries (1890). Exemplaret har sedermera vid en skogsröjning 
blivit borthugget.

f. virgata Jacques sails. —II: Sandbackafall; III: Lindhult, Nolgården; 
V: Slättsbol.

Pimpinella saxifraga (L.) Huds. allm.
f. dissecta (Wallr.) — II: Kvarntorp; III: Brinken.

Pinguicula vulgaris E. t. allm.
Pinus silvestris L. allm. — En epidemi av”»knäckesjuka» (Melampsora pini- 

torqua (Braun) Rostr.) å tall vid L. Vellervattnet åren 1916 och 1917 har 
beskrivits av Sylvén (1917 och 1918).
En tall med delvis dubbel stam finnes vid Högsås (se fig. 12). Den har 
ända till senare tider använts vid barns behandling för rachitis på så 
sätt att barnen dragits genom öppningen mellan stammarna.

Plantago lanceolata L. t. allm.
f. sphaerostachga Wimm. — I: Lindenäs.

P. major L. allm.
v. intermedia Gil. (= f. scopulorum) — IV: Ullsandsmo; V: Slättsbol 

vid Gårdsjön.
P. media L. spridd. — II: Kvarntorp; III: Brinken; V: stationsområdet. 
Platanthera bifolia (E.) Rich. t. allm.
P. chlorantha Rchb. sails. — III: Brinken, Ö. Herrefallet.
Poa annua E. allm.
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Fig. 1Ü. Tall med delvis dubbel stam. — Högsås.

Poa compressa L. allin.
P. irrigata Lindm. allm.
P. nemoralis L. allni.
7>. palustris L. flerst. — I: Skagersholm; II: Lerbäcken; V: stationsområdet, 

Bråtefallet.
P. pratensis L. allm.

v. angustifotia (L.) Sm. t. allm.
P. trivialis L. allm.
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Polygala vulgare L. allm. 
f. carnea Rchb. t. allm. 
f. albida Chodat. — IV: L. Ramsnäs löväng.

Polygonatiun miiltifloriun All. sails. — IV: L. Ramsnäs.
P. officinale All. sälls. — II: Backen; IV: L. Bremon.
Polygonum amphibium L. sälls. — I: Skagersholm; III: Kvarnfallet.
P. aviculare L. (coli.) allm.
P. convolvulus L. allm.
P. hydropiper L. t. allm.
P. persicaria P. allm.
P. tomentosum Sehr. allm.
P. viviparum L. t. allm.
Polypodium vulgare L. allm.
Populus tremula L. allm.

f. microphylla Hn. — 1: Kavelbron.
Potamogeton alpinas Balb. I. allm.
P. gramineus L. sälls. — I: Skagersholm och Ilerregårdsfallet i Skagern;

V: Vallsjön.
P. natans L. allm.
P. perfoliatus L. sälls. — I: Skagersholm och Ilerregårdsfallet i Skagern. 
P. polygonifolius Pourr. flerst. — III: Anderstorp, Sjöbron; IV: Ullsandsmo, 

Yästansjö; V: Västergården, Vallsjö, Nolmarken.
P. pnsillus L. sälls. — III: Ana; IV: Brevikssand.
Potentilla anserina L. allm.

v. sericea Hayne. t. allm,
P. argentea I.. allm.
P. Crantzii Beck, sälls. — III: Brinken; V: stationsområdet.
P. erecta (L.) Ilampe. allm.

v. stridissima Zimus. — I: Ilerregårdsfallet (Vestehghen).
P. norvegica P. flerst. - I: Stugenäs, Lindenäs; II: Backgården; III: Brin

ken; V: järnvägsstationen.
P. palustris (L.) Scop. allm.
P. reptans L. sälls. — III: Brinken (Klgenstierna 18(13).
P. thuringiaca Bernh. sälls. — II: Backens tegelbruk.
Primula veris P. sälls. — III: Brinken; IV: Svenstorp, P. Ramsnäs; V:

Högelid, Högsås.
Prunella vulgaris P. allm.

f. rosea Neum. — I: Ilerregårdsfallet.
f. parviflora (Poir.) — I: Lindenäs; HI: Bygget, Anderstorp; V: Kör- 

ningstorp.
f. albiflora — IV: Stenberget, L. Ramsnäs.

Prunus avium L. — IV: Ramsnäs, P. Ramsnäs (se fig. 13).
P. domestica L. förvild. — II: Backgården; IV: Ramsnäs, P. Ramsnäs.
P. insititia L. förvild. — IV: Ramsnäs, L. Ramsnäs, Hartsviken.
P. padus L. t. allm.
Pulsatilla vernalis Mill, sälls. — IV: Barrud, Brunterud, Västansjö.
Pyrola chlorantha Sw. t. allm.

12 — 39296. Svensk Botanisk Tidskritt. 1939.
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Foto C. G. Alm 1930.

Fig. 18. Bestand av fågelbärsträd (Primus avium L.) vid L. Ramsnäs.

ii.4, s-if-pf

Pyrola media Sw. flerst. — I: Sandbäcken; III: Brinken, Fallet, Anderstorp, 
Grönelid, Lövön, Långsbråten; IY: Barrud, Stenberget, I.. Ramsnäs; V: 
Slättsbol, Hävden, Orrkullbäcken, järnvägsbanken norr om stationen.

P. minor L. allm.
P. rotundifolia L. allm.
P. secunda I.. allm.
P. uniflora I.. flerst. — I: Kavelbron, Sandviken, Eriksåsen; II: Nolåsen;

III: Brinken, Björkmarken; IV: Ilasslefallet, L. Ramsnäs; V: Paradistorp. 
Pyrus malas L. flerst., t. ex. I: Kavelbron, Eriksåsen, Sandviken, Skagers- 

holm; II: Backgården; III: Gatan, Ekebacken, Långsbråten; IV: Barrnd, 
Stenberget, Ramsnäs, L. Ramsnäs; V: Sågen.

Quercus robar L. spridd. — I: Kavelbron; II: Nolåsen; III: Långstorp, Brinken, 
Ö. Lövåsen, Gatan, Björkmarken; IV: Barrad; V: Kärr, Nolmarken. 

Radicula palustris Moench t. allm.
Ranunculus acris L. allm.
R. auricomus L. allm.
R. bulbosus L. sails. — IV: Ramsnäs.
R. ficaria L. sälls. — III: Brinken.
R. flammula L. allm.
R. peltatus Schrank, sälls. — I: Skagern vid Skagersholm gamla hamn.
R. replans L. t. allm.
R. sceleratus L. sälls. — 1: Skagersholm.
Raphanus raphanistrum L. allm.

v. sulphureus Babey — I: Kavelbron (Sylvén).
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Rhamnus cathartica L. sälls. — V: Karr.
R. frangula L. allm.
Rhinanthus major Ehrh. allm.

v. apterus Fr. — I: Sandviken; III: Brinken; V: Västergården, Rösan.
R. minor Ehrh. allm.
Rhynchospora alba Vahl allm.
R. fusca (L.) Ait. flerst. — II: Välvattnet, Bergåsen; 111: Kvarndammen, 

Rödmossen, Lövön, Längen, Tolsjön; IV: Ramsnäs (»Kodön»); V: Orr- 
kullsjön, Slättsbol vid Gårdsjön.

Ribes alpinum L. sälls. — III: Brinkåsen (Elgenstiekna 1863); IV: Barrud; 
V: järnvägsstationen.

R. grossularia L. flerst. — I: Sandviken, Eriksbacken; II: Trehörningen; 
III: Brinken; IV: Gäddviken.

R. nigrum L. flerst. — I: Skagersholm, Sandviken, Sandbäcken; II: Backen;
III: Sågdammen, Brinken; IV: L. Ramsnäs; V: Kyrkhävden.

R. rubrum L. spridd. — I: Skagersholm; II: Backen: IV: L. Ramsnäs.
f. pubescens Sw. — II: Backen; III: Brinken; IV: L. Ramsnäs.

Rosa cinnamomea L. sälls. — I: Skagersholm, Stugenäs, Sandbäcken.
R. coriifolia Fr. sälls. — IV: L. Bremon.
R. glauca Vill. t. allm.
R. villosa L. allm.
Rubus chamaemorus L. allm.
R. idaeus L. allm.

f. denudatus J. P. Müll. — I: Kavelbron (Sylvén).
R. saxatilis L. allm.
R. suberectus Ands. t. allm.
Rumex acetosa L. allm.
R. acetosella L. allm.

f. integrifolia Wallr. — I: Eriksbacken; III: Brinken, Bygget, järnvägs
stationen; V: nära kyrkan.

R. crispus L. frekvens otillr. utredd — IV: L. Ramsnäs; V: Torget, Mo- 
bäcken.

R. domesticus Un. allm.
R. crispus X domesticus — IV: L. Ramsnäs; V: stationsområdet.
R. obtusifolius L. tillf. — II: Backgården; III: Gatan.
Sagina nodosa (L.) Fenzl. sälls. — IV: Barrud, vid Unden; V: vid Vallsjön.
S. procumbens L. allm.
Salix arenaria L. — I: Ilerregårdsfallet.
S. arenaria X repens — III: Skinnarängen.
S. aurita L. allm.
S. aurita X cinerea — I: Ilerregårdsfallet; V: nära kyrkan.
S. aurita X depressa — III: Björkmarken (Skärman).
S. aurita X repens t. allm.
S. caprea L. allm. Ett ex. växande som gårdsträd vid Rösan mätte år 

1938 257 cm. Detta jätteträd är avbildat å fig. 14.
S. caprea X repens. — III: Lövön, Grönelid (Skärman).
S. cinerea L. t. allm.
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Fig. 14. Jätteträd av Salix caprea L. växande som gårdsträd vid Rosan.

Salix cinerea X nigricans — III: Ana, Anderstorp (Skärman).
S. cinerea X nigricans X phylicifolia — I: Sandbäcken (Skärman).
S. depressa L. sails. — III: Björkmarken; IV: L. Ramsnäs (Skknandeh 

1931).
S. lapponum L. sails. — V: strax öster om järnvägsstationen (Skärman).

(1918 sid. 12G). Utgången därstädes.
S. nigricans L. allm.
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Salix pentandra L. t. allm.
S. phylicifolia L. sails. — III: Ana.
S. repens L. allm.
Sambucus racemosa L. förvild. flerst. — I: Skagersholm; III: Kvarnen; 

V: stationsområdet, Ranängen.
Sanicula europcea L. sails. — I: i en äng mellan Sandviken oeli Eriks- 

backen.
Saponaria officinalis L. förvild. flerst. — I: Otterbäcken, Eriksbacken; II: 

Trehörningen; III: Brinken; IV: L. Ramsnäs, Västansjö; V: Kyrkogården, 
Paradistorp.

Satnreja vulgaris Fritsch spridd. — I: Stugenäs, Vargnilstorp; IV: L. Rams
näs; V: Slättsbol.

v. capitata Neum. — IV: L. Ramsnäs.
Saxifraga granulata L. allm.
Scheuchzeria palustris L. flerst.— I: Eriksbacken, Tottsjön; II: Välvattnet, 

Bergåsen, Nolåsen; III: Åna, Kvarnen, Posseborgen, Längen, Tolsjön; 
IV: Ramsnäs (»Kodön»); V: Orrkullsjön.

Scirpus acicularis L. flerst. — 1: Ilerregårdsfallet i Skagern; II: Backen;
III: Bodarnesjön; IV: Barrud, Västansjö.

S. austriacus A. & Gr. flerst. — II: Nolåsen, Bergåsen, Kvarntorp; III: 
Kvarnen, Sjöbron, Längen, Lövön; IV: Barrud, Ilartsviken; V: Orr
kullsjön.

S. lacustris L. t. allm.
S. mamillatus Lindb. fil. spridd. — I: Ilerregårdsfallet, Otterbäcken; III:

Sjöbrodammen; Y: Orrkullsjön.
S. palustris L. spridd.
S. pauciflorus I.ightf. sälls. — III: Brinken, Bygget; V: Vallsjön.
S. silvaticus L. t. allm.
S. uniglumis Link, spridd. — I: Stugenäs; III: Öna; V: Västergårdsbäcken, 

Vallsjön.
Scleranthus annuus L. allm.

f. biennis Fr. —■ IV: Ramsnäs.
Scorzonera humilis L. t. allm. 

f. ramosa Neilr. t. allm.
f. angustifolia Horn. — I: Eriksåsen, Kvarnbolet; IV: Barrud, Västan

sjö; V: Björsgården, Elovsgården.
Scrophularia nodosa L. t. allm.
Scutellaria galericulata L. allm.
Sedum acre L. allm.
S. sexangulare 1.. sails. — I: Otterbäcken (dess spontanitet kan ifrågasättas, 

enl. Sernander).
S. spurium M. B. flerst. förvild. — 1: Eriksbacken; III: Nyborg; IV: Rams

näs; V: Kyrkogården.
S. telephium L. sälls. i västra delen av socknen, t. ex. I: Stugenäs, m. spars. 

III: Backgården, m. spars.; t. allm. i omr. IV, t. ex. Ramsnäs, L. Rams
näs, Breviken.

f. angustifolia Lilja. — IV: L. Ramsnäs (II. Fröderström).
Senecio silvaticus L. t. allm.
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Senecio viscosiis L. tillf. — III: Brinken på banvallen; V: stationsområdet.
S. vulgaris L. allm.
Setaria viridis (L.) P. B. tillf. — V: stationsområdet.
Sieglingia decambens (L.) Beruh, allm.
Silene noctiflora L. flerst. — I: Vargnilstorp; IV: Brunterud; V: Prästgår

den, järnvägsstationen.
S. rupestris L. sails. — IV: Stenberget, Barrud, hällmarkerna mellan Bar- 

rud och Kommehagsjön.
S. vulgaris (Moench) Garcke. flerst. — I: Herregårdsfallet; III: Brinken, 

Kvarnfallet, stationsområdet.
Sinapis alba L. tillf, nära kyrkan (Elgenstierna 1804).
S. arvensis L. allm.
Sisymbrium officinale (L.) Scop, tillf. — V: stationsområdet.
S. sophia L. tillf. — IV: L. Ramsnäs; V: stationsområdet.
Solanum dulcamara L. flerst. — 1: Skagersholm, Sandviken; II: Backen, 

Björnfallet, Nya vägen; III: Gatan.
S. nigrum L. tillf. — »Finnerödja» (Elgenstierna 1853); V: Torget, Palms 

trädgård.
Solidago virgaurea I,. allm.
Soncluis arvensis E. allm.
S. asper (I..) Hill, t. allm.
S. oleraceus L. allm.

f. albescens Neum. — I: Herregårdsfallet; V: stationsområdet (Sylvén).
Sorbus aucuparia L. allm.
S. suecica L. t. allm.
S. aucuparia X suecica — III: Brinkängen (Stalin 1916); (vid L. Ramsnäs 

[IV] finnas tvenne ex. av denna hybrid, erhållna genom ympning [1930] 
av kvistar från originalexemplaret på stammar av rönn och oxel.)

Sparganium affine Sehnitzl. I. sälls. — I: Skagersholm; III: Kvarndammen; 
IV: L. Ramsnäs, Koviken, Ramsnäs på skäret Märdkullen; V: Kvarn
ängen, Slättsbol v. Gårdsjön.

S. Friesii Beurl. sälls. — IV: i Unden vid Skansberget.
S. glomeratum (La:st.) Neum. flerst. —I: Skagersholm (Elgenstierna 1865), 

Herregårdsfallet, Stugenäs; II: Bäckedalen; III: Nya vägen, Brinken; 
IV: Breviken, Ullsandsmo; V: Västergårds hage, Ljungås.

S. minimum Fr. allm.
S. ramosum Huds. sälls. — I: Skagersholms gamla hamn.
S. simplex Huds. spridd. — I: Olterbäcken, Skagersholm (Åmun); III: 

Byggedammen, Sjöbrodammen, Gamla Sågdammen; V: Slättsbol i Gård
sjön.

Spergula arvensis L. allm.
S. vernalis Willd. sälls. — IV: Stenberget, Barrud.
Spergularia rubra Presl. allm.
Stachgs silvatica L. flerst. — I: Kavelbron, Eriksbacken; III: Brinkängen; 

IV: Ramsnäs, L. Ramsnäs; V: Nolmarken, Björsgård, Mobäcken, Slättsbol.
S. palustris L. allm.
Stellaria graminea L. allm.
S. longifolia Mühlenb. t. allm.
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Stellaria nemorum L. sails. — V: Björsgården.
S. media Cyr. allm.
S. palustris (Murr.) Retz, spridd. — I: Skagersholm, Stugenäs; II: Backen; 

III: Kvarnfallet; V: Prästgården.
v. glauca With. — I: Skagersholm; V: Körningstorp.

S. uliginosa Murr. t. allm.
Struthiopteris filicastrum All. flerst. — I: Kavelbron; III: Gatan; V: Väster

gården, Slättsbol, Vallsjön.
Subularia aquatica L. sails. — IV: i Unden vid Ramsnäs och Västansjö; 

V: Vallsjön.
Succisa pratensis Moench. allm. Exemplar med ljust ametistfärgade blom

mor vid Ramsnäs och L. Ramnäs (IV).
Tanacetnm vulgare L. flerst. —- I: Otterbäcken, Skagersholm; II: Backen, 

Backerud; III: Kvarnfallet, Sågen; IV: Ramsnäs, Breviken. 
v. crispa DC. — I: Otterbäcken.

Taraxacum. Alla bestämningar av 2’araxacum-formerna äro utförda av 
med. kand. G. Haglund, som besökt socknen i maj 1937 och företagit 
exkursioner för studium av Taraxacum-Üoran inom densamma.

Erythrosperma.
brachyglossum Dahlst. — III: Brinken; V: järnvägsstationen.
decipiens Raunk. — I: Ilerregårdsfallet.
fulvum Raunk. — V: Kyrkhävden.
gtaucinum Dahlst. — V: järnvägsstationen.
laetum Dahlst. X obscurans Dahlst. — III: Brinken.
proxinmm Dahlst. — I: Skagersholm.
rubiciindum Dahlst. — III: Brinken.

Obliqua.
obliqnum (Fr.) Dahlst. — III: Brinken.

Spectabilia.
maciiligerum Lindb. fil. X euryphyllum Dahlst. — I: Skagersholm. 
Nordstedtii Dahlst. — III: Brinken. 
praestans Lindb. fil. — V: Kyrkhävden.

Vulgaria.
alatum Lindb. fil. — IV: L. Ramsnäs. 
albicollum Dahlst. — IV: L. Ramsnäs; V: Vallsjö. 
angustisquameum Dahlst. — IV: L. Ramsnäs. 
caloschistum Dahlst. — III: Brinken; V: järnvägsstationen. 
canaliculatum Lindb. fil. — I: Eriksbacken; V: järnvägsstationen, Kyrk

hävden, Vallsjö.
cordatum Palmgr. — I: Skagersholm. 
croceifloram Dahlst. — IV: L. Ramsnäs. 
cycmolepis Dahlst. — III: Brinken.
Dahlstedtii Lindb. fil. — IV: L. Ramsnäs. 
dilatatum Lindb. fil. — V: Bråten. 
duplidens Lindb. fil. — IV: L. Ramsnäs.
Ekmanii Dahlst. — I: Eriksbacken; IV: L. Ramsnäs.
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Fig. 15. Taraxacum Fennorodiae Hag].. Irån Skagersholm. 

fasciatum Dahlst. IV: L. Ramsnäs.
Fennorodiae Hagl. (se fig'. 15). — I: Skagersholm. »Kännetecknas av 

långa, smala blad med ± långt åtskilda lober, som äro försedda med en 
vass, smal, utåt- eller uppåtriktad spets, medelstor eller ofta utdraget 
pillik, stor, skarpt tillspetsad, oftast hel ändflik försedd med små hasal- 
lober, vilka ibland liksom sidoflikarna kunna vara avrundade, tämligen 
små, mörkgröna holkar med båglikt nedböjda, föga breda, rätt korta 
ytterholkfjäll, mörkgula korgar och på utsidan mörkgröna märken samt
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tämligen små frukter med kort, koniskt—cylindriskt näbb» (G. Haglund 
1938, s. 504).

hamatiforme Dahlst. — V: järnvägsstationen. 
jaervikylense Lindb. fil. — IV: L. Ramsnäs.
Kjellmanii Dahlst. — I: Skagersholm. 
laciniosum Dahlst. — I: Eriksbacken; III: Brinken. 
laeticolor Dahlst. — IV: L. Ramsnäs. 
latissimnm Palmgr. — V: Kyrkogården.
Lehbertii Lindb. fil. — V: stationsområdet. 
lingulatum Markt. — V: Kyrkogården. 
longisquameum Lindb. fil. — V: Kyrkhävden, Bråten. 
mimulum Dahlst. — IV: L. Ramsnäs. 
molyodolepis Dahlst. — V: järnvägsstationen.
mucronatum Lindb. fil. — III: Brinken; IV: L. Ramsnäs; V: Paradistorp.
obliquilobum (Fr.) — IV: L. Ramsnäs.
onychodonhim Dahlst. — IV: L. Ramsnäs.
pachylobum Dahlst. — V: Körningstorp.
pallescens Dahlst. — V: Kyrkogården.
pectinatiforme Lindb. fil. — V: stationsområdet.
praeradians Dahlst. — V: Körningstorp.
privum Dahlst. — V: vid kyrkan.
recurvum Dahlst. — V: Kyrkhävden.
remotijugnm Lindb. fil. — I: Eriksbacken.
semiglobosum Lindb. fil. — V: stationsområdet.
sublaeticolor Dahlst. — V: stationsområdet, Paradistorp.
tenebricans Dahlst. — I: Skagersholm; V: Bråten.
trianguläre Lindb. fil. — V: stationsområdei.
xanthostigma Lindb. fil. — V: stationsområdet.
Thalictrum flavum L. sails. — I: Skagersholm vid ån, Stugenäs.
Thlaspi alpestre L. tillf. — III: Anderstorp (Skärman 1919).
T. arvense L. allm.
Thymus chamaedrys Fr. sälls. — III: Källemo (se sid. 145); IV: Barrud.
T. serpyllnm Fr. sälls. — III: Brinken; V: Kärr, Vallsjö.
Til i a cordata Mill, spridd. — I: Kavelbron, Eriksåsen, Eriksbacken; II: 

Kvarntorp, Kulla, Backgården; III: Bygget, Björkmarken, Grönelid, Gatan, 
Brinken, Posseborgan, Nyborg; IV: Barrud, Ramsnäs, Breviken; V: Mo- 
bäcken, Rabo, Kyrkhävden, Nolmarken, Björsgården, Ilögsåsen, Slättsbol.

Områdets största lind (se fig. 16) växer vid Ilögsåsen; den är 22 m 
hög; stammen (600 cm i omkrets) delar sig strax ovan marken i tre kraftiga 
grenar; förgreningen når nästan till marken och kronan blir härigenom 
synnerligen imponerande, dess omkrets är 56 m. Vid Posseborgan växer 
en till typen likartad lind, ehuru av något mindre dimensioner.

Torilis anthriscus (L.) Gmel. sälls. — IV: L. Ramsnäs, Ilartsviken. 
Tragopogon pratensis L. spridd. — I: Skagersholm; II: Backen; V: Paradis

torp.
Trientalis eurapaea L. allm.
'Trifolium agrarium L. flerst. — I: Ilerregårdsfallet, Stugenäs; II: Backen; 

III: Brinken; IV: Ramsnäs, Breviken; V: Slättsbol.
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Foto C. fl-, Alm 1930.
Fig. 16. Jättelind vid Högsåsen. Dess höjd är 22 m.

vw-v,*
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Trifolium agrarium L. v. brevipes Drej. — II: Backen (Stalin).
T. arvense L. spridd. — II: Backen; IV: Ramsnäs, L. Ramsnäs; V: Slättsbol. 
T. hybridum B. allm.
T. medium (L.) Huds. t. allm.
T. pratense L. allm.

v. americanum Harz. — IV: Gäddviken.
T. repens L. allm.
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Trifolium spadiceum L. sails. — I: Kvarnbolet; III: Kvarnfallet; V: järn
vägsstationen.

Triglochin palustre L. t. allm.
Triticum repens L. allm.

f. caesium Presl. — I: Skagersholm.
Trollius europaeus L. t. allm.
Turritis glabra L. spridd. — I: Lindenäs; II: Backen, Backerud; III: ßrinken;

IV: Ramsnäs.
Tussilago farfar a L. allm.
Tgpha latifolia L. sälls. — I: Skagersholm; II: Grönelid.
Typhoides arundinacea Moench flerst. — I: Skagersholm, Västeräng; II: 

Lindhult; V: Vallsjö.
v. picta t. allm. odl. o. förvild.

Ulmiis scabra Mill, flerst. — I: Skagersholm, Kavelbron, Stugenäs; II: S. 
Kulla, Välvattnet, Nolåsen; III: Långstorp; IV: Barrud, Ramsnäs, L. Rams
näs, Brevik; V. Nolmarken, Rabo.

En alm i Skagersholms park, områdets största, mäter 1,3 m från 
marken 500 cm i omkrets.

Urtica dioica L. allm.
f. ramosa Neum. — III: Anderstorp; IV: L. Ramsnäs.

U. urens L. allm.
Utricularia intermedia Hayne. t. allm.
U. minor L. flerst. — I: Stugenäs; II: Välvattnet, Nolåsen; III: Kvarndam

men, Rödmossen, Anderstorp, Åna; IV: Ramsnäs, Brevikssand; V: Sjö- 
brodammen, Slättsbol.

U. vulgaris L. sälls. — I: Skagersholm, Stugenäs; IV: Ramsnäs.
Vaccinium myrtillus L. allm.

v. chlorocarpum Lindm. — III: Björnmossen, 
v. epruinosum Asch. & Magn. t. allm.

K. uliginosum L. allm.
V. vitis idaea L. allm.
Valeriana excelsa Poir. t. allm.
Verbascum thapsus L. sälls. — I: Stugenäs, Otterbäcken; V: järnvägs

stationen.
Veronica agrestis L. flerst. —• I: Skagersholm, Stugenäs; II: Sandbackafall;

IV: Ramsnäs; V: Körningstorp.
V. arvensis L. allm.
V. chamaedrys L. allm.
V. officinalis L. allm.
V. scutellata L. t. allm.

v. villosa Schum, t. allm.
V. serpyllifolia L. allm.
V. verna L. t. allm.
Viburnum opulus L. t. alhn.
Vicia angustifolia (L.) Reich, flerst. — I: Herregårdsfallet, Otterbäcken; 

III: Ekebacken; IV: L. Ramsnäs; V: Nolgården (Elgenstierna 1865), 
stationsområdet.
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Vicia cracca L. allm.
v. sericea Peterm. — I: Stugenäs (Stalin). 
v. linearis Peterm. — I: Stugenäs (Stalin).

V. hirsula (L.) S. F. Gray. sails. — IV: L. Ramsnäs; V: stationsområdet. 
V. sepiam L. allm.

v. montana Koch. — IV: Brevik, L. Ramsnäs; V: Slättsbol (Sylvén).
F. silvatica F. 11 erst. I: Kavelbron, Eriksbacken, Stugenäs; III: Rrinken;

IV: Barrud, Stenberget, Ramsnäs, L. Ramsnäs; V: Slättsbol.
V. tetrasperma (L.) Schreb. sälls. — V: stationsområdet.
I . villosa Roth. t. sälls. — III: Backgården; IV: Ramsnäs; V: Körningstorp, 

Bråten.
Viola arvensis Murr. allm.

t. sublilacina Wittr. - I: Iierregårdsfallet (Sylvén).
V. canina L. allm.

v. crassifolia Grönv. — I: Iierregårdsfallet vid Skagern.
V. canina X riviniana. — I: Sandviken; III: Brinkängen, Björntnossen; IV: I.. 

Ramsnäs; V: Elovsgården.
V. mirabilis L. flerst. — I: Kavelbron; III: Brinkängen, Grönelid; IV: Bar

rud, Ramsnäs, E. Ramsnäs, Rävfjäll; V: Slättsbol, Björsgården, Elovs
gården.

V. mirabilis X riviniana. — IV: Breviken, L. Ramsnäs; V: Slättsbol (Sylvén). 
V. montana L. t. sälls.— I: Skagersholm, Eriksåsen, Sandbäcken; III: Brin

ken; IV: Breviken, L. Ramsnäs (Sylvén).
V. montana X riviniana. — IV: Breviken, L. Ramsnäs (Sylvén).
V. palustris L. allm.
V. riviniana Reichb. t. allm.

f. nemorosa N. W. M. — III: Brinken.
V. rupestris Schm. sälls. — IV: Bremon; V: Slättsbol.
V. tricolor L. allm.
Viscaria vulgaris Roebl. allm.
Woodsia ilvensis (L.) R. Br. sälls. — IV: L. Ramsnäs; V: Ilögsåsen.
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DREI BEISPIELE DES FRITH, LA RIA-TYPS.

VON

FOLKE FAGERLIND.

Beim Studium von Fritillaria persica und Lilium candidum ge
lang es Bambacioni (1928 a, 19281)), einen neuen Embryosackent
wicklungstyp nachzuweisen, den Fritillaria-Typ. Dieser Entwick
lungstyp ist durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet: 1) bei 
der Makrosporogenese bleibt die Wandbildung ganz aus, weshalb 
die vier Sporenkerne in ein und derselben Zelle eingeschlossen 
sind; 2) drei von den Sporenkernen werden nach der Basis der 
Zelle hin verschoben, die vier Sporenkerne nehmen eine typische 
sog. 1 + 3-Stellung ein; 3) in der nächsten Teilungsphase ver
schmelzen die drei basalen Kerne miteinander und bilden, wenn 
die Teilung abgeschlossen ist, zusammen zwei Kerne, die eine un
ten als »triploid» bezeichnete Chromosomenzahl haben, d. h. eine 
Zahl dreimal so hoch wie die reduzierte Zahl; 4) der Kern im 
oberen Pol teilt sich synchron mit dem basalen Verschmelzungs- 
produkt, und es entstehen aus ihm zwei reduzierte Kerne; 5) durch 
eine weitere synchrone Teilung wird der Embryosack 8-kernig. 
Der Verlauf, der dazu führt, dass der Embryosack, trotzdem er 
tetrasporischer Natur ist, und trotzdem er während der Entwick
lung vier Teilungsschritte durchlaufen hat, nur achtkernig wird 
— die basale Kernverschmelzung — ist von mir das Bambacioni- 
Phänomen genannt worden (Fagerlind 1938).

In den letzten Jahren hat es sich gezeigt, dass der Fritillaria- 
Typ kein besonders ungewöhnlicher Embryosackentwicklungsmo
dus ist (vgl. Maheshwaris Zusammenstellung 1937, Fagerlind 1938, 
1939). Beiträge zur Kenntnis dieses Entwicklungstyps und anderer 
Fälle, in denen das BAiiBACiONi-Phänomen vorliegt, habe ich zuvor
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geliefert (Fagerlind 1937, 1938, 1939). Drei weitere Fälle kann 
ich nun hier mitteilen. Das Material, das den Untersuchungen 
zugrunde gelegen hat, stammt seinem ganzen Umfange nach aus 
dem Bergianischen Garten. Die drei neuen Fälle werden nach
stehend einzeln für sich beschrieben.

Fall I. Comas mas L. In der Familie Cornaceae kennt man 
zuvor zwei verschiedene Embryosackentwicklungsmodi. Der Nor
maltyp ist bei Aucuba japonica (Horne 1914, Palm & Rutgers 1917) 
und bei Benthamia capitata (Horne 1914) nachgewiesen worden. 
Innerhalb der Gattung Cornus sind Zellentetraden nachgewiesen 
und der Normaltyp demnach wahrscheinlich gemacht worden bei 
C. snecica (Håkansson 1923). Dass normale Zellentetraden auch 
bei C. alba Vorkommen, davon habe ich mich überzeugt. Der 
andere Typ innerhalb der Familie wäre durch C. florida und C. 
mas vertreten. Die Entwicklung ginge hier nach Morse (1907) 
folgendermassen vor sich. Während der Makrosporogenese wer
den keine Wände zwischen den gebildeten Kernen angelegt. Vier 
Sporenkerne in einer Zelle sind daher die Folge. Von diesen 
Kernen zeigte der obere Volumenzunahme, während die drei übri
gen sukzessiv kleiner und kleiner wurden, nach der Basis der 
Zelle hinrückten und schliesslich ganz resorbiert wurden. Der 
obere Kern bildete durch drei synchrone Teilungsschritte die 8 
Kerne, die in dem reifen Embryosack enthalten sind. Diesen Ver
lauf schilderte Morse bei Cornus florida. Im Hinblick auf den 
Umstand, dass bei Cornus mas das Tetradestadium durch eine 
vierkernige Zelle mit einem grossen und drei kleinen Kernen ver
treten war, vermutete Håkansson (1923), dass die Entwicklung 
hier gleichartig war.

Wenigstens bei zwei Cornus-Arien läge somit ein Embryosack
entwicklungstyp vor, der sehr ungewöhnlich ist und der ganz un
bekannt war, als Morse seine Mitteilungen machte. Der rIyp isl 
indessen später bei zwei Kompositeen (Anthemis tinctoria Holm
gren 1915, Balsamita vulgaris — Fagerlind 1939) nachgewiesen 
worden und wird für eine dritte vermutet (Pgrethrum corymbosum 
— Palm 1915). In diesen Fällen haben jedoch die unteren drei 
Kerne eine mehr oder minder starke Tendenz, lange bestehenzu
bleiben, wenigstens in degeneriertem Zustand.

Schon früher habe ich (Fagerlind 1938) die Å ermutung aus
gesprochen, dass bei den obengenannten Cornus-Arten die Embryo
sackentwicklung nicht korrekt gedeutet worden sei, dass statt des
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von Mouse beschriebenen Typs vielmehr der Fritillaria-Typ vor
liege. Dieser Typ war noch unbeschrieben, als Morses und Hå
kanssons Angaben veröffentlicht wurden. Eine Nachuntersuchung 
von Cornus mas zeigte, dass meine Vermutung zutraf. Zwar ist 
es mir nicht gelungen, alle Phasen in der Entwicklung nachzu
weisen, diejenigen aber, die ich gesehen habe, genügen, um dar
aus bindende Schlüsse zu ziehen. Behufs weiterer Beobachtung 
einiger Einzelheiten werden die Studien in der nächsten Saison 
an neufixiertem Material wiederaufgenommen werden. Die bis
herigen Ergebnisse werden durch Fig. 1 veranschaulicht. l:a zeigt 
die einzeln vorhandene E.M.Z., subepidermal in einem dünnen Cras- 
sinucellus liegend. Eine Deckzelle ist nicht abgeschnürt worden. 
Ein junges Tetradestadium ist in b wiedergegeben. Drei von den 
Kernen sind bereits nach der Basis der gemeinsamen Zelle hin 
verschoben. Sie sind von unbedeutender Grösse. Etwas oberhalb 
des Zentrums der Zelle liegt der vierte Sporenkern, der von mäch
tiger Grösse ist. Ob der Grössenunterschied zwischen den Kernen 
von Anfang an vorhanden ist, oder ob er allmählich sich her
ausbildet, ist nicht zu entscheiden. Ersteres halte ich für das 
wahrscheinlichste, denn das Stadium ist jung. Das Verhältnis 
wäre da identisch mit dem von mir früher bei Plumbagella nach
gewiesenen (Fagerlind 1937). Der Grössenunterschied zwischen 
den Kernen wird im weiteren Verlaufe der Entwicklung, wo es 
zur Bildung von Vakuolen im Embryosack kommt (c—e), noch 
ausgeprägter. Es ist dies dadurch bedingt, dass der grössere Kern 
eine verhältnismässig starke Volumenzunahme erfährt, während 
die drei basalen Kerne nur in geringem Masse an Volumen zu
nehmen (b—e). Die nächste Teilung wird von allen vier Kernen 
vorbereitet. Der obere liegt da nahe dem Scheitel des Embryo
sacks, oft geschieden von diesem durch eine sehr kleine Vakuole. 
Von den basalen Kernen ist er durch eine mächtige Vakuole ge
trennt. Die kleinen Kerne liegen einander sehr nahe, nicht sel
ten dicht aneinandergedrückt. Offenbar beginnt schon während 
des Prophasestadiums die Verschmelzung der basalen Kerne sich 
geltend zu machen. So zeigt Fig. 1 /' in dem oberen Embryosack
pol den einzelnen grossen Kern in Prophase und in dem unteren 
zwei dicht aneinandergedrückte Kerne, gleichfalls in Prophase. 
Von diesen letzteren ist der eine grösser als der andere. Diese 
zwei Kerne müssen aus den drei basalen Kernen entstanden sein, 
die vorher zu beobachten waren, also dadurch, dass zwei Basal-
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Fig. 1. Conius mas. a. Samenanlage mit E.M.Z. — b. Makrosporentetrade. — 
c—e. Die weitere Entwicklung der Tetrade zum Embryosack mit den Kernen in
1 + 3-Lage. — /'. Die basalen Kerne im Embryosack zeigen während der Prophase 
zur nächsten Teilung Verschmelzungstendenz. — g. Embryosack im sekundären

Vierkernstadium.

kerne zu einem verschmolzen sind. Einen völlig analogen Fall 
kennt man von früher: Plumbagella micrantha (Fagkhi.ind 1937). 
Das nächste beobachtete Stadium besteht aus vierkernigen Embryo
säcken, wobei in dem oberen Pol zwei Kerne und in dem unteren 
Pol, geschieden von den ersteren Kernen durch die zentrale Ya- 

13 — 39296. Svensk Botanisk Tidskrift. 1939.
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kuole, zwei Kerne von gleicher Grösse Vorkommen (Fig. 1 g). Die 
Kerne im oberen Pol sind grösser als die im unteren, welch letz
tere jedoch wesentlich grösser sind als die basalen Kerne, welche 
frühere Phasen kennzeichneten. Beim Studium der Schnittserien 
stösst man oft auf die Stadien, wo die Sporenkerne in jüngeren 
oder älteren Embryosäcken die 1 + 3-Stellung einnehmen, und des
gleichen oft auf das sekundäre Vierkernstadium. Wenn das letz
tere in der Weise entstanden ist, wie es Morse und Håkansson 
angenommen haben, müssen nach der Degeneration der basalen 
Kerne folgende Phasen Vorgelegen haben: 1) evtl, sekundäres 1- 
Kernstadium; 2) 1 Kern in Teilung, 3) sekundäres 2-Ivernstadium 
und 4) 2 Kerne in Teilung. Diese Stadien sind nicht beobachtet 
worden; dass sie sämtlich sollten übersehen worden sein, ist na
türlich ausgeschlossen. Schon nach dem Studium weniger Blüten 
von Cornus mas kommt man zu dem Schluss, dass die beiden 
Embryosäcke, die in derselben Blüte vorhanden sind, sich in Ent
wicklungsstadien befinden, die einander sehr nahe liegen oder die 
identisch sind. Einige wenige Male ist beobachtet worden, dass 
der eine Embryosack sich im sekundären Vierkernstadium, der 
andere dagegen im primären Vierkernstadium befindet. In diesen 
Fällen befinden sich die Kerne des letzteren in Prophase. So sind 
auch Fig. 1 f und 1 g von den Embryosäcken einer und derselben 
Blüte hergenommen. Es lässt sich also folgender Schluss ziehen: 
Auf das primäre Vierkernstadium folgt direkt das sekundäre. Die 
zwei basalen Kerne während des letzteren sind aus den drei ba
salen Kernen während des ersteren dadurch hervorgegangen, dass 
diese im Laufe der Teilung — Prophase (vorzugsweise?) oder 
später — miteinander verschmolzen sind. Bei Cornus mas und 
dann wohl auch bei C. florida liegt somit Entwicklung nach dem 
Fritillaria-Schema vor.

Wenn das BAMBACiONi-Phänomen eingetreten ist, ist das Resultat 
das, dass der Embryosack im oberen Pol reduzierte, im unteren 
Pol »triploide» Kerne enthält. In Übereinstimmung hiermit pfle
gen die Kerne in dem oberen Pol hinter denen im unteren Pol 
an Grösse beträchtlich zurückzustehen (Tulipa, Lilium, Fritillaria, 
Erythronium usw. —• Bambacioni 1928 a, 1928 h, Cooper 1935, 
Hruby 1934 u. a.). Bei Cornus mas war indessen gerade das Um
gekehrte der Fall. Die Erklärung liegt darin, dass die drei ba
salen Sporenkerne während des primären Vierkernstadiums von 
sehr geringer Grösse waren. Als diese miteinander verschmolzen,



wurden nicht einmal Kerne erhalten, die von derselben Grösse 
sind wie die oberen reduzierten Kerne, und das, obwohl sie tri- 
ploid sind. Ähnliche Fälle, aber nicht so extreme — die basalen 
triploiden Kerne hatten ungefähr dieselbe Grösse wie die oberen 
reduzierten — habe ich früher bei Plumbagella (Fagerlind 1937) 
und bei Armeria (Fagerlind 1938) nachgewiesen. Die Ursache des 
mehr oder weniger früh eintretenden Grössenunterschieds zwi
schen den Sporenkernen möchte ich erblicken in der asymme
trischen Verteilung der Kerne in der Zelle und in der Vakuoli
sierung, die den Plasmakörper in einen grösseren Teil mit einem 
Kern und in einen kleineren mit drei abteilt, »also eine Parallele 
zu der für ganze Zellen geltenden sog. Kern-Plasma-Relation». 
Auch im Cornns-Falle stimmen die Verhältnisse zu dieser Betrach
tungsweise.

Fall II. Statice spp. Bei Armeria und Statice wies Dahlgren 
(1916) den »Lilium-Typ» nach. Wie in so vielen anderen Fällen 
wo der »Lilium-Typ» früher angegeben worden war, erwies es 
sich hier, dass der Angabe inkorrekte Schlüsse zugrunde lagen. 
Bei einer Armeria-Art (ibupleuroides?) ergab eine erneute Unter
suchung (Fagerlind 1938), dass in Wirklichkeit Fritillaria-Typ 
vorlag. Für eine Statice-Art von der Sektion Eu-Limonium wies 
ich auch nach, dass der tetrasporische Embryosack nach vier 
Teilungsschritten fertiggebildet, und dass er tetrapolar aufgebaut 
war, dass also das Penaea-Schema vorlag (Fagerlind 1938). Ich 
sprach die Vermutung aus, dass wahrscheinlich innerhalb der 
beiden Gattungen Armeria und Statice sowohl der Penaea- als auch 
der Fritillaria-Typ, nicht aber der »Lilium-Typ» vorhanden sei. 
Um hierüber zur Klarheit zu kommen, habe ich die Gattung 
Statice aufs neue studiert, und zwar die drei Arten Bonduelli 
Lestib., sinuata L. rosea und Suworowii Rgl. Die Ergebnisse waren 
folgende.

Die Makrosporogenese führt direkt zur Entstehung eines vier
kernigen Embryosacks (= Tetrade). Primär liegen meistens zwei 
Kerne in gleicher Höhe mit dem Zentrum der Zelle, und von den 
übrigen zwei liegt einer im oberen und einer im unteren Pol des 
Embryosacks (Fig. 3 c). Ähnlich war die Kernlage während dieses 
Stadiums bei der früher studierten Armeria-Art (Fig. 7, Fagerlind 
1938). Mit dieser stimmen auch die Statice-Arten, die studiert 
worden sind, darin überein, dass die Kerne primär von derselben 
Grösse sind. Die nächste Phase in der Entwicklung ist, dass die
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drei unteren Kerne gleichzeitig damit, dass die Vakuolisierung 
eintritt, nach der Basis des Embryosacks hin »verschoben» wer
den. Das Bild ist wohl hauptsächlich dadurch bedingt, dass der 
Embryosack sich streckt, wobei der obere Kern mit der Spitze 
mitgeht, während die basalen Kerne an ihrer Stelle, bleiben, und 
nicht dadurch, dass die basalen Kerne nach der Basis hin ver
schoben werden. Der obere Kern ist jetzt und später grösser als 
die basalen, was darauf beruht, dass sein Volumen in grösserem 
Masse zugenommen hat. Bei S. Bonduelli und />’. sinuata rosea 
nehmen die basalen Kerne schliesslich eine ziemlich extreme Ba
sallage ein und sind beträchtlich kleiner als der obere Kern. Bei 
S. Suworowii ist die Basallage und auch der Grössenunterschied 
nicht völlig so ausgeprägt. Sämtliche Kerne im Embryosack be
reiten ihre nächste Teilungsphase vor. Kerne in 1 + 3-Stellun 8? 
in Prophase befindlich, sind bei allen Arten beobachtet worden 
(Fig. 2 h, 3 a). Das Resultat der Teilung ist hei S. Suworowii ein 
sekundäres Vierkernsladium, zwei Kerne im oberen Pol des Em
bryosacks und zwei im unteren. Die letzteren haben ein lohiertes 
Aussehen und zumeist drei Nukleolen. Sowohl die Lobierung als 
die Nukleolenzahl ist als durch den trimären Ursprung der Kerne 
verursacht zu deuten. Durch eine weitere Teilung wird der Em
bryosack bei S. Suworowii 8-kernig, worauf die Organisierung er
folgt. Der untere Polkern und die Kerne in den kleinen Anti
podenzellen zeigen oft eine gleichartige Lobierung wie die basalen 
Kerne während des sekundären Vierkernstadiums. Die Antipoden 
degenerieren bald (Fig. 3 h). Bald danach trifft den unteren Pol
kern das gleiche Schicksal (Fig. 3 h), weshalb der Zenlralkern nur 
von dem oberen Polkern gebildet wird und demnach reduziert ist.

Aus dem Abbildungsmaterial in meiner Arbeit 1938 (I ig- 2 h) 
gehl hervor, dass hei den dort untersuchten Arten wie bei Statice 
Suworowii der untere Polkern und die Antipoden früh degenerieren. 
Die Verhältnisse, die unten bei Statice Bonduelli und S. sinuata 
rosea geschildert werden, sind wohl als ein extremerer Schritt in 
der Degenerationstendenz des Basalteils des Embryosacks zu be
trachten. Bei diesen Arten macht sich offenbar diese Tendenz 
schon geltend, wenn die Teilung, die das primäre Vierkernstadium 
abschliesst, erfolgt. Im oberen Pol vollzieht sich die Teilung nor
mal. Im unteren Pol ist das Resultat bisweilen ein Kern (vgl. 
Armeria bupleuroides Fig. 15, Fagerlind 1938), meistens aber zwei 
Kerne von verschiedener Grösse (Fig. 2 c—d) und selten mehr
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2. Statice Bonduelli. a. Primäres Vierkernstadium mit den Kernen in 1+ 3- 
ung. — b. Die basalen Kerne liegen dicht zusammen und befinden sicli in

Prophase. — c—d. Sekundäres Vierkernstadium. — e. Neuorganisierter Embryo
sack. — /'—g. Die basale Partie von neuorganisierten Embryosäcken. — /1. Be

fruchtungsreifer Embrr’osack.

Kerne von verschiedener Grösse. Die nächste Teilung wird offen
bar von den Kernen im unteren Pol des Embryosacks äusserst 
selten (nie?) durchgeführt. Der untere Pol des reifen Embryo- 
sacks enthält daher einen, zwei oder drei Kerne verschiedenen



Aussehens (Fig. 2 e—g). Einer von ihnen ist meistens bedeutend 
grösser als die anderen und dürfte, seiner Lage nach zu urteilen, 
den unteren Polkern darstellen. Antipodenzellen werden nicht 
gebildet. Die basalen Zellen nehmen früher oder später bizarre 
Gestalten an und degenerieren allmählich. Oft zeigen sie vorher 
Verschmelzungstendenz (Fig. 3 b).

Die Frage kann aufgeworfen werden, ob die drei basalen Kerne 
während des primären Vierkernstadiums wirklich eine Teilung 
durchmachen. Bilder, welche zeigen, dass sie durchgeführt wird, 
haben mir nicht zur Verfügung gestanden. Die Bilder der Pro
phasen zeigen jedoch, dass die Teilung vorbereitet wird (Fig. 2 b 
und 3a). Offenbar tritt die »Degeneration» während der Tei
lungsphase selbst ein, was dazu führt, dass die Chromosomen 
ungleiehmässig verteilt werden. Möglicherweise verschmelzen bis
weilen nur zwei von den Kernen, weshalb die zwei Kerne, die 
sich dann ergeben, ein Sporenkern + ein Verschmelzungsprodukt 
von zwei Sporenkernen sein können. Die Kerngrösse spricht je
doch nicht für eine solche Auffassung.

Die Tendenz, die unteren Kerne die letzte Teilung nicht durch
machen zu lassen, ist nicht ungewöhnlich, wenn cs sich um die 
Entwicklung nach dem Fritillaria-Schcma handelt. Sie ist ausser 
bei den obengenannten Plumbaginaceen bei Lilium und Gagea 
(vgl. Maheshwaris Zusammenstellung) beobachtet worden und 
kommt sicher auch bei Mgricaria vor (Frisendahl 1912). Ihr Maxi
mum erreicht sie bei der Berberidacee Caulophgllum, wenn Mau- 
ritzons (1936) Darstellung der Entwicklung bei dieser Gattung 
richtig ist. Seiner Schilderung nach verschmelzen die drei basal- 
wärts verschobenen Sporenkerne zu einem, der nicht mehr geteilt 
wird. In einigen Fällen sollen nur zwei von diesen Sporenkernen 
verschmelzen, weshalb zwei Kerne im unteren Pol des Embryo
sacks nach diesem Prozess vorliegen. Mauritzons Fig. 5 F nach 
zu urteilen, sind diese zwei Kerne von gleicher Grösse. Ich halte 
es für wahrscheinlich, dass diese beiden Kerne stall dessen das 
Resultat der Teilung der unteren Kerne sind, dass diese letzteren 
Kerne während der Teilung verschmelzen und auf diese Weise 
zwei Kerne zustande kommen, m. a. W. dass diese das Resultat 
des Prozesses sind, der im unteren Pol des Embryosacks sich ab
zuspielen pflegt, wenn Entwicklung nach dem Fritillaria-Typ vor
liegt. Der Fritillaria-Typ ist offenbar Mauritzon ganz unbekannt. 
Bei Caulophgllum war zumeist das Resultat des dritten Teilungs-
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Fig. 3. Statice sinuata rosea (a—b) und S. Suworowii (c—h). a. Embryosack 
im primären Vierkernstadium mit den Kernen in der 1 + 3-Lage. — b. Der Em
bryosack nach der letzten Teilung. — c. Makrosporentetrade. — d. Embryosack 
im primären Vierkernstadium mit den Kernen in der 1+ 3-Stellung. — e—f. Em- 
bryosack im sekundären Vierkernstadium. —• g. Neuorganisierter Embryosack. 

— h. Belruchtungsreifer Embryosack.



Schrittes nur ein Kern im unteren Pol des Embryosacks. Dieser 
Kern ist in. E. dadurch bedingt, dass die Teilung sich im unteren 
Pol abnorm gestaltet, so dass er also eine Art Restilutionskern 
darstellt. Die Entwicklung bei Cauloplujllum wäre demnach iden
tisch oder wenigstens sehr ähnlich der Entwicklung bei den oben 
beschriebenen Statice-Arten. Ein Eall von Entwicklung nach dem 
Fritillaria-Typ, aber mit Unterdrückung der letzten Teilung im 
unteren Pol, soll nach Maheshwari (1937) bei Clintonia vorliegen. 
Smiths (1911) Studienresultat will er dahin deuten, dass die un
teren Sporenkerne während der darauffolgenden Teilung ver
schmelzen, und dass die zwrei »triploiden» Tochterkerne sofort 
degenerieren. Da die drei unteren Sporenkerne schon sofort nach 
ihrer Bildung^ ganz degenerierten Aussehens sind, glaube ich nicht, 
dass sie noch die Fähigkeit besitzen, sich zu teilen und zu ver
schmelzen. Ich halte daher Smiths eigene Erklärung für wahr
scheinlicher. Er meinte, dass die drei Sporenkerne degenerierten 
und resorbiert würden, während der obere über zwei Teilungen 
die vier Kerne ergebe, die allein in dem reifen Embryosack und 
zwar in dessen oberem Pol Vorkommen.

I nter den Embryosäcken, die sich nach dem Fritillaria-Schemsx 
entwickeln, finden sich also Fälle, die eine verschieden starke 

I endenz zur »Unterlassung» der Teilungen im unteren Pol aul
weisen. Eine ganze Reduktionskette liegt vor. Interessant ist, 
dass eine ähnliche Kette bei anderen tetrasporischen Embryo
säcken vorhanden ist, die sich mittels vier Teilungsschritten ent
wickeln. Näher werde ich hierauf in einer geplanten Arbeit über 
tetrasporische Embryosäcke überhaupt eingehen. Der Fall Clin
tonia stellt offenbar den extremsten P'all in diesen Reduktions
ketten dar.

Mehrere Vertreter des Fritillaria-Typs zeichnen sich also da
durch aus, dass der Zentralkern nur durch den oberen Polkern 
repräsentiert wird. Er ist mithin reduziert, nicht »tetraploid» wie 
es sonst der Fall ist. Das Endosperm wird demnach »diploid», 
nicht »pentaploid».

Die drei studierten Statice-Arien unterscheiden sich voneinander 
in ihrer Embryosackform. Bonduelli und sinuata rosea sind ein
ander ziemlich ähnlich, aber die letztere Art hat einen schma
leren Embryosack. Temporär ausgeprägte Birnform ist charakte
ristisch für beide Arten. Diese Form fehlt dagegen bei Suworowii 
(vgl. die Figuren).
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Fall III. Rudbeckia spp. Palm (1934) hat bei Rudbeckia hirta 
einen neuen Enibryosacktyp beschrieben. Die Entwicklung soll 
folgendennassen vor sich gehen. Während der Makrosporogenese 
wurden in einer Zelle vier freie Sporenkerne erzeugt, von denen 
drei nach der Basis der Zelle hin verschoben wurden. Der obere 
einzelne Kern bildete, meinte Palm, durch zwei Teilungsschritte 
das obere Oangium. Das entgegengesetzte, gleichfalls vierkernige 
Oangium sollte aus den drei basalwärts verschobenen Sporen
kernen dadurch entstehen, dass nur einer von ihnen sich teilte.

Unabhängig voneinander sprachen Maheshwari (1937) und Fa- 
gerlind (1938) die Vermutung aus, dass dieser neue Embryosack
typ auf Grund inkorrekter Schlüsse aufgestellt worden sei, und 
dass in Wirklichkeit eine Entwicklung nach dem Fritillaria- 
Schema vorliege. Um mich von der Richtigkeit dieser Vermutung 
zu überzeugen, habe ich die Entwicklung bei drei Rudbeckia- 
Arten studiert, nämlich amphicaulis Valil, bicolor Nutt. und laci- 
uiata L.

Bei den drei studierten Rudbeckia-Arten ist der Embrvosack 
tetrasporischen Ursprungs, seine Entwicklung ist nach der Durch
führung von vier Teilungsschritten abgeschlossen. Bei R. amphi
caulis gestaltet sich die Entwicklung wie folgt.

Von den vier Sporenkernen wird ein Kern im unteren und einer 
im oberen Pol des Embryosacks angetroffen. Die übrigen zwei 
haben ihre Lage nahe dem Zentrum der Zelle. Die vier Kerne 
bilden also meistens eine Zickzacklinie (Fig. 4 b—c). Eine zen
trale Vakuole bildet sich zwischen dem obersten Kern und den 
anderen drei Kernen. Der Embryosack streckt sich in die Länge 
(Fig. 4 d). Die Plasmamasse unter der zentralen Vakuole ist grös
ser als die in der Embryosackspitze. Der solitäre obere Kern ist 
von derselben Grösse oder nur unbedeutend grösser als die drei 
basalen Kerne. Dieses Verhältnis erklärt sich gut mittels der er
weiterten Regel von der Kern-Plasma-Relation (siehe oben). Die 
basalen Kerne nähern sich einander (Fig. 4e—/). Während des 
nächsten Teilungsschrittes tritt das BAMHACiONi-Phänomen ein. 
Durch noch eine Teilung wird der Embryosack 8-kernig, wonach 
die Organisierung erfolgt.

Rudbeckia bicolor verhält sich ähnlich. Hier werden jedoch, 
wenn während des primären Vierkernstadiums die Vakuolisierung 
erfolgt, zwei gleichgrosse Vakuolen gebildet, geschieden vonein
ander durch eine dünne Plasmamembran quer über den Embryo-
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Rudbeckia amphicaulis (a—j), R. bicolor (k—n) und R. laciniata (o). 
■ — b—c. Tetraden. — d. Embryosäck im primären Vierkernstadium mita. Dyade

den Kernen in der 1 + 3-Lage. — e—<7. Der dritte Teilungsschritt im Embryosack. 
— /). Sekundäres Vierkernstadium. — i—j. Organisierte Embryosäcke. — k. Te- 
trade. —■ l—m. Junge, vierkernige Embryosäcke, bevor die Kerne die 1 + 3-Lage 

erreichen. — n—0. Organisierte Embryosäcke.
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sack im Niveau seines Zentrums (Fig. 4 /). Die vier Kerne sind 
in diesem Stadium symmetrisch placiert, zwei Kerne einander ge
genüber in der Höhe der zentralen Plasmamembran und je ein 
Kern im oberen und im unteren Pol. Wenn der Embryosack 
sich danach in die Länge streckt und dann das degenerierende 
Nucellusepiderm durchbricht, nimmt die obere Vakuole an Um
fang zu (Fig. 4 m). Die untere Vakuole nimmt danach sukzessiv 
an Grösse ab, die drei basalen Kerne gelangen in Kontakt mit
einander, das BAMBACiONi-Phänomen tritt ein usw. Die Entwick
lung geschieht dann wie bei Rudbeckia amphicaulis.

Die Entwicklung bei Rudbeckia laciniala kann in Ausnahme- 
fiillcn in prinzipiell derselben Weise vor sich gehen wie bei den 
oben geschilderten Rudbeckia-Arten. In den meisten Fällen liegt 
indessen eine andere Entwicklung vor, deren Einzelheiten ich 
noch nicht zu deuten imstande gewesen bin. In der nächsten 
Saison wird neues Material von dieser Art fixiert und die Unter
suchung ergänzt werden. Der gewöhnlichste Entwicklungsgang 
ist hier gekennzeichnet durch die Gegenwart eines primären und 
eines sekundären Zweikernstadiums. Das erste Zweikernstadium 
ist durch das völlige Fehlen von Vakuolen charakterisiert. Es ist 
das Dyadestadium. Darauf folgt das primäre Vierkernstadium 
(—. Tetradestadium). Später kann das sekundäre Zweikernstadium, 
das durch die Gegenwart von Vakuolen gekennzeichnet ist, beob
achtet werden. Durch zwei weitere Teilungsschritte wird der 
Embrvosack 8-kernig. Vermutlich ist die Entwicklung hier dem
selben Schema gefolgt, wie ich es bei einer Piper-Art nachgewiesen 
habe (Fagerlind 1939). Bei dieser — zum Unterschied von an
deren Piper-Arten, bei welchen Fritillaria-Typ vorliegt degene
rierten, allem nach zu urteilen, von den vier Sporenkernen zwei, 
wodurch ein mit Vakuolen versehenes sekundäres Zweikernstadium 
entstand.

Wie aus der obigen Rudbeckia-Studie hervorgeht, war also 
Mahkshwaris und meine Vermutung berechtigt, dass der von Palm 
vermeintlich nachgewiesene neue Embryosacktyp bei Rudbeckia 
auf Fehldeutungen beruhte. Zweifellos liegt auch bei Rudbeckia 
hirta der Fritillaria-Typ vor.

Den studierten Rudbeckia-Avten gemeinsam ist die grosse Ähn
lichkeit in der Ausbildung der Zellcngruppen im oberen und un
teren Pol. In diesen beiden Zellengruppen ist eine Zelle grösser 
als die übrigen zwei. In der oberen Gruppe wird diese grössere
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Zelle durch die Eizelle repräsentiert. Bei R. amphicaulis und R. 
bicolor sind die Antipodenzellen oder wenigstens deren Kerne 
grösser als die des Eiapparats, was natürlich mit den verschie
denen Chromosomenzahlen in Zusammenhang steht. Der untere 
Polkern ist auch bedeutend grösser als der obere. Der Grössen
unterschied ist sogar bedeutender, als man auf Grund der Chro
mosomenzahldifferenz erwarten könnte. R. laciniata, bei welcher 
Art wenigstens in der meisten Fällen der oben für die anderen 
Arten angegebene Grössenunterschied an Zellen und Kernen nicht 
vorliegt, ist dadurch gekennzeichnet, dass der Ei- und der Anti- 
podialapparat aus mächtigen Zellen bestehen, die je ihre Hälfte 
des Embryosacklumens ausfüllen. Die Eizelle und die grosse Anti
podenzelle stossen oft miteinander zusammen.

Botanisches Institut der Universität Stockholm, Mai 1939.

Zusammenfassung.

1. Embryosackentwicklung nach dem Fritillaria-Schema ist in
nerhalb der Gattungen Cornus, Statice und Rudbeckia nachgewiesen 
worden.

2. Bei Cornus mas wird während des 1 + 3-Stadiums der obere 
Kern bedeutend grösser als die basalen Kerne. Die »triploiden» 
Kerne während des sekundären Vierkernstadiums und später wer
den daher etwas kleiner als die reduzierten.

3. Bei Statice Sumorowii wird während des 1+ 3-Stadiums der 
obere Kern grösser als die basalen Kerne. Die »triploiden» Kerne 
werden danach unbedeutend grösser als die reduzierten. Die Tei
lungen werden normalerweise auch in der unteren Hälfte des 
Embryosacks durchgeführt, die Produkte der letzten Teilung hier 
degenerieren jedoch bald, weshalb der Zentralkern ausschliesslich 
durch den oberen Polkern konstituiert wird.

4. Bei Statice Bonduelli und S. simiata rosea zeigen die nach 
der Basis hin verschobenen Sporenkerne Teilungs- und Verschmel
zungstendenz. Die Teilung wird indessen nicht auf normale Weise 
durchgeführt. In diesem Pol des Embryosacks erfolgt keine wei
tere Teilung. Die Kerne hier degenerieren. Der Zentralkern wird 
ausschliesslich durch den oberen Polkern konstituiert.

5. Bei Rudbeckia amphicaulis und R. bicolor kommt es während 
des 1 + 3-Stadiums zu keinem wohlmarkierten Kerngrössenunter
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schied. Nach der Verschmelzung sind die Iriploiden Kerne grösser 
als die reduzierten, welcher Unterschied auch später bestehen
bleibt.

6. Der mehr oder minder markierte Grössenunterschied, der 
sich zwischen dem solitären oberen und den basalen Kernen wäh
rend der 1+3-Stellung herausbildet, wird durch Erweiterung der 
Regel von der Kern-Plasma-Relation erklärt.

7. Bei Rudbeckia laciniata findet sich meistens eine Form von 
tetrasporischem, durch vier Teilungsschritte ausgebildetem Em
bryosack, verschieden von den hei R. amphicaulis und R. bicolor 
vorhandenen Embryosäcken. Ein sekundäres Zweikernstadium 
kommt zustande, vermutlich dadurch, dass zwei von den Sporen
kernen resorbiert werden.

8. Es wird gezeigt, dass dem von Palm hei Rudbeckia liirla be
schriebenen neuen Embryosacktyp wahrscheinlich Fehldeutungen 
zugrunde liegen.
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VARATRAKTENS FLORA.

AV

NILS ALBERTSON.

Västergötlands floristiska utforskande har intill senare tid 
ganska hög grad varit koncentrerat till landskapets botaniskt ri
kare delar, framför allt kalkområdena. Skärmans värdefulla spe- 
cialfloror — t. ex. för Ale härad och Kållandsområdct — ha emel
lertid liksom Kjellbergs allmänna florarekognoscering (1928) i stor 
utsträckning berört floristiskt mer eller mindre okända trakter 
och utgöra synnerligen goda källor för den fullständiga monografi 
över landskapets flora, som man får hoppas en gång skall komma 
i tryck.

Ännu återstå emellertid betydande delar av provinsen, om vilka 
föga eller intet är känt i floristiskt avseende. Hit hör i hög grad 
författarens hembygd, Varaslätten, vilken troligen med avsikt för
bigåtts av Kjellberg på grund av traktens fattigdom på naturlig 
vegetation. Med undantag av några få uppgifter hos Rudberg (1902) 
och ett par smärre publikationer av förf. (1936, 1937), saknas 
växtlokaler från detta område totalt i litteraturen. Med anledning 
härav beslöt jag mig för några år sedan att utbygga mina under 
många år förda men helt sporadiska anteckningar till en så vitt 
möjligt fullständig florainventering av Varatrakten. Det visade sig 
därvid snart, att detta av botanisterna fullständigt misskända om
råde hade mycket mera av intresse att erbjuda än jag själv anat — 
t. ex. rester av en genuin lövängsvegetation och i åarna en genom
gående ganska rik och intressant vattenflora.

Med Varatrakten avses i denna uppsats ett område på ej 
fullt 3,4 kvadratmil, tillhörande 15 socknar, vilka här liksom i den 
följande artlistan anföras i alfabetisk ordning: Edsvära, Fyrunga,
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Hälliim, Jung, Kvänum, Long, Naum, Ryda, Skarstad, Södra Kcdum, 
Travad, Vara, Västra Gerum, Önum och Öttum.

Samtliga dessa socknar tillhöra helt eller delvis den egentliga 
Varaslätten, som till stor del har karaktär av nästan skoglös hel- 
åkerbygd. Detta område, som i det följande betecknas som ler
slätten, skall nedan något närmare behandlas.

Socknarna i inventeringsområdets sydvästra del intagas emeller
tid blott till en del av lerslätt. I Ryda och S. Kedum begränsas 
nämligen slätten i V av Kedumsbergens horst, vilken till 
stor del ligger inom dessa socknar. Kedumsbergen — en fort
sättning av Vänerbäckenets stora, centrala förkastningslinje — 
uppnå visserligen ej någon större höjd (högsta punkten 132 m 
över havet) men bilda dock en mycket markerad ledlinje i land
skapet. Vegetationen utgöres i stor utsträckning av en ofta ståt
lig och förvånande ursprunglig hällmarkstallskog. Dock finnes 
även granskog av ädel typ och med blåsippor som kalkindikator. 
I en dylik granskog gjordes 1938 det överraskande fyndet av 
Brachypodium pinnatum.

I Naum och Önum täckes ishavsleran i stor utsträckning av 
senglaciala sandavlagringar — den s. k. mösanden — vilka ofta 
bilda ett utpräglat dynlandskap. Området, som numera till största 
delen är skogplanterat, benämnes i det följande m o s a n d o m r å- 
d e t. Floran är föga märklig, men hyser åtminstone en art av 
intresse, den i dessa delar av provinsen säkerligen mycket säll
synta Hierocliloé odorata, vars uppträdande här möjligen står i sam
band med en märgelförekomst i glacialleran.

Även Edsvära socken är naturgeografiskt tudelad. Endast nord
västra delen av socknen ansluter sig till Varaslätten. Strax N om 
kyrkbyn höjer sig landet, terrängen blir mera kuperad och lerorna 
försvinna. Detta område betecknas som Övre Edsvära. Dess 
NV-parti är till större delen uppodlat, resten i stor utsträckning 
en vildmark med myrar och dysjöar, anslutande sig till Rösjöns 
stora, oligotrofa myrkomplex.

Den följande allmänna skildringen av Varatraktens vegetation 
och liora gäller endast lerslätten. Del är nämligen blott denna, 
som varit föremål för en ingående florainventering. Till områdets 
övriga delar ha visserligen talrika exkursioner företagits, men un
dersökningen har ingalunda kunnat bli så fullständig som önsk
värt vore. Framför allt är min kännedom om Edsväras svårtill
gängliga dysjöar ganska ringa.



207

Lerslätten utgör ett typiskt avsnitt av den centrala, genuina 
slättbygden i Skaraborgs län, utmärkt av peneplanets ovanliga 
jämnhet och av ishavslerornas mäktighet. Rullstensgrus, morän 
och i dagen gående berggrund —■ järngnejs och hornblendegnejs 
— intaga rätt obetydliga arealer. Ishavsleran är visserligen under 
nuvarande brukningsförhållanden en utomordentlig åkerjord — 
Varaslätten torde vara provinsens främsta vetebygd — men är 
genomgående ganska kalkfattig. Delta synes dock huvudsakligen 
gälla de övre lerlagren. Märgellinser finnas — en dylik går t. o. m. 
i dagen på en plats i Hällum helt nära den nedan behandlade 
Halla ekhage — och i de större åarnas strandbrinkar är kalk
halten säkert ej så obetydlig. Vi finna också här ett flertal kalk- 
gynnade arter, t. ex. den i åbranterna mycket allmänna mossan 
Camptothecium lutescens. Hit koncentreras också det kontinentala 
inslaget i traktens flora, varom mera senare.

Varaslätten är som nämnts till större delen en genuin helåker- 
bygd; i vissa socknar ligger ända till 90 % av arealen under plo
gen. De till smärre moränpartier lokaliserade skogsdungarna, i 
allmänhet björk-asphagar, ha en trivial och artfattig flora, där 
man dock ej sällan möter en rad västliga arter: Juncas squarrosus, 
Erica, Gentiana pneumonanthe och Pedicularis silnatica.

Trakten hyser emellertid också ett par lövängsrester, varav den 
ena är synnerligen anmärkningsvärd. Strax N om Stora Halla 
egendom i Hällums socken rinner en liten bäck ut i Lidan och 
bildar under den sista sträckan av sitt lopp en ganska djup ero- 
sionsdal i de mäktiga lerlagren. Som gamla skifteskartor utvisa, 
intogs såväl dalen som det närmaste området ovanför denna for
dom av lundvegetation, den i trakten beryktade Ilalla ek hage, 
känd för sin praktfulla växtlighet och ej minst för ett gåtfullt 
mord, som begicks här på 1840-talet. Av denna förr betydande 
löväng, där alla ädla lövträd utom bok skola ha varit represen
terade, återstå nu blott några sorgligt vanvårdade rester, fragment 
av ek-hassellund, som för vart år alltmer decimeras.

Trots det bedrövliga skick, vari Halla ekhage befinner sig, är 
emellertid markfloran anmärkningsvärd och för lerslätten allena- 
stående. Som dess förnämsta klenod få vi väl räkna Palmonaria 
angustifolia, vilken i några få men ovanligt praktfulla individ växer 
under en liten hassel strax ovanför bäcken. Lokalen är en ganska 
starkt framskjuten utpost från utbredningsområdet på Falbygden, 
där arten ej är särskilt sällsynt i de kalkrika örtbackarna — bl. a.

14 — 39296. Svensk Botanisk Tidskrift. 1939.
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tillhör den Stipa pennata’s karakteristiska växtsällskap. I ekhagen 
träffas i övrigt en hel rad arter, som i hela trakten blott åro funna 
här: Milium eflusum, Neottia nidus anis, Viola hiria, Primula veris 
(denna dock även i Lidans branter i grannskapet), Adoxa mosclia- 
tellina, Cirsium heterophijllum. — I Lidans brink V om ekhagen 
möta vi en hel liten koloni av kontinentala arter: Phleum Boeh- 
meri, Ranunculus polyanthemus, Fragaria viridis, Potentilla rupestris 
och Agrimonia eupatoria.

Lerslättens andra lövängsrest ligger i Afsåns vänstra erosions- 
brant vid Rydaholm i Ryda socken. De ansenliga ekarna, has
selbestånden och markflorans karaktär vittna om all denna löväng, 
som vid godsets anläggning i mitten av 1800-talet omvandlades 
till park, tidigare varit synnerligen ståtlig. Även i sitt nuvarande 
skick har Rydaholms park en mycket tilltalande, nästan roman
tisk karaktär. Floran är ej särskilt rik, men åtminstone en före
komst är mycket anmärkningsvärd, nämligen Carex silvatica. Peta- 
sites ovatus uppträder i oerhörd mängd och Luzula nemorosa bildar 
täta bestånd.

Beträffande traktens skogsvegetation i övrigt skall blott omnäm
nas en alskog av egendomlig typ, den s. k. Alebotten i Edsvära. 
Övre Edsvära tar sin början med den markerade höjd, varpå 
kyrkbyn är belägen, en komplicerat uppbyggd israndlinje. Dennas 
ganska branta, blockrika sluttning mot N intages av en vegetation, 
som till större delen kan karakteriseras som Athgrinm fdix femina 

- rik alskog med rikt inslag av unga askar samt mera sparsamt 
ingående björk, oxel, rönn och vildapel. Equisetum pralense har 
här sin enda kända förekomst inom området och den egendom
liga Taraxacum Nordstedtii — vars utbredning i Sverige är nästan 
helt inskränkt till Västergötland och norra Småland (jfr Dahlstedt 
1930) — uppträder här i ovanlig mängd. I den blockbeströdda 
betesmarken nedanför branten växer Taraxacum palustre i fuktiga 
ängspartier med en intressant mossflora av otvetydigt kalkgynnad 
prägel: Calliergon giganteum, Campglium stellatum, Drepanocladus- 
former av Sendtneri-typ samt på block Ditrichum flexicaule och 
Tortella fragilis.

Lerslätten saknar fullständigt sjöar. Åarnas vegetation är emel
lertid ganska rik och intressant, varför vattenfloran torde förtjäna 
en något mera ingående behandling. Bristen på herbariematerial 
och lokaluppgifter från Varaslätlen framträder just i frågan om 
vattenfloran markant i Samuelssons stora arbete (1934). Sålunda
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framhåller Samuelsson (sid. 1G1), att ett stort antal av våra eutrofa 
vattenväxter totalt saknas på Varaslätten, beroende på dennas sjö
fattigdom och på lerornas ringa kalkhalt. Som exempel anföras 
Potamogeton crispus, Elodea och Butomus — vilka emellertid ha 
en stor frekvens i vissa av områdets vattendrag. Följande artlista 
från ett parti av den obetydliga Härebäcken vid Härebo gård i 
Jung ger exempel på en utpräglat eutrof valtenflora av ungefär 
samma karaktär som i Uppsalatrakten. (Anteckning 14. 7. 1936). 
Det kan tilläggas att Taraxacum palustre upptäcktes våren 1938 i 
ängsfläckar just vid Härebäcken.

Equisetum limosum 
Sparganium ramosum 
S. simplex 
Tgpha angustifolia 
Acorus calamus 
Lemna minor 
L. trisulca 
Spirodela polgrrliiza 
Potamogeton lucens 
Butomus umbellatus

Sagittaria sagittifolia 
Glyceria maxima 
Scirpus lacustris 
S. palustris
Ranunculus paucistarnineus 
Nup har luteum 
Myriophyllum spicatum 
Sium latifolium 
Oenanthe aquatica 
Naum bu rg ia th yrs i flor a.

De små leråarna, som blott sällan eroderat sig ned till berg
grunden, ha i regel en ganska artfattig men högeutrof vegetation. 
Det bästa exemplet på en dylik lerå ger Aisån. Vegetationen präg
las — utom av de överallt vanliga vattenväxterna — av det ka
rakteristiska artparet Butomus-Sagittaria, som här bar sin rikaste 
frekvens i trakten, vidare av Acorus calamus, vilken ställvis helt 
dominerar åkantens vegetation. Acorus har här i stor utsträck
ning utträngt den ursprungliga Equisetum limosum-zonen — helt 
säkert en följd av en stark eutrofiering av vattnet från avlopps
kanalen för Vara köpings renhållningsverk. Vid Tjusta kvarn i 
Ryda bildar ån ett litet fall, och på hällarna nedom kvarnintaget 
finna vi en intressant mossförekomst: täta massor av den nord
liga Hygrohypnum ochraceum. (Det. dr Herman Persson.)

Lidan, som är traktens huvudvattendrag, har en helt annan 
karaktär än Afsån. Berggrunden går i stor utsträckning i dagen 
och ån bildar en mängd smärre forsar; vegetationen är mång
skiftande och artrik. I Lidans Strandflora ingå flera arter, som 
enligt Kjellberg (1928) äro m. 1. m. sällsynta i provinsen, t. ex. 
Poa palustris — en karaktärsväxt för gnejshällarna vid ån — och



210

den på de dyiga lerstränderna ofta uppträdande Limosella aquatica. 
Åkantens vegetation domineras av Equisetum limosum, Phragmites, 
Carex-arter och Typha angustifolia; sistnämnda art är en första 
rangens karaktärsväxt. Butomus och Sagittaria spela en obetydlig 
roll. Ett allmänt inslag i vegetationen är däremot Mentha aqua- 
fica-hybrider; artren aquatica är trots mycket sökande ej påträffad 
inom hela invcnteringsområdet. — Lidans Potamogeton-Uora är 
föga rik, men det bör framhållas, att den avgjort alkalifila P. lucens 
ingalunda är sällsynt. Av ett visst intresse är även förekomsten 
av våra samtliga tre Myriophyllum-arter. Av dessa är M. spicatum 
utomordentligt vanlig i de lugnare bukterna under det alt M. al- 
terniflorum blott träffas i starkare strömmande vatten, där arten 
gärna växer tillsammans med Fontinalis-former, som åtminstone 
delvis tillhöra F. sparsifolia.

Lidans kryptogama vattenflora vore säkerligen värd en special
undersökning. I forsarna finner man en rik algvegetation; bl. a. 
är rödalgen Lemanea fluviatilis ganska vanlig. Karakteristiskt för 
Lidan är det ymniga uppträdandet av den blott i få syd- och 
mellansvenska landskap funna mossan Cinclidotus minor, som bil
dar samhällen ovanför Fontinalis-zonen. Arten, som inom pro
vinsen förut blott synes vara funnen i Lidan, kan nu också med
delas från Flian. Cinclidotus minor anträffades nämligen 1938 vid 
Banevalla kvarn i V Gerum. Här uppträder också Lemanea i stor 
mängd; vidare Hy g rohypnum-i ormer och den i trakten sällsynta 
Cratonenrum fdicinum. —• Flians vegetation har i övrigt ungefär 
samma prägel som Lidans ehuru vissa olikheter förefinnas; så
lunda hör Calla palustris, som eljest synes saknas inom området, 
till åns karaktärsväxter. Vid Flian uppträder Carex pseudocyperus 
på sin enda kända lokal i trakten, och på hällarna vid Kilagården 
finna vi en liten koloni av den på kalkbergen allmänna men i 
provinsen eljest sällsynta Saxifraga tridactylites.

Lerslätten är numera ytterst fattig på någorlunda naturliga kärr
marker. Före laga skiftet utbredde sig emellertid NV om rull
stensåsen i Jung stora kärrängar. Av dessa finnes blott en helt 
obetydlig rest kvar, nämligen den på sistone rätt illa åtgångna 
betesmark, som jag i den följande artlistan benämnt Kartcängen. 
Vissa partier av denna äng äro av ett visst intresse, då floran har 
en påtagligt kalkgynnad prägel. De sankaste parliernas moss- 
vegetation domineras av Campylium stellatum, Drepanocladus inter- 
medius och Mnium Seligeri. Bland fanerogamerna märkas Carex
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flacca och C. Hornschuchiana, vilka här ha sina enda förekomster 
på lerslätten, samt C. clioecci, som inom hela inventeringsområdet 
hlott är funnen här. C. dioeca synes ö. h. t. vara en sällsynhet 
på Vänerpeneplanets lerslätter; arten saknas i Skärmans lista för 
Ivållandsområdet och i Lohammars (1937) för Värmlandsnäs. Ännu 
för några år sedan hyste Karteängen en obetydlig förekomst av 
Herminium monorchis, vilken kan betraktas som en utmärkt ledart 
för kalkrika fuktängar. Även i Karteängens Taraxacum-Uora. finna 
vi några arter av intresse: den förut omnämnda T. Nordstedtii, 
den till samma grupp (S p e c t a b i 1 i a) hörande T. macnligemm 
samt en ytterst karakteristisk V u 1 g a r i a-art, T. litorale, vilken 
brukar åtfölja P a 1 u s t r i a-arterna i kalkbergens fuktängar och 
vätar.

Genom inventeringsområdet framgå blott några få artutbred- 
ningsgränser: N- och V-gränsen för Palmonaria anguslifolia (se 
ovan), och V-gränsen för Carex vulpina (jfr Samuelsson 1922; ar
ten är i provinsen tidigare blott konstaterad i de nordöstra de
larna). Dessutom hyser lerslätten de väsentligaste hittills kända 
inlandslokalerna i Sverige för Taraxacum palustre.

Det kontinentala inslaget i traktens flora är större än man 
skulle kunna vänta. Förutom de ovan nämnda arterna •— även 
Taraxacum palustre torde i viss mån kunna räknas till denna ka
tegori — märkas de i dessa delar av Västergötland säkerligen 
mycket sällsynta Viola hirta och Fragaria viridis, vidare Phleum 
Boehmeri, Crepis praemorsa, Filipendula hexapetala och den i åbran
terna nästan allmänna Ranunculus polganthemus. Slutligen är den 
ståtliga Potentilla rupestris funnen på tre lokaler i trakten.

Potentilla rupestris’ stora utbredning och påtagliga spridnings- 
tendenser i Västergöland är onekligen en ytterst originell växt- 
geografisk företeelse. Som Sterner (1922) framhåller, torde artens 
ursprungliga, troligen relikta förekomster i provinsen vara silur- 
områdenas xerofila örtbackar. Här har den dock i senare tid 
blivit en sällsynthet -—- den synes sålunda ha försvunnit från de 
klassiska lokalerna på Kinnekulle. Däremot befinner sig arten i 
spridning utanför kalkområdena, bl. a. just i Varatrakten. Några 
synnerligen höga krav på ståndortens beskaffenhet synes denna 
utpräglat kontinentala art ej ha under sina förflyttningar i de 
maritima »Västkust- och Vänerlandskapen» Sedan ett tiotal år 
tillbaka har jag haft tillfälle att iakttaga, huru Potentilla rupestris
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Fig. 1. Potentilla ruj)estris vid Lidan i Gamraaltråvad.

alltmer ökat i frekvens i en mager moränbacke i Övre Edsvära. 
(Backen ligger dock vid landsväg; kulturstoftimpregnation!) I ett 
sällskap av Calluna, Festaca ovina och några andra ytterst triviala 
arter bildade trollsmultronet 1936 ett utomordentligt vackert, 
tätbevuxet bestånd på flera hundra individ. I Lidans brink vid 
Gamraaltråvad finna vi också en praktfull förekomst (fig. 1); här 
växer arten även i springor i gnejshällar.

Taraxacum palustre är ett av de intressantaste inslagen i ler
slättens flora. Artens ulhredning i Nordeuropa finnes kartlagd 
hos Dahlstedt (1928). Prickarna äro emellertid i många fall — 
särskilt beträffande Västgötalokalerna — oriktigt placerade, och 
senare fynd ha ej obetydligt förändrat utbredningsbilden. Dennas 
väsentliga karaktär kvarstår dock oförändrad; Taraxacum palustre 
kan betraktas som en eutrof, kalkgynnad art med en för våra 
kontinentala arter typisk utbredning (jfr Sterner 1922) — bort
sett från två intressanta särdrag, nämligen det isolerade utbrednings
området i Göteborgs skärgård samt artens totala frånvaro i Skåne.

Dahlstedt anser — som det vill synas med goda skäl — att 
samtliga våra arter av gruppen Palustria (utom den huvud



sakligen i Jämtland förekommande T. crocodes) invandrat från S 
och SO under Ancylustidens första skeden. Uppslaget till 
denna hypotes gavs Dahlstkdt just av den svenska utbredningen 
för T. palustre, vilken utbredning enl. Dahlstkdt påtagligt erinrar 
om Ancylussjöns maximala omfattning. Arten skulle ha spritt sig 
mot X utefter sjöns stränder och — alltefter regressionen suc
cessivt mot O. Utbredningsområdet i Västergötland — som är 
åtskilligt större än vad Dahlstedts material gav för handen - 
förklarar Dahlstkdt sålunda, att »om Ancylussjön, som antages, 
möjligen en kortare tid efter den stora avtappningen haft sitt av
lopp i trakten XV om Karlsborg, kan säkerligen en spridning till 
området på denna väg varit möjlig». — Man kan emellertid Iråga 
sig, om man behöver tillgripa dylika teorier för att förklara ut
bredningen hos arter med så effektiva diasporer som laraxaca. 
Den i inlandet starkt disjunkt utbredda T. balticum, som i Söder
manland och Uppland är en karakteristisk skärgårdsväxt, 
kan möjligen betraktas som en Ancylusrelikt i Kinnekulles flora. 
Beträffande T. palustre, som är starkt utbredd även på Falbygden, 
och som påtagligen befinner sig i spridning utanför sina centra 
i provinsens kalktrakter, synes mig relikthypotesen vara skäligen 
obehövlig.

Det västliga elementet i Varatraktens flora erbjuder ej synner
ligen mycket av intresse. Hit höra Juncus squarrosus, Radiola 
linoides, Erica tetralis, Gentiana pneumonanthe och Pedicutaris silva- 
tica. Teesdalea nudicaulis, som tvivelsutan är indigen i Kållands- 
områdets flora (Skärman 1927), är funnen på ett par lokaler i 
trakten, men förekomsterna torde vara av tillfällig karaktär. Be
träffande Puccinellia distans, som är allmänt utbredd på lerslätten 
men som synes saknas i de övriga delarna av området, hänvisas 
till en tidigare uppsats (Albertson 1937). Att denna art skulle 
kunna räknas till provinsens marina relikter, finner jag mycket 
osannolikt.

Xågra egentliga reliktförekomster torde området icke hysa. Helt 
nyligen har emellertid folkskollärare V. Lidén, Ronneby, meddelat 
mig ett högst egendomligt fynd av Glaux maritima, som han 1905 
gjorde i Tråvad. Arten uppträdde rätt rikligt i ett grustag nära 
Lidan. Xågon anledning till att misstänka bestämningsfel torde 
ej föreligga, då min sagesman jämfört exemplar från Tråvad med 
levande Glaux vid kusten. — Glaux är tidigare känd från Väster
götland, nämligen från Harjsjön vid Göta älv. (Skärman 1934.)
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Arten uppges dessutom vara funnen på en holme i Vänern Y om 
Kållandsö.

Följande artlista upptager — frånsett ett 50-lal Taraxaca — 
557 arter samt 8 hybrider. Traktens flora måste alltså sägas vara 
ganska artfattig; att märka är dock, att släktena liosa och Hiera- 
cinm icke äro medtagna i listan. Sannolikt skulle en noggrannare 
undersökning av Kedumsbergen och Övre Edsvära utöka antalet 
med några tiotal arter. Av arterna äro 8 uppgivna av Rudberg (1902) 
men ej funna av mig. I övrigt äro samtliga förekomster noterade 
av mig själv frånsett några lokaler, som jag erhållit genom fram
lidne apotekare A. S. Trolander (dessa betecknas i artlistan med 
I’.) och några uppgilter från Ryda s:n, som meddelats mig av 
handlanden C.-E. Petterson, Helås (betecknade med P.). Dess
utom har jag genom godsägare G. von Hoksten, Kilagården, fått 
uppgift om Cornu.s’-förekomsten i V. Gerum och av folkskollärare 
V. Liden, Ronneby, om G/aux-fyndet i Tråvad.

För släktena Alcliemilla och Callitriclie ha blott medtagits lo
kaler, till vilka beläggexemplar, bestämda av prof. G. Samuelsson, 
föreligga. Det till åtskilliga hundra ark uppgående Taraxacum- 
materialet, som insamlats 1936—1938, har bestämts av med. kand.
G. Haglund Mossprover ha hestämts resp. kontrollerats av fil. 
mag. E. von Krusenstjerna, trädgårdskonsulen ten A. Hülphers och 
dr Herman Persson.

Till samtliga ovannämnda personer ber jag få framföra ett 
hjärtligt tack.

Artförteckning.

I fråga om nomenklatur har för pteridofyterna följts Holmbergs 
flora (1922—1926) och för fanerogamerna •—på ett par undantag 
när — Lindmans flora (1926).
Cystopteris fragilis. Ej allm. Sedd bl. a. i Edsvära: kyrkbyn och 

.1 ung: kyrkbyn.
Drijopteris filix mas. Spridd—allm. över hela omr.
I). spinulosa. Som föreg.
D. phegopteris. T. sails, på lerslätten, eljest allm. Edsvära: Alebotten;

F y runga: Bräddehagen; V. G e r u m: Kålltorp.
1). Linnaeana. T. allm., även på slätten. Jung: Brätteberg; Ryda: Eke

backa; Önum: Möllentorp.
Athyriam filix femina. T. allm., även på lerslätten. Edsvära: Ale

botten; Jung: Brätteberg; Ö n u m : Möllentorp.



Asplenium septentrionale. I • allm. i Kedumsbeigen. 1. ex. R ^ da; Sig- 
gesgården; S. Kedurn: Stallberg. I övrigt ytterst sails. K ds v ära: 
Lidafors, på gnejshällar vid Lidan.

A. trichomanes. Mycket sails. S. Kedum: Kedumsbergen V om Kock- 
lanna, i klippspringor tills, med föreg. art.

Pteridinm aquilinum. Allm. i skogsområdena, framförallt i Kedumsbergen, 
men saknas i lerslättens smärre skogsdungar.

Polypodium vulgare. T. allm. över hela omr.
Botrychium limaria. Ytterst sails. Ed sv ära: Ullstorp 1934, ett par in

divid i en backe vid sjön.
Equisetum arvense. Allm.
E. silvaticum. T. allm.
E. pratense. Sülls. E d s v ä r a : Allebotten.
E. palustre. Otvivelaktigt mycket sails. Jung: Karteängen. (Jfr Skärman 

1927 och Lohammar 1937!)
E. limosum. Allm.
E. hiemale. Eds vära: dikesren i grannskapet av Algutstorp. 
Lycopodium selago. Ryda: Kedumsbergen vid L. Attorp. Troligen fl erst, 

i skogstrakterna.
L. annotinum. Noterad för Na um: Hillebo; S. Kedum: Snäppetorp; 

Ö11 u m : Fårtorp.
L. clavatum. Föga allm. men funnen även på lerslätten. Jung: ljung

heden »Långe backa» SV om kyrkbyn.
Pinus siloestris. Allm.
Picea excelsa. Allm.
Juniperus communis. Allm.
Typha latifolia. T. allm. i diken och dammar inom lerslättomr. Jung: 

Brätteberg; lläll um: St. Ilalla; Naum: Västergården; Ryda: Ryda- 
holm; V. Geruin: Kilagården, i Flian.

T. angustifolia. Mycket allm. i Lidan (inom lerslättomr.). Fyr un ga: 
Bräddehagen; Jung: Ilärebo; Skarstad: Ruta kvarn; 1 råvad: 
Tråvadsbro. Dessutom V. Gerum: Flian vid Ivålltorp.

Spcirganium minimum. Sälls. Eds v är a: Ullstorp, vid sjön; Ä. Gerum:
Kålltorp, i göl vid Flian; Ött um: St. Jonstorp.

.S', simplex. T. allm. Jung: Ilärebo; Häll um: Ilalla ekhage, i bäcken;
Kvänum: Oltorp; V. Gerum: Kilagården, i Flian.

.S', ramosum v. microcarpum. T. allm. Jung: Jungån vid kyrkbyn; 
Kvänum: Jungån vid samhället; V. Gerum: Flian vid Kilagården 
och Banevalla.

Potamogeton crispus. Allm. i Jungån, flerst. även i Lidan och Flian. Eds- 
v ä r a : Borga; F' y r u n g a : Bräddehagen; H ä 11 u m : St. Ilalla; .1 ung: 
Jungån vid kyrkbyn; Kvänum: Jungån vid samhället; V Gerum: 
Kålltorp (Rudberg 1902); Flian vid Banevalla.

P. obtusifolius. Travad: St. Hov, i en damm vid herrgården.
P. pusillus. Ej sälls. i dammar vid gårdar. Häll um: Stommen; Jung: 

Tomten; Long: kyrkbyn.
P. alpinus. Ej sälls. i åarna. Eds vära: Lidan vid Lidafors; Ullstorp, 

i sjön Svartekorpen; Jung: Jungån vid kyrkbyn; Kvänum: Jungån
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vid samhället; V. Gerum: Flian vid Banevalla; Önum: Möllentorp, 
i ån; Ottum: Landån vid kyrkbyn.

Potamogeton natans. Allm.
[P. grcimineiis. Torde füllst, saknas inom omr. men funnen i dettas grann

skap. S a 1 e b y: Flian vid Resville.]
P. lucens. Riklig i vissa delar av Lidan. Hällum: St. Ilalla; Skär

stad: Ruta kvarn. Dessutom J u n g: Ilärebäcken vid Ilärebo.
P. perfolialus. T. allm. i Lidan men sails, i de smärre åarna. Fyrunga: 

Rräddehagen; Jung: Jungån vid Skattegård skvarn; Skars t ad: Ruta 
kvarn; Ottum: Landån vid kyrkbyn.

Triglochin palustre. Noterad för E dsvära: Brusetomten; Fyr u n g a : 
damm i kyrkbyn: Jung: Karteängen; Jungån vid kyrkbyn; K v ä n u m : 
Skultorp; Ryda: Siggesgården; V. Gerum: Flian vid Kilagården. 

Scheuchzeria palustris. E d s v ä r a (Rudberg 1902). Ej sedd av mig. 
Alisma plantago-aquatica. Allm.
Sagittaria sagittifolia. Allm. i Afsån från Vara: Tegelbruket till Long: 

Rytterås. I övr. t. sails. Jung: Ilärebäcken vid Ilärebo; Naum: 
Getån vid Karta-Karstorp; Sk arstad: Lidan vid Ruta kvarn. 

Putornas umbellatus. Allm. i Afsån från Vara: Varabro till Long: 
Rytterås. I övr. mera sälls. Fyr unga: Lidan vid Rräddehagen; 
Jung: Ilärebäcken vid Ilärebo; Naum: Getån vid Karta-Karstorp: 
Skarstad: Lidan vid Ruta kvarn; Tråvad; Lidan vid kyrkan och 
T råvadsbro.

Elodea canadensis. T. allm., framförallt i de smärre åarna. Ilällum: 
Ilalla ekhage, i häcken; J u n g : Jungån allm., t. ex. vid kyrkbyn; L o n g: 
Afsån vid Tjust; Önum: Möllentorp, i ån; Ött um: Fårtorp. 

Hgdrocharis morsas ranae. Sälls. Skarstad: Lidan vid Ruta kvarn;
V. Ger u m: Kålltorp, i göl vid Flian.

Setaria viridis. Eds v är a: Ullstorp, i grustag 1934; V a r a : samhället, 
tillfäll, i trädgårdsland. (T.)

Typhoides arundinacea. Allm. vid åarna.
Anthoxanthum odoratum. Allm.
Hierochloé odorata. Nau m: (Mosandområdet) L. Västtorp, t. rikligt i 

åkerdiken i svartmylla 1936—1938.
Milium effiisum. II ä 11 u m : Halla ekhage, sparsamt i hasselsnår. (Se ovan.) 
Phleum pratense. Allm.
P. Boehmeri. Sälls. Hällum: St. Halla, i Lidans brink vid ekhagen; 

J u n g : Brätteberg, på gruskullar i leråkrar; K v ä n u m : Vägestorp, 
rullstensgrusmarken »Rägna backe».

Alopecurus pratensis. Allm.
A. geniculatus. Allm.
[Apera spica venti. Saknas füllst. Arten är av mig bloll sedd på en enda 

lokal i Västergötland, nämligen Horn: kyrkbyn, t. rikligt i sand jords
åkrar 1934],

Agrostis stotonifera. Allm.
A. tennis. Allm.
A. canina. Allm., dock mera sälls. i helåkerbygden.
Calamagrostis arundinacea. Blott funnen i Kedumsbergen; saknas i varje
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fall på lerslätten. Ryda: Ekebaeka; Hjortemad; S. Kedum: 1 om
Kocklanna. ...

Calamaqrostis neglecta. T. sails. Eds v ära: Ullstorp, vid spin; I-yr- 
u n g a : Årebod, vid Lidan; .! u n g : Karteängen.; V. (.er u m : kalltorp. 

C. Icinceolata. T. sails. F y r u n g a : Årebod, vid Lidan; II ä 11 u m : Haga
lund; Ryda: Hjortemad; S. kedum: Eedumsholm, vid Getån; 1 r a-
vad: Lidaström, Lidan. ......................

C. lanceolalaX neglecta. V. Gerum: kålltorp, i kärräng vid b lian.
C. epigejos. Spridd över hela omr. men föga allm. Häll um: Halla ek

hage; V. Geru m : Kålltorp; Ö n u m : Rangeltorp.
Holcus lanatus. T. allm. ss. kulturspridd.
Deschampsia caespitosa. Allm.
1). flexuosa. Allm., dock sparsammare på slätten.
Avena pratensis. Allm. E d s v ä r a : Algutstorp; .1 ung: kyrkbyn; V. G e- 

r u m: Kilagården.
,1. pubescens. Mindre allm. E d s v ä r a : Borga; 11 ä 11 u m : Ilalla ekhage; 

,1 u n g: Brätteberg.
Arrhenatherum elatius. Allm. E d s v ä r a : kyrkbyn; .1 u n g : kyrkbyn;

Ryda: Rydaholm; S. Ked um: Neregården.
Phragmites communis. Allm.
Sieglingia decumbens. T. allm., även på slätten. Jung: Nygården, k \ ä- 

n um: Oltorp; T råvad: St. Ilov.
Molinia coerulea. T. allm. ss. föreg.
Melica nutans. Allm. i Kedumsbergen; sails, på lerslätten. Eds v är a; 

1,5 km SO om Algutstorp; Häll um: Halla ekhage; Ryda Ekebaeka: 
S. K e d u m : Stallberg.

Briza media. T. allm. T. ex. Fy runga: Årebod; Jung: Karteängen. 
Dactglis glomerata. Allm.
Cynosurus cristatus. T. allm. ss. kulturspridd.
Poa trivialis. Allm.
P. pratensis. Allm.
P. anqustifolia. Sälls. ss. fullt typisk. Eds v ära: 1,5 km SO om Alguts- 

torp; Jung: grusbacke SO om kyrkbyn.
/>. irrigata. Ej sälls. men ej alltid typisk. Jung: Brätteberg; Önum: 

Möllentorp.
P. nemoralis. T. sälls., i varje fall på slätten. Håll um: Halla ekhage;

Jung: kyrkbyn; Ryda: Rydaholm.
P. palustris. Denna art, som av Kjellberg (1928) uppges vara sälls. i pro

vinsen och som på JIÅrd av Segerstads karta (1924) företer en enda 
prick för hela Lidans flodområde (Lidköping), har en anmärkningsvärt 
stor utbredning i trakten, framförallt vid Lidan, där arten är helt all
män. F y r u n g a : Bräddehagen; Häll u m : St. Ilalla; Jung: Härebo; 
Jungåns strand NO om kyrkbyn; Long: Tjust och Rytterås, vid Afsån; 
Skarstad: Ruta kvarn; T r å vad: Brotorps kvarn; V. Geru m : Kila
gården, vid Flian; Ött um: vid Landån O om kyrkbyn.

P. compressa. Allm.
P. supina. Troligen sälls. Eds v ära: c:a 1 km SO om Algutstorp, löv
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av prof. J. A. Nannfeldt).

Pna annua. Allm.
Gltjceria fluitans. Allm. H ä 11 u m : Ilalla ekhage, i bäcken; .1 u n g : Präst

gården.
G. maxima. Ej sails. Iläll um: Lidan vid St. Ilalla; Jung: Ilärebäcken 

vid llärebo; S karstad: Lidan vid Ruta kvarn; Tråvad: St. Ilov,, 
i dammar och diken; V. Gerum: Flian vid Kilagården.

Puccinellia distans. T. allm. på lerslätten (karta hos Albertson 1937)men 
ej funnen utanför denna; noterad för samtliga socknar utom S. K e d u m.
I ill de förut publicerade lokalerna bör tilläggas Ld svära; gård 1,5 
km NV om kyrkbyn.

Festuca pratensis. Allm.
F. rubra. Allm.
F. duriiiscula. Här och var i gräsmattor, t. ex. Jung: kyrkbyn.
F. ovina. Allm.
Bromus secalinus. Noterad för Ldsvära: Ullstorp;. J u n g : kyrkbyn.
B. arvensis. Flerst. i kulturbetesvallar m. m.
B. inermis. I rå vad: St. Hovs järnvägsstation, riklig och stadd i sprid

ning.
Brachypodium pinnatum. S. Kedum: Kedumsbergen 1 km V om Kock- 

lanna, flera stora men nästan helt sterila bestånd i granskogsgläntor 
1938. Denna intressanta förekomst tyder på att de rikare, påtagligt kalk- 
gynnade skogstyperna i Kedumsbergen skulle vara värda en noggran
nare undersökning. Under mitt mycket kortvariga besök på platsen 
fann jag ytterligare två för trakten nya arter, nämligen Asplenium tri- 
cbomanes och Stellaria longifolia.

Nardus slricta. Allm. i skogsområdena, flerst. även på lerslätten.
Lolium perenne. T. allm. ss. kulturspridd.
Agropyron canium. Blott funnen vid Lidan, huvudsakligen i alskogsfrag- 

menl. Ldsvära: 1,5 km SO om Algutstorp; Lidafors; Häll um: 
Ingagården; Tråvad: Brotorps kvarn.

.1. repens. Allm.
Eriophorum polystachyum. Spridd över hela omr. T. ex. Jung: Karte

ängen.
E. vaginatum. Allm. i skogstrakterna. På lerslätten mycket sails., Skär

stad: Sphagnum-rik björkskog vid Kartegården.
Scirpus situations. T. allm. på lerslätten, mest vid åarna. Hällum: 

Lidan vid St. Halla; Jung: Ilärebäcken vid Löjtnantsholm; grustags- 
göl vid Gatan; Vara: Afsån vid Tegelbruket; V. Gerum: Flian vid 
Kålltorp; Ö n u m : Möllentorp, vid ån; Ö 11 u m : Landån O om kyrkbyn.

S. lacustris. Allm.
S. acicularis. Allm. vid Lidan. L d s v ä r a: Brusetomten; Lidafors; F yr

unga: Arebod; Hällum: Prästaströmmen; Gränsen; .1 ung; Jungån 
vid kyrkbyn; Tråvad: Tråvadsbro.

S. pauciflorus. Mycket sails. S. Kedum: Kedumsbergen vid Stallberg. 
fuktig skogsstig.

S. palustris. Allm.
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Scirpns austriacus. Naum: Ribbingstorp: llillebo; R y d a: Kedumsbergen 
vid Ekebacka, i Sphagnum-myr.

Care.v dioeca. Mycket sails. Jung: Karteängen.
C. pulicaris. Eds vära: Alebotten; Ryda: Kedumsbergen c:a 1 km N 

om Almesåsen, i källdrag; S. Red u m : Kedumsbergen vid Stallberg, 
fuktig skogsstig'.

C. diandra. Eds v ära: Ulltorpssjön. Sannolikt allm. vid socknens sjöar. 
C. contigaa. Allm. Eds vära: kyrkbyn; Jung: kyrkbyn.
C. vnlpinci. Jung: Jungån vid kyrkbyn, flera stora bestånd. En av trak

tens mest anmärkningsvärda växtförekomster, då lokalen — frånsett 
förekomster i NY Skåne (Samuelsson 1922; jfr dock Lohammar 1937) — 
är den västligaste kända i Sverige.

C. chordorrhiza. Eds vära: vid Ulltorpssjön 1930.
C. disticha. T. allm. Fyrunga: Arebod; Naum: Karta-Karstorp; V.

Gerum: Ivålltorp.
C. leporina. Allm.
C. canescens. T. sälls. på lerslätten; eljest allm.
C. elongata. Ö n u m : Möllentorp, vid ån.
C. stelhilata. Allm. i skogstrakterna, sällsyntare på slätten.
C. Hudsonii. Ed sv är a: 1,5 km SO om Algutstorp; Lidafors; ymniga 

förekomster vid Lidan. Synes helt saknas i åarna inom lerslättområdet. 
gracilis. Allm., t. ex. Jung: Jungån vid kyrkbyn.

C. Goodenowii. Allm.
C. caryophyllea. Allm.
C. ericetorum. T. allm. T. ex. Ed svära: Rrusetomten; Jung: Åsa; 

N a u m : SO om llillebo.
C. montana. Spridd över liela omr.; karakteristisk för lerslättens björk- 

asphagar. Eds vära: 1 km O om kyrkbyn; Fyr unga: Bräddehagen; 
II ä 11 u m : I lalla ekhage; Sk arstad: Kartegården; S. K e d u m: Ke
dumsbergen V om lvocklanna; Önum: Möllentorp; Ött um: St. Jons- 
torp.
pilulifera. Som föreg. art. T. ex. Ed sv ära: Alebotten; Kvänum: 
01tor]>; Ryda: Ekebacka: V. Gerum: Kålltorp.

C. pallescens. T. allm. T. ex. Eds vära: Brusetomten; Jung: kyrkbyn;
T r å v a d : St. Ilov; Ö n u m : Möllentorp; Ö 11 u m : Kavlatorp.

C. jlacca. Sälls. Jung: Karteängen; dike vid Prästgården (förr); Ryda:
Kedumsbergen c:a 1 km N om Almesåsen, i källdrag.

C. panicea. Allm.
C. Oederi. Flerstädes i skogstrakterna men synes saknas på lerslätten. 

Eds vära: Ulltorpssjön; Tåsserydssjön (små, tätaxiga former); Bruse
tomten, vid Lidan. I Kedumsbergen och mosandområdet m. 1. m. 
oedocarpa-lika typer. T. ex. Ryda: Ekebacka; S.Kedum: Stallberg. 

[C. flava. Torde fullständigt saknas.]
C. Hornschuchiana. Sälls. Eds v ära: Alebotten; Jung: Karteängen;

Ryda: Kedumsbergen c:a 1 km N om Almesåsen, i källdrag.
C. silvatica. Ryda: Rydaholm, t. rikligt i parken 1937—1938.
C. pseudocyperus. Blott funnen vid Flian. V. Ge rum: Kilagården, ett 

par smärre bestånd.
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Carex rostrata. Spridd—allm. i skogstrakterna; på lerslätten mera sälls. oeh 
oftast i grustagsgölar. T. ex. E d s v ä r a: Vallen; J u n g: Gatan, i grus
tag; Ryda: Ekebacka, i Sphagnum-myr; Sk ar st ad: I.idan X om 
Ruta kvarn.

C. rostrata X vesicaria. V. G e r u m: Kålltorp, rikligt i kärrängar vid 
Flian 1931.

C. vesicaria. Allm.
C. lasiocarpa. Eds v är a: 1 km SO om Algutstorp, rikligt i dykärr; S. 

K e d u m : Kedumsbergen V om Kocklanna, i Sphagmim-myr; V. Gern m: 
Kålltorp, kärräng vid Flian.

C. hirta. T. allm., mest i åbrinkar. Fyrunga: Görstorp; Jung: kyrk
byn, vid Jungån; Long: Afsåbrink vid landsvägsbron; Önum: Möl- 
lentorp.

Acorus calamus. Allm. i Lidan och än mer i vissa delar av Afsån; dess
utom ej sails, i dammar vid gårdar. T. ex. Fy run ga: Bräddehagen; 
Hällum: Hagalund; Jung: Härebo; Sk ar st ad: Dönstorps bro; 
Travad: nedom kyrkan; Vara: Afsån vid Tegelbruket och — bil
dande ett kontinuerligt jättebestånd — mellan Uddevallabanans järn
vägsbro och Rydaholm i R y d a.

Calla palustris. Allm. i Flian. V. Ge rum: Kålltorp; Kilagården; Bane- 
valla.

Spirodela polyrrhiza. Sälls. Jung: Törestorp, ymnig i en damm; Ilä- 
rebo, i Härebäcken; Travad: St. Hov, i en damm vid herrgården.

Lemna trisulca. Sälls. Jung: Härebo i Härebäcken; T r å v a d : Tråvads- 
bro, mycket sparsamt i Lidan 1937.

L. minor. .Allm.
Juncus effusus. Allm.
J. conylomeratus. Allm.
.7. jiliformis. Mer eller mindre allm. T. ex. N a u m : Ribbingstorp; Skär

stad: Kartegården; V. G eru m : Ardala.
.7. articulatus. Allm.
.7. alpinus v. rarijlorus (jfr Lindquist 1932). Ej sälls. Ed svära: lTlls- 

torpssjön; Fyr unga: hällkar vid kyrkan; Jung: Karteängen; Kvä- 
num: Oltorp; Sk ar st ad: Dönstorp; Ryda: Ekebacka.

J. alpinus v. rarijlorus X articulatus. Jung: tre lokaler, bl. a. Karteängen.
.7. supinns. Sälls. på lerslätten, i övr. spridd. E d s v ä r a : Lidan vid Lida

fors; Ullstorpssjön; Jung: Gatan, i grustag; K v ä n u m : Oltorp; Ryda: 
Kedumsbergen vid Siggesgården.

,7. squarrosus. Ej sälls. på skogsstigar. Na um: Ribbingstorp; Ö. Ilillet; 
Ryda: Ekebacka; S. Kedum: Stallberg; Tråvad: St. Hov; V. G e- 
r u m : Kålltorp; Ö 1 t u m : 1’årtorp.

.7. compressus. Mer el. mindre allm.

.7. bufonins. Allm.
Luzula pilosa. På lerslätten t. sälls., eljest allm.
L. campestris. Allm. T. ex. Jung: kyrkbyn.
L. multiflora. Allm.
L. nemorosa. Ryda: Rydaholms park, rikligt 1938.
Gayea lutea. Sälls. som vildväxande. Hällum: Halla ekhage och i ängar
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vid Lidan NV om Ekhagen; N a u m : Karta-Karstorp, vid Getån; Ryda: 
Rydaholm.

Allium oleracenm. Ryda: Rydaholm i parken.
Majanthemum bifolium. T. sails, på lerslätten, eljest allm.
Convallaria majalis. Ej allm. T. ex. Häll u m : Halla ekhage; S. Kedum:

Stallberg; Ött um: St. Jonstorp.
Paris quadrifolia. Mycket sails. II ä 11 u m : Halla ekhage.
Iris pseudacorus. Allm. i åarna.
Orchis maculatus. T. allm. i hela området.
Herminium monorchis. Jung: Karteängen, några få, späda individ. Ej 

sedd sedan 1932.
Platanthera bifolia. T. allm. i hela området.
P. clorantha. Sails. Eds v ära: björk-granskog vid Lidan c:a 1,5 km SO 

om Algutstorp, sparsamt 1938.
Listera cordata. Iakttagen två gånger; båda lokalerna i Kedumsbergen.

Ryda: L. Attorp, 1 ex. 1928; S. Kedum: Stallberg, etl par ex. 1938. 
Neottia nidus avis. Häll um: Halla ekhage, ett par dussin individ 1937 

—1938.
Goodyera repens. Eds vära: ung tallplantering strax SO om kyrkbyn 

1938; Naum: 1,5 km NV om Bäckebo, i mosandskogen; Ryda: L. 
Attorp (P.); S. Kedum: Kedumsholm, i granskog.

Corallorrhiza trifida. Ryda: Kedumsbergen vid L. Attorp 1929.
Populus tremula. Allm.
Salix repens. Allm.
.S', aurita. T. sails, på lerslätten, eljest allm.
S. cinerea. Allm. på lerslätten, t. ex. Ed sv ära: Bossgården; Jung:

Jungåns stränder; Sk arstad: Kartegården.
S. caprea. Allm.
S. nigricans. Blott noterad för Jung: Brätteberg (cinerea X nigricans);

Nygården i ett gammalt grustag.
S. fragilis. T. allm., väl blott som förvildad.
S. pentandra. Spridd — t. allm., även på lerslätten.
Mgrica gale. Blott sedd i Kedumsbergen men torde ej saknas i Övre Eds- 

vära. S. Kedum: Sphagnum-myr c:a 1 km V om Ivocklanna.
Corylus avellana. T. sälls. Samtliga lokaler upptagas här. E d s v ä r a: 

Algutstorp, ett bestånd vid landsv.; II ä 11 u m: Ilalla ekliage; K v ä n u m : 
Skultorp; Ryda: Rydaholm; S. Kedum: Stallberg, i utkanten av 
Kedumsbergen.

Betula alba. Allm.
B. nana. Edsvära (Rudberg 1902). Ej sedd av mig.
Alnus glutinosa. Allm.
.4. incana. Blott en lokal, upptäckt av läroverksadjunkten A. Stalin. 

Naum: Afsåns stränder vid Herregården (strax intill Uddevallabanans 
järnvägsbro). Förekomsten utgöres av blott 6—7 medelstora träd. 

Quercus pedunculata. T. sälls. som vildväxande. H ä 11 u m : Halla ekhage; 
Ryda; Rydaholms park (ansenliga träd i Afsåns brant); S. Kedum: 
Snäppetorp, ett enda men mycket högrest träd; Kedumsbergens utkant
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Stallberg; V. Gerum: flerst. i hagmark vid Flian, dessutom ett myc
ket vackert bestånd i Kilagårdens park.

Ulmus glabra. Ed sv är a: Alebolten (subspontan?). Förr även i Halla 
ekhage.

Humulus lupiilus. Ryda: Kedumsbergens rand vid Siggesgården.
Urtica urens. Allm.
U. dioeca. Allm.
Rumex domestieus. Allm.
It. domestieus X obtusifolius. V. Gerum: Banevalla, vid Flian.
R. crispus. Allm.
R. crispus X domestieus. Jung: Prästgården.
R. crispus X obtusifolius. Jung: kyrkbyn; Ryda: Ilelås.
R. obtusifolius. T. allm. T. ex. Fy runga: Bjertorp; Ryda: Siggesgår

den; Vara: samhället; V. Gerum: Ivålltorp.
R. acetosa. Allm.
R. acetosella. Allm.
[Polygonum viviparnm. Förgäves eftersökt.]
P. amphibium. Allm.
P. tomentosum. Allm.
P. nodosum. Sk ar stad; Ruta kvarn, vid Lidan.
P. persicaria. Allm.
P. minus. Ytterst sails. Sk arstad: Ruta kvarn, några ex. vid Lidan 

1934—1937.
P. hijdropiper. Mer el. mindre allm. T. ex. Fyrunga: Bräddehagen; 

.1 ung: Prästgården.
P. auieulare. Allm. Synes i de allra flesta fall vara P. heterophyllum 

Lindm.
P. convolvulus. Allm.
Clienopodium hgbridum. Vara: tillfäll, vid apoteket 1934.
C. album. Allm.
C. polyspermum. Vara: tillfällig i trädgårdsland (T.).
C. glaucum. K v än um: Oltorp, ymnig vid en ladugård. — Arten torde 

i övr. ej vara synnerligen sälls. på Västgötaslätten. Antecknad för 11 o v : 
gård nära kyrkbyn; Kar aby: gård nära bron över Nossan vid Racka; 
Levene: Levene herrgård.

C. rubrum. Fj sälls. vid ladugårdar. Fy runga: kyrkbyn; .1 u n g : Ga
tan; Na um: Karta-Karstorp; Sk arstad: Basegården; St. Algutstorp; 
O 11 u m : St. Jonstorp.

C. bonus Henricus. Sälls. eller förbisedd. Jung: flerst. i kyrkbyn; Kvä- 
n u m : gård vid samhället.

Atriplex patulum. Allm.
Montia lamprosperma. Önum: Möllentorp, fuktig vägkant vid en liten 

bäck, riklig 1938.
Malachium aquatieum. V. Gerum: Kilagården, ett enda litet ex. 1938.
Stellaria media. Allm.
S. uliginosa. Sälls. Eds vära: Borga, vid Lidan; Jung: tillfäll, i ny

grävt dike vid Nygården; Önum: Möllentorp.
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Stellaria palustris. T. allm. T. ex. Ilällum: St. Ilalla, vid Lidan; Jung':
Prästgården, i dike; Y. Gerum: Kålltorp.

S. graminea. Allm.
S. longifolia. Blott sedd i Kedumsbergen. S. K e d u m: granskog V om 

Kocklanna.
Cerastium arvense. Allm. T. ex. Fy rung a: Bjertorp; Jung: kyrkbyn;

Tråvad: Gammaltråvad.
C. caespitosnm. Allm.
C. glomeratum. K v ä n u m : Skultorp, riklig i fuktig vägkant 1938.
C. semidecandrum. Allm.
Sagina nodosa. Sails, och troligen helt sporadisk. Jung: Karteängen; 

Tråvad: Tråvadsbro, 1 ex. på gnejshäll vid Lidan; V. G e r u m : Kila
gården, några ex. vid Flian.

S. procumbens. Allm.
Moehringia trinervia. T. sails. L d s v ä r a : Alebotten; F y runga: Bjer

torp; Ilällum: IJalla ekhage; Long: Stommen; Ryda: Rydaholm; 
S. K e d u m : Stallberg; Ö n u m : Möllentorp.

Arenaria serpyllifolia. Föga allm. Sedd bl. a. i Eds v ära: Algutstorp;
.1 u n g : kyrkbyn; V. Ger u m : Ardala.

Spergula arvensis. Allm.
S. vernalis. Fyrunga: hällar vid Noleby; Kvänum: Skultorp. 
Spergularia rnbra. T. allm. T. ex. Jung: kyrkbyn; V. Gerum: Ardala. 
Scleranthus perennis. Allm. T. ex. Jung: SO om kyrkbyn; Skarstad:

Kartegården; Tråvad: Brotorps kvarn; Önum: Möllentorp.
S. annuus. Allm.
S. annuus X perennis. Skarstad: Kartegården, på hällar.
Agrostemma githago. Mer el. mindre allm.
Viscaria vulgaris. T. allm. T. ex. Eds v är a: kyrkbyn; Jung: kyrk

byn; Ryda: Ilelås.
Silene vulgaris. Sülls. Jung: kyrkbyn, sedan många år tillbaka i grus

backar; Kvänum: Skultorp och järnvägsstationen 1938.
S. rupestris. T. allm. i Kedumsbergen, i övr. sälls. Ed svära (Rudberg 

1902); Fy runga: hällar vid Noleby; Ryda: Kedumsbergen flerst., 
t. ex. vid Ekebacka och Siggesgården; S. Kedum: Kedumsbergen vid 
Stallberg och Kocklanna; hällar vid Arentorp.

[S. nutans. Ej funnen inom området men i dess grannskap. Norra 
Härene: landsvägsskärning vid Resville 1938.|

S. dichotoma. Eds v är a: Ullstorp, 1 ex. i klövervall 1938; Vara: till
fällig i åkrar (T.); Y. Ger u m: Kilagården, i klövervall 1930. 

Melandrium noctiflorum. Jung: Prästgårdens trädgård 1938; Kvänum: 
vägkant vid Skultorp 1931.

M. album. Jung (Rudberg 1902): kyrkbyn flerst.!; Ryda: Helås; S. 
Kedum: Arentorp.

M. album X dioecum. Jung: Prästgårdens trädgård, ett bestånd i ett 
buskage sedan många år tillbaka.

1*1/. dioecum. Torde åtminstone ej numera förekomma på lerslätten; ej 
sedd på närmare håll an Sä vare: Dalvik, vid Truvebäcken.|

Lychnis flos cuculi. Allm.
tå — 39296. Svensk Botanisk Tidskrift. 1939.
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Dianthus delloides. Alim.
Saponaria officinalis. Jung: kyrkbyn, riklig i grustag.
Ngmphaea alba. T. allm. i Lidan; i övr. sails, och torde alldeles saknas 

i de starkt eutrofa åarna. Ed sv ära: Brusetomten; Fy runga: Are- 
bod; Skar stad: Ruta kvarn. Ött um: Landån SO om kyrkbyn.

Nnphar luteum. Allm. i åarna.
Caltha palustris. Allm.
Trollius europaeus. Sails. Eds v ära: 1'lerst. i ängar vid Lidan, t. ex. vid 

Brusetomten o. Lidafors; Na um: Karta-Karstorp, vid Getån.
Anemone hepatica. Sälls. och blott känd från Kedumsbergen. Ryda: 

Ekebacka (uppgift av ortsbefolkningen); S. K ed um: V om Kocklanna; 
Stallberg.

A. nemorosa. Allm.
Pulsatilla vernalis. Sälls. E d svära (Rudbehg 1902): »Kiäbacken» c:a 1 km 

SO om kyrkbyn, l. riklig 1938; Önum: Möllentorp, några få ex. viden 
väg genom mosandskogen 1938. Mosippan, som är välbekant för orts
befolkningen, bade förr en ganska stor frekvens inom mosandsområdet. 
Säkert finnas dock ännu förekomster även i Nau m s socken.

P, vulgaris. Ej sälls. Eds v ära: Brusetomten; »Kiäbacken»; Jung: rik
lig pä grusbackar, t. ex. vid Brätteberg; K v än um: Vägestorp; V. Ge- 
r u m: Ardala; Ö ttum: Vallen.

Mgosurus minimus. Troligen ganska allm., åtminstone på lerslätten. T. ex. 
Fyrunga: kyrkbacken; Jung: vanlig i åkrar, bl. a. vid kyrkbyn; S. 
Kedum: Snäppetorp; Tråvad: SL Ilov; V. Gerum (Rudberg 1902); 
Öttum: kyrkbyn.

Ranunculus lingua. T. allm. i Lidan och troligen även i Elian; saknas i de 
smärre åarna. Edsvära: e:a 1,5 km SO om Algutstorp; Fyrunga: 
Bräddeliagen; Uällum: St. Ilalla; Skarstad: Ruta kvarn; Tråvad: 
vid kyrkan; V. Gerum: Flian vid Kålltorp.

R. flammula. Allm.
R. reptans. Edsvära: vid Lidan strax NV om Lidafors. (I växtens 

grannskap Litorella och Juncus supinus.)
R. sceleratus. T. allm., bl. a. vid Lidan. T. ex. Fy runga: Årebod; 

Häll um: St. Ilalla; V. Gerum: Kålltorp, vid Flian.
R. auricomus. Allm.
R. acris. Allm.
R. repens. Allm.
R. polganthemus. Spridd över nästan hela området — dock ej sedd i 

Edsvära — och lokalt ymnig, framförallt i bättre utbildade, soliga åbrin- 
kar. Fyrunga: Noleby, på gnejshällar vid åker; Häll um: Ilalla 
ekhage; ymnig i Lidans brinkar; J u n g: gruskullar vid kyrkbyn; Töres- 
torp; Skattegården (vid Jungån); K v än um: Vägestorp; Long: Elvers- 
gården; Tjust; Na um: vägkanter SO om Ilillebo; Skarstad: Döns- 
torps bro; Vara: vid Afsån nedom Tegelbruket; V. Gerum: Kilagår
dens park; Önum: Möllentorp.

R. ficaria. Allm. vid Lidan, Afsån och dessa åars smärre tillflöden. T. ex. 
Fy runga: Årebod; Hällum: Halla ekhage; Long: Kåsentorp;
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N a u m: Karta-Karstorp; Ryda: Rydaholm; T råvad: kyrkan; Vara: 
Varabro; Önum: Djäknagården.

Ranunculus peltatus. Sails, ii åarna; förekommer även i gölar i grustag. 
Eds v är a: Bossgården; Fyrunga; Lidan vid Bräddehagen; Kvä- 
n u m : Oltorp; Sk arstad: Dönstorp; T råvad: Gammaltråvad; 
Ö n u m: Möllentorp.

R. paucistaminens. Vida allmännare än föreg. art men stundom svår att 
skilja från denna (hybrider?). T. ex. Fy runga: Lidan vid Brådde- 
hagen; Hällum: St. Halla; Jung: kyrkbyn; Skarstad: Lidan vid 
Ruta kvarn.

Thalictrum flavum. Allm. vid Lidan; även vid Afsån och Flian. Fyr
unga: Årebod; Jung: Härebo; Long: Afsån vid landsvägsbron; 
Skarstad: Ruta kvarn; T r å v a d: Brotorps kvarn; V. G e r u m: Flian 
vid Kålltorp ocli Banevalla.

Chelidonium majas. Torde füllst, saknas.]
Papaver dubium. Funnen en enda gång. Fyrunga: Årebod 1925, i åker.
Fumaria officinalis. Allm.
Teesdalea nudicaulis. Eds v är a: 1 km V om Odensberg, på en liten 

körväg över en sandig åker 1938; Jung: Tomten, blotta i grusbacke 
1936—1938. Från det inre av Skaraborgs län känner jag utom ovan 
nämnda förekomster blott en lokal, meddelad av läroverksadjunkten 
A. Stalin, nämligen Ledsjö: Lundsbrunn, på en banvall.

Lepidium campestre. Jung: tillfäll, i grustag; Ott um: riklig i åkrar SO 
om kyrkbyn 1937.

L. ruderale. K v än um: samhället, i trädgård 1934.
L. densiflorum. Vara: järnvägsstationen 1938.
Thlaspi arvense. Allm.
T. alpestre. Skarstad: Prästgårdens trädgård 1926.
Sisymbrium officinale. Ryda: llelås, vid järnvägen; Iljortemad, vid en 

ladugård 1938.
S. altissimum. Vara: järnvägsstationen 1928.
Descurainia sophia. Edsvära: kyrkbyn; .1 u n g: kyrkbyn; K v ä n u m: 

järnvägsstationen; Vara: järnvägsstationen.
Sinapis arvensis. Allm.
Brassica campestris. Sails, och obeständig. Jung: kyrkbyn; Vara: sam

hället; V. Ge rum: Kilagården.
Raphanus raphanistrum. T. allm. i Övre Edsvära — t. ex. vid Alguts- 

torp — men sälls. på lerslätten. Jung: kyrkbyn; T rå v ad: Brotorps 
kvarn.

Barbarea arcuata (Opiz.) Rchb. Allm.; genom effektiva utrotningskam- 
panjer dock mindre ymnig än förr. — Den äkta B. vulgaris R. Br. har 
ej anträffats.

B. strida. T. allm., särskilt vid de större åarna. T. ex. Edsvära: 
Borga; Fy rung a: Årebod; Jung: Törestorp; Vara: Tegelbruket, 
vid Afsån; V. Gerum: Kålltorp, vid Flian.

Radicula palustris. Allm. vid åarna. T. ex. Fy runga: Årebod; Jung: 
Jungån vid kyrkbyn; V. Gerum: Flian vid Kålltorp.

Cardamine pratensis. Allm.



Cardamine amara. Endast funnen vid Lidan men där ej sails. E dsvära: 
Brusetomten; Lidafors; Borga; Fy runga: Brädd ehagen; Sk ar stad: 
Ruta kvarn; T rå v ad: Tråvadsbro.

Capsella bursa pastoris. Allm.
Camelina microcarpa. Funnen en enda gång. Fyrunga: Bremsagården 

1921.
Draba verna. Allm.
Arabis hirsuta. Ed svära: Brusetomten, några få individ i granskog vid 

Lidan.
Arabidopsis thaliana. Sälls. och obeständig. Eds vära: 1,5 km SO om 

Algutstorp, vid landsv.; V. Ge rum: Kålltorp, vid landsv.
Turritis glabra. Sälls. E dsvära: kyrkbyn; Algutstorp; llyda: Helås. 
Erysimum cheiranthoides. Allm.
[Bunias orientalis. Ej funnen inom området men i dettas grannskap.

Södra Lun d b y: riklig vid kyrkan 1936.]
Drosera rotnndifolia. Här och var i Övre Edsvära, mosandområdet och 

Kedumsbergen. Edsvära: Tåsserydssjön; Na um: 1 km S om nya 
Sikan; Ryda: Ekebacka; S. Kedum: Sphagnum-myr V om Kocklanna.

D. intermedia. Edsvära: ymnig vid Ullstorps- och Tässerydssjöarna. 
Sedum telephium. T. allm. T. ex. Ryda: Kedumsbergen vid Lillegården; 

Skar stad: Dönstorps bro; S. Kedum: Stallberg; V. Ge rum: Kåll
torp.

S. annuum. T. allm. T. ex. Fy runga: kyrkbacken; Long: Elversgår- 
den; S. K e d u m: Snäppetorp.

S. acre. Allm.
Tillaea aquatica. V. Gerum: Kilagården (Rudbekg 1902). Ej sedd av mig. 
Saxifraga tridactylites. V. Gerum: Kilagården, på hällar vid Flian 1926 

—1938.
S. granulata. Allm.
Parnassia palustris. Edsvära: Tåsserydssjön. Troligen flerst. vid sock

nens sjöar.
Pyrus malns *pumila. Edsvära: Alebotten; Iläll um: Hal la ekhage. 
Sorbus suecica. Edsvära: Alebotten; S. Kedum: Kedumsbergen vid 

Neregården.
S. aucuparia. T. allm.
Rubus idaeus. Allm.
R. caesius. Mycket sälls. V. Gerum: Banevalla, ett ganska rikt bestånd 

i brink vid Flian.
R. saxatilis. T. sälls. på lerslätten, i övrigt t. allm.
/?. chamaemorus. Flerst. i Övre E d s v ä r a. I Kedumsbergen blott sedd 

i S. K e d u m: myr V om Kocklanna.
Fragaria vesca. Allm.
F. moschata. Flerst. förvildad.
F. viridis. Sälls. Häll u m: Halla ekhage och i Lidans brink V om denna; 

.1 ung: ett par rika förekomster i åbrinkar NO om kyrkbyn; Ryda: 
Tjust, i brink vid Afsån.

Comarum palustre. T. allm.
Potentilla rupestris. Känd från tre lokaler. Edsvära: vid landsvägen

226
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1,5 km SO om Alg'utstorp 1926—1938. Platsen har enl. ägarens uppgift 
för några decennier sedan legat under plogen. Iläll um: Lidans brink 
V om ekhagen; 1 ex. 1937; T råvad: Gammal tråvad: ymnig i Lidans 
brink mitt emot Lidaström; även på gnejshällar vid ån 1937—1938.

Potentilla norvegica. L d s v ä r a: ödeåker nedom Alebotten, några ex. 1938.
P. argentea (coll.). Allm. — P. impolita Wg. (jfr Marklund 1933—1934) har 

insamlats från Jung: kyrkbyn; Tråvad: Tråvadsbro; P. argentea L. 
sens str. från Skarstad: Ruta kvarn.

P. Crantzii. Flerst. i ängsmark vid Lidan, i övr. sails. Eds v ära: 1,5 km 
SO om Algutstorp; Fyr unga: Bräddehagen; Häll um: St. Ilalla; 
.1 u n g: Ilärebo; L o n g: Tjust, vid Afsån; dikesren nära kyrkbyn; T r å- 
vad: vid Lidan mitt emot Lidaström.

P. anserina. Allm.
Geum urbanum. Allm.
(i. rivale. Allm.
G. rivale X urbanum. R yda: Rydahohns park; S. K e d u m: Kedumsholm.
Filipendula ulmaria. Allm.
F. hexapelala. T. allm., i synnerhet i åbranter. T. ex. Eds vära: Alguts

torp; Fy runga: Årebod; Iläll um: Ilalla ekhage; Jung: Prästgår
den; Long: Elversgården; Tråvad: Gammaltråvad.

Alchemilla. Reläggex. till samtliga här upptagna lokaler ha bestämts av 
prof. G. Samuelsson.

A. pubescens. Allm. J u n g: kyrkbyn.
A. minor. Jung: Prästgården.
A. minor *filicaiilis. T. allm. Häll um: Hälla ekhage; Jung: Präst

gården.
A. subglobosa. Edsvära: Rorga; Häll u m: Halla ekhage; J u n g': kyrk

byn; Skarstad: Ruta kvarn.
A. acutangula. Jung: Jungatorp; V. Gerum: Kilagården.
A. micans. Fy runga: Bräddehagen; Jung: kyrkbyn.
A. subcrenata. Jung: Prästgårdens trädgård.
A. alpestris. Fy runga: Görstorp; Iläll um: Halla ekhage; Ryda: 

Rydaholm; S. Kednm: Neregården.
Prunus padus. Karakteristisk för Flians stränder, eljest ej allm., ss. vild

växande.
Agrimonia eupatoria. Blott känd från Ilällum: St. Halla, i ekhagen och 

i Lidans hranter.
Ononis aruensis. T. allm. Jung: Karteängen; Long: Lagmanstorp; 

Öttu m: St. Jonstorp.
Medicago tupulina. Sälls. och obeständig. Fyrunga: Arebod; Jung: 

Prästgården; Skarstad: Dönstorps bro.
Trifolium agrarinm. Ej sälls. men obeständig.
T. procumbens. Ilällum: St. Halla, i Lidans brink vid ekhagen; trol. 

tillfällig.
T. dubium. 17 ds v ära: Lidafors, t. riklig i backe vid Lidan 1938.
T. repens. Allm.
T. hgbridum. Allm.
T. arvense. T. allm. E dsvära: Lidafors; J u n g: kyrkbyn; R yda: Helås.
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Trifolium pratcnse. Alim. ss. kulturspridd.
T. medium. Alim. Jung: Karteängen; Skarstad: Ruta kvarn. 
Anthyllis milnerarici. Alim. Jung: kyrkbyn; Skarstad: Dönstorp; S.

Kedu m: Arentorp.
Lotus corniculatus. Alim.
Astragalus glycyphyllus. Edsvåra (Rudbkrg 1902). Ej sedd av mig. 
Vicia hirsuta. Siills. och obeständig. Jung: Prästgården; Skattegården.
V. tetrasperma. Ss. ioreg. art. Jung: Skattegården; A'. Gerum: Kila

gården.
V. cracca. Alim.
V. villosa. T. allm. i åkrar. T. ex. Jung: kyrkbyn; Ryda: Ekebacka;

S. Red u m: Kocklanna.
V. sepiiun. Här och var men föga allm.
V. august ifolia. Sälls. och obeständig. E d s v ä r a: kyrkbyn; J u n g: Skatte

gården, i grustag; V. Ger um: Ardala.
Lathy rus pratensis. Allm.
L. montanus. Allm.
Geranium silvaticum. Spridd över hela området men ej känd från samt

liga socknar.
G. pratense. Fyr unga: sedan länge tillbaka förvildad vid kyrkan.
C. pusiltum. Sälls. Fy runga: kyrkbacken; Jung: kyrkbyn; Ryda: 

Ilelås.
G. dissectum. ,1 u n g: sedd nästan varje år under 1923—1937 i trädor, 

huvudsakligen vid Prästgården.
G. Robertianum. Saknas füllst, på lerslätten. E d s v ä r a: Rrusetomten; 

1,5 km SO om Algutstorp; Ryda: Siggesgården, på hällar i förkast- 
ningsbranten.

Erodium sicutarium. Jung: kyrkbyn. Ej eftersedd.
Oxalis acetosella. T. sälls. på lerslätten; i övr. allm.
Radiola linoides. Jung: Gatan, i ett gammalt grustag; Ryda: Sigges

gården, stig i Kedumsbergen; Skarstad: Dönstorp 1926. sedan för
svunnen; V. Ge rum (Rudberg 1902).

Linum catharticum. Sälls. eller förbisedd. Jung: Prästgården; Karte
ängen.

Polygala vulgaris. T. allm. över hela området.
Euphorbia peplus. Sälls. i trädgårdar. Jung: kyrkbyn; Skarstad: 

Dönstorp.
E. helioscopia. Mer el. mindre allm.
Callitriche. För detta släkte kunna blott ett par lokaler angivas. Ex. ha 

bestämts av prof. G. Samuelsson.
C. polymorpha. Häll um: Ilalla ekhage, i häcken.
C. hamulata. Jung: Jungån vid kyrkbyn.
Acer platanoides. E d s v ä r a: Alebotten; R y d a: Rydaholm.
Rhamnus frangula. Ej allm. T. ex. Ed svära: Bossgården; Fyrunga:

Bräddehagen; Na um: Ribbingstorp; Ryda: Ekebacka.
[Malva neglecta. Ej anträffad. Arten torde i olikhet mot den följ. vara 

mycket sälls. eller saknas på lerslätterna i länet.]
M. pusilla. Jung: kyrkbyn flerst. men obeständig; Long: kyrkbyn, vid
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ladugård. — Utanför området antecknad för Bittern a: gård nära 
kyrkan; Leven e: Levene herrgård; Vinköl: gård nära kyrkan.

Hypericum maculatum. Allm.
II. perforatum. T. allm. T. ex. Eds vä ra: kyrkbyn; Jung: kyrkbyn; 

Ryda: Siggesgården,
Viola hirla. Mycket sails. II äll um: Ilalla ekhage, t. riklig i den syd- 

exponerade dalsluttningen 1938.
V. palustris. Mindre allm. på lerslätten; i övr. allm.
V. riviniana. T. sails., i varje fall på lerslätten, varifrån jag blott känner 

två lokaler. II äll um: Ilalla ekhage; Ryda: Rydaholm.
V. canina. Allm.
V. stagnina. E d s v ä r a (Rudberg 1902). Ej sedd av mig.
V. tricolor. T. allm.
V. arvensis. Allm.
Peplis portala. Här och var i grustagsgölar på lerslätten. Jung: Åsa; 

Gatan; K v än um: Oltorp; Ött um: Skattegården.
Lythrum salicaria. Allm. vid åarna.
Epilobium montanum. T. allm.
E. roseum. Eds v ära: Algutstorp, i dike; Bossgården.
E. adenocaulon. E y r u n g a: Bräddehagen, flera stora bestånd i dike nära 

Lidan 1938. (Det. prof. G. Samuelsson.)
E. obscurum. Här och var i diken på lerslätten men föga beständig, 

jung: Brätteberg; Åsa; Kvänum: Skultorp; Ryda: strax S om Helås; 
Siggesgården.

/•;. pahistre. Jung: flerst., t. ex. lvarteängen. I övr. ej eftersedd.
Chamaenerium angustifolium. T. allm.
Mgriophyllum uerticillatum. Spridd, framför allt i Jungån, där arten jämte 

sina här ständiga följeslagare Elodea och Potamogeton crispus befinner 
sig i stark spridning. — Fyr unga: Lidan vid Årebod; Jung: Jungån 
vid Bustorp; kyrkbyn; Skattegårdskvarn; Skarstad: Lidan vid Döns
torps bro; Ruta kvarn; Tråvad: Lidan vid Brotorps kvarn; Ött um: 
Landån vid kyrkbyn.

M. spicatum. Mycket allm. i Lidan — inom lerslättområdet — och tro
ligen spridd även i Flian. Arten, som av Samuelsson (1931) betecknas 
som alkalifil, tycks däremot saknas i de smärre, utpräglade leråarna. 
Fyrunga: Årebod; Jung: Törestorp; Ilällum: Prästaslrömmen; 
St. llalla; Gränsen; Skarstad: Dönstorps bro; Ruta kvarn; T r å vad: 
nedom kyrkan; Tråvadsbro; V. Gerum: Flian vid Kilagården; Bane- 
valla.

M. allerniflorum. Spridd i Lidan, där arten träffas i partier av ån med 
rätt starkt strömmande vatten. — Eds vära: Brusetomten; Lidafors; 
Fyrunga: Årebod; Skarstad: Dönstorps bro; Tråvad: nedom 
Tråvadsbro.

Hippuris vulgaris. E d s v ä r a: Lidan vid Brusetomten (Hippuris - Mengan- 
thes - soc.); Skarstad: Råckagården (ett väldigt Utricularia vulgaris- 
rikt Hippuris-kärr vid Lidan); Tråvad: Lidan strax ovan kyrkan; 
V. Gerum: Ivålltorp, göl i en kärräng vid Flian.

Chaerefolium silvestre. Allm.



Co ni um maculalum. Fyr unga: Årebod, tillfällig; J u n g: Skattegården, 
ett bestånd under flera år, sedan bortrensat på grund av växtens gif
tighet.

Cicuta virosa. Blott känd från V. Gerum: Flian vid Kilagården. Torde 
dock finnas vid Edsvärasjöarna.

Carum carvi. Allm.
Pimpinella saxifraga. Allm.
Aegopodium podagraria. T. allm. i trädgårdar, även vägkanter.
Siam latifolium. Häll um: Lidan vid St. Ilalla; Jung: Härebäcken vid 

Härebo; Na um: Getån vid Karta-Karstorp; Skar st ad: Lidan vid 
Ruta kvarn; Öttum: Kavlatorp; V. Gerum: Kålltorp (Rudberg 1902); 
Flian vid Banevalla.

Oenanthe aquatica. Spridd i Lidan. Fyrunga: Bräddehagen; Jung:
Törestorp; Sk arstad: Ruta kvarn; T rå v ad: nedom Tråvadsbro. 

Aethusa cynapium. Blott sedd på följ. lokaler. Ed sv är a: kyrkbyn; 
Jung: Prästgården; K v än um: Vållängen; Long: kyrkbyn; Ry da; 
Ilelås.

Selimim carvifolia. Fyrnng a: Bjertorp; H ä 1 I u m: Ilalla ekhage; R y da: 
Siggesgården; Tråvad: Gammaltråvad; V. Gerum: Kålltorp; Bane
valla.

Angelica silvestris. T. allm. vid åarna. T. ex. II ä 11 u m: St. Ilalla; J u n g:
Prästgården, vid Jungån; Ö n u m : Djäknagården; Y. G eru m: Banevalla. 

Peucedanum palustre. T. sälls. på lerslätten, i övr. mer el. mindre allm. 
Heracleum sibiricum. F y rung a: Noleby; N a u in: kyrkbyn; Skarst a d:

Ruta kvarn; S. Kedum: Kedumsholm; Önum: Möllentorp.
II. sphondylium. Ryda: Rydaholm, gräsmatta i parken.
Daucus caröta. Allm. T. ex. Jung: Prästgården.
Cornus suecica. V. Gerum: Kilagården, riklig i lövskog. Förekomsten 

meddelad av godsägare G. von IIofsten.
Empetrum nigrum. Sälls. på lerslätten, i övr. t. allm.
Pyrola rotundifolia. Sälls. Ryda: Ekebacka; V. Gerum: Kilagården.
P. minor. T. allm. i skogstrakterna; på lerslätten sälls., t. ex. Fyrunga: 

Bräddehagen.
P. secunda. Som föreg. art men allmännare.
P. uniflora. Blott funnen på en lokal i Kedumsbergen, där arten dock 

torde förekomma fJerst. S. Kedum: granskog ovan Stallberg. 
Monotropa hypopitys. Ryda: Kedumsbergen vid L. Attorp 1924 (P.). 
Andromeda polifolia. Flerst. i skogsområdena.
[Arctostaphylus uva nrsi. Förgäves eftersökt på en mängd till synes pas

sande lokaler, t. ex. i mosandskogarna. Dock funnen ej långt från om
rådets SO-gräns; Ull ene: vid landsvägen helt nära Edsväragränsen.j 

Oxycoccus quadripetalus. Spridd—allm. i skogsområdena. På lerslätten 
ytterst sälls. S karstad: Kartegården, i några Sphagnum-tuvor. 

Vaccinium vitis idaea. Allm., dock mindre allm. på lerslätten.
V. uliginosum. Som föreg. art men t. allm. även på slätten.
Y. myrtillus. Som föreg.
Calluna vulgaris. Allm., dock ej i helåkerbygden.



Erica tetralix. Spridd—t. allm. över liela området. E d s v är a: Ullstorp; 
Alebotten; Jung; ljunghed SV om kyrkbyn; Naum: Ribbingstorp; 
R y (1 a: Ekebacka; S. K e d u m: Stallberg; T råva d; St. Ilov; V. G e r u m: 
Kilagården; Ött um: St. Jonstorp.

Primula veris. Mycket sails, som vildväxande. Iläll um: St. Ilalla rik
lig i ekhagen och i Lidans brinkar V om denna.

Hotlonia palustris. Eds v ära: Lidafors, i Lidan; Skar stad: Dönstorp, 
göl nära landsv.; Tråvad: göl vid Lidan nedom Tråvadsbro; V. G e- 
runi: Kålltorp; Önum: Möllentorp.

Lijsimachia vulgaris. T. allm.
L. nummularia. Ofta förvildad i diken, vägkanter o. dyl. Förekommer 

dessutom på en mängd lokaler vid Lidan, t. ex. Fy runga: Årebod; 
,1 u n g: Härebo; T råva d: Gammaltråvad.

Naumburgia thyrsiflora. Allm.—t. allm. vid de större åarna, mera sails, 
vid de smärre. T. ex. F yr u nga: Lidan vid Årebod; Hällu m: I Ialla 
ekhage, i bäcken; J ung: Jungån vid kyrkbyn; V. Gerum: Flian vid 
Kålltorp.

Trientalis europaea. T. sails, på lerslätten; i övr. t. allm.
Glaux maritima. Tråvad: Gammaltråvad, i grustag 1905 (se ovan). 
Fraxinus excelsior. Eds vära: Alebotten, bildande undervegetation i al

skog; Ryda: Rydaholm.
Gentiana pneamonanthe. Ed sv ära (Rcdberg 1902); F y r u n g a: Noleby; 

Jung: (1870, leg. K. L. Brandt; ex. i Uppsala Växtbiolog. Inst, herb.); 
Ryda (Rudberg 1902); Skar stad: Kartegården, i björk-asphage; 
Ött um: fierst. i skogsdungarna N om kyrkbyn.

G. campestris *germanica. Sk ar stad: Kartegården, i björk-asphage 
1926. Ej återfunnen senare.

Menyanthes trifoliata. T. allm. i de större åarna, saknas i regel i de smärre. 
Convolvus arvensis. Jung: Prästgården, 1 ex. 1938; Vara: järnvägstatio

nen under många år.
Symphytum uplandicum. E d s v ära: Lidafors: Öttum: järnvägsstationen. 
Anchusa officinalis. Sälls. Jung: kyrkbyn fierst. vid eller nära lands

vägen.
Lycopsis arvensis. Allm.
Pulmonaria angustifolia. Iläll um: llalla ekhage (se ovan).
Myosotis scorpioides. J u n g: Prästgården. (Ej eftersedd.)
M. caespitosa. Jung: Prästgården.
Af. arvensis. Allm.
M. collina. Sälls. Fy runga: kyrkbyn; Long: Elversgården.
M. versicolor. Spridd i vallar och trädor, troligen inkommen i senare tid. 

Eds v ära: 1,5 km SO om Algutstorp; Fyr unga: Bräddehagen; II å 1- 
lum: Skattegården; Jung: Nygården; Skar st ad: Råckagården.

M. micrantha. Mer eller mindre allm.
Lithospermum arvense. T. allm. i vallar och trädor. T. ex. .1 ung: Junga- 

torp.
Ajaga pyramidalis. Otvivelaktigt sälls. på lerslätten. E d s v ä r a: Boss

gården; Tråvad: Gammaltråvad.
Scutellaria galericulata. Sälls. på lerslätten, där arten blott är funnen vid
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Flian. I5dsvära: Ulltorps- och Tåsserydssjöarna; N a u m: Bäckebo, i 
<like; Ryda: Ekebacka, i dike; S. Kedum: V om Kocklanna, i dike; 
V. Gerum: Kilagården; Banevalla, vid Flian.

Glechoma hederacea. Mindre allm. T. ex. Eds v ära: kyrkbyn: Skär
stad: Ruta kvarn; Y. Gerum: Ivålltorp.

Prunella vulgaris. Allm.; f. fi. alb. ej sails.
Galeopsis ladanum. Allm. i Övre Edsvära, i övr. mera sails, och sporadisk.

T. ex. Edsvära: Ringstorp; Jung: kyrkbyn.
G. tetrahit. Jung: kyrkbyn. (Ej eftersedd).
G. bifida. Allm.
G. speciosa. Sails. Fyrunga: Årebod; .1 ung: kyrkbyn.
Lamiurn purpureum. Allm. F. fi. alb. funnen i J u n g: kyrkbyn; här även 

påtagliga mellanformer till följ. art.
L. hybridum. Fy runga: kyrkbyn; Jung: kyrkbyn; R y d a: Ilelås; S. 

Kedum: Snäppetorp.
L. intermedium. F yrun g a: kyrkbyn; II ä 11 u m: St. Ilalla; J u n g: kyrk

byn; Ryda: Ekebacka; S. Kedum: Snäppetorp.
L. amplexicaule. Allm. T. ex. Jung: kyrkbyn; S. Kedum: Snäppetorp. 
Leonurus cardiaca. Fy runga: vid kyrkan; J ung: kyrkbyn flerst. och

vissa år riklig; Kvänum: gård vid samhället.
Stachys palustris. Jung: kyrkbyn, i åker; V. G e r u m: Kilagården, vid 

Flian. (Ej eftersedd.)
Satureja vulgaris. Sails. Iläll um: Ilalla ekhage; Ryda: Rydaholms 

park.
Tlupnus serpyllum. Spridd—allm. över hela området. E d s v ä r a: Rings

torp; F y r u n g a: Bräddehagen; J u n g: kyrkbyn; Lon g: Elversgården; 
Na um: nära Hillebo; S. Kedum: Arentorp; Önum: Möllentorp; 
Ott um: Skattegården.

Lgcopus europaeus. Allm. vid Lidan och Flian, i övr. mera sälls. T. ex. 
Fyr unga: Årebod; Jung: Jungån vid kyrkbyn; N a u m: Yästtorp; 
Y. Ge rum: Banevalla.

Mentha gentilis. Edsvära: Bossgården, ett bestånd nära landsvägen.
[M. aquatica. Edsvära: enl. Rudberg 1902. Avser trol. följ. hybrid.]
M. aquaticaXarvensis. Allm. vid Lidan och Flian. Lidaformerna äro av 

ganska enhetlig typ; vid Flian företer hybridserien däremot en utom
ordentlig formrikedom. E d svär a: Lidafors; J u n g: Törestorp; S k a r- 
stad: Dönstorps bro; V. Gerum: Kilagården; Ranevalla.

M. arvensis. Allm.
Hyoscyamus niger. Blott känd från J u n g: kyrkbyn flerst. ehuru sporadisk. 
Solamim dulcamara. T. allm. vid Lidan och Flian; i övr. sälls. T. ex. 

Edsvära: i kanten av ett Carex lasiocarpa-kärr 1 km SO om Alguts- 
torp; F y r u n g a: Årebod; Hällum: St. Ilalla; Y. G e r u m: Kilagården.

S. nigrum. .1 ung: kyrkbyn flerst.
Verbascum nigrum. Sälls. Jung: kyrkbyn flerst.; Ryda: Ilelås.
| Y. thapsus. Ej funnen inom området men i dettas grannskap. Le v ene:

vägkant nära samhället.]
Linaria vulgaris. Mer eller mindre allm.
Chaenorrhinum minus. Vara: järnvägsstationen, 1938.



.Scrophularia nodosa. Spridd över hela området, allmännast vid Lidan.
T. ex. Edsvära: Bossgården; Fyrunga: Arebod; Ilällum: Ilalla 
ekhage; Long: Kåsentorp; S. Kedum: Stallberg; V tier um: Ivåll- 
torp.

Limosella aquatica. Ej sails, vid Lidan; i övr. blott ett par lokaler. Fyr
unga: Lidan vid Årebod; hällkar på kyrkbacken; H ä 11 u m: tlerst. vid 
Lidan, t. ex. Prästaströmmen och Gränsen; .1 u n g: Jungan vid kyrkbyn; 
Tråvad: Lidan vid Tråvadsbro.

Veronica longifolia. Tråvad: vid Lidan mitt emot Lidaströms spinneri; 
V. Gerum: Flians stränder vid Ivålltorp, Kilagården och Banevalla.

V. serpyllifolia. T. allm.
F. arvensis. T. allm.
V". venia. Sälls eller förbisedd. Jung: kyrkbyn.
V. scutellata. Allm. f. villosa blott sedd i Fyr unga: dike nära kyrkbyn.
V. beccabunga. Sälls. J u n g: diken SA om kyrkbyn; S. K e d u m. Ke- 

dumsbergen vid Stallberg; Tråvad: dike vid St. IIov; A. tierum. 
dike vid Ivålltorp.

L. chamaedrys. Allm.
V. officinalis. Allm.
V. agrestis. Allm.
Melampyrinn pratense. Allm., även i lerslättens skogsdungar.
M. silvaticnm. Sälls. och blott funnen i Kedumsbergen. S. Kedum: rik

lig i lövskogsbryn vid Stallberg.
Odontites verna. Allm.
Euphrasia brevipila. Allm.
E. condensata Jord. (= E. strida Host.). T r å v a d: St. Hov. (Det. prof. 

G. E. Du Rietz.)
/■;. gracilis. Jung: Gatan, i ett gammalt grustag; N a u m: ljungkantad 

körväg vid Bäckebro; fiyda: Kedumsbergen vid Siggesgården; Skär
stad: Kartegården.

jPedicularis sceptnun Carolinum. Uppges hos Rudberg 1902 för K v ä n u m. 
Det verkar dock föga sannolikt, att lämpliga ståndorter för denna nu
mera i provinsen mycket sällsynta art ens tidigare skulle ha funnits i 
ifrågavarande socken.]

P. silvatica. Edsvära: Algutstorp, äng vid Lidan, Alebotten; Ryda: Ke
dumsbergen vid Ekebacka; Skarstad: Kartegården, i björk-asphage.

P. palustris. Sälls., i varje fall på lerslätten. S k a r s t a d: Dönstorp; V. 
Gerum: Kilagården, vid Flian.

Rhinanthus major. Sälls. och obeständig. Edsvära: LUtorp; Kvänum. 
samhället; Xau m: Ilillebo; Tråvad: järnvägsstationen.

R. minor. Allm.— t. allm.
Pinguicula vulgaris. På lerslätten ytterst sälls., i övr. spridd. Edsvära: 

Ulltorpssjön; .1 ung: Karteängen; R y d a: P.kebacka; S. Kedum; Neie- 
gården.

Utricularia vulgaris. Flerst. i I.idan men ollast steril, k yrunga: Are- 
hod; Skarstad: Dönstorps bro; Råekagården (riklig i Hippnris-k&rr 
vid Lidan); Tråvad: Tråvadsbro.

Plantago major. Allm.
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Plantago media. Allra. T. ex. II ä 11 u m: St. Halla; L o n g: El versgården;:
Vara: samhället.

P. lanceolata. Allm.
Litorella uniflora. Eds v är a: Lidafors, vid Lidan. (Blott sterila ex. 

sedda.)
Sherardia arvensis. Vara: samhället, tillfällig i trädgårdsland (T.). 
Galium Vaillantii. il u n g: Prästgården. Troligen allm.
G. uliginosum. Mindre allm, T. ex. E d s v är a: Lidafors; J u n g: Karte- 

ängen.
G. palustre. Allm.
G. tri/idum. Ed sv ära: vid Tåsserydssjön.
G. boreale. Allm.
G. verum. Allm.
G. mollugo. T. allm. T. ex. Jung: kyrkbyn; Ryda: Ekebacka: Önum; 

vid kyrkan.
G. mollugo X verum. J u n g: ödetomt NO om kyrkbyn.
Adoxa moschatellina. Häll um: Halla ekhage.
Viburnum opulus. Som vildväxande blott funnen i Ii ä 11 u m: Ilalla ekhage. 
Lonicera xglosteum. Ryda: Rydaholms park, vid Afsån.
Linnaea borealis. Ej sedd av mig men förekommer enl. säkra uppgifter i 

Ryda: Kedumsbergen vid Almesäsen; V. Ge rum: Kålltorp.
Valeriana excelsa. T. allm., mest vid åarna. T. ex. E d s v ä r a: Bruse- 

tomten; Fyr un ga: Årebod; Jung: Törestorp; Long: Elversgården;
S. Kedum: Snäppetorp; V. Gerum: Kålltorp; Önum: Möllentorp.

IV. offtcinalis saknas fullständigt.]
Succisa pratensis. Allm.
Knautia arvensis. .1 u n g: kyrkbyn allm. (Ej eftersedd.)
Campanula rapunculoides. Flerst. vid gårdar, t. ex. Jung: kyrkbyn; S.. 

K e d u m: Neregården.
C. trachelium. Häll um: Halla ekhage; Ryda: Rydaholm.
C. rotundifolia. Allm.
C. persicifolia. Mindre allm. T. ex. Häll um: Ilalla ekhage; Ryda: 

Rydaholm; S. Kedum: Kedumsbergen V om Kocklanna; T rå vad: 
Gammaltråvad, i björkhage.

C. patula. Sälls. och obeständig. Eds v ära: Disarås; Häll um: St. 
Ilalla; .1 ung (Rudbekg 1902).

Jasione montana. Allm. i Övre Edsväras sandrika delar, i övr. sälls. Ed s- 
vära: Ringstorp; Kroken; Na um: Ilillebo; V. Ge rum: Ardala. 

Solidago virgaurea. Allm.
Erigeron acris. T. allm. T. ex. Ed sv är a: nedom Alebotten; J u n g: 

kyrkbyn; Önum: Rangeltorp.
Filago montana. T. allm. i grustag. Edsvära: Borga; J u n g: kyrkbyn; 

Ryda: Helås; V. Gerum: Ardala.
F. minima. Edsvära: Ullstorp; Hökatorp.
Antennaria dioeca. Allm.
Gnaphalium silvaticum. Mindre allm. T. ex. Edsvära: Disarås; ,1 u n g: 

kyrkbyn; Na um: Ö. füllet.
G. uliginosum. Allm.



Bielens tripartitas. Allm.
B. ceriums. T. sails. K ds v är a (Rudberg 1902); Fyrunga: dammar 

vid kyrkbyn; J u n g: damm vid Nygården; V. Ge r u m (Rudberg 1902); 
Kilagården, vid Flian.

Anthemis tinetoria. T. allm. T. ex. E d s v ä r a: Ullstorp; J u n g: kyrkbyn; 
Ryda: lielås.

A. arvensis. Allm. i Övre Edsvära; på lerslätten sails, och obeständig.
T. ex. Edsvära: Ullstorp; Gunnarstorp; F y runga: Rjertorp; Ö n u m: 
Möllentorp.

Achillea ptarmica. Allm.
A. millefolium. Allm.
Matricaria inodora. Allm.
M. chamomilla. Allm.
M. diseoidea. Allm. T. ex. Jung: kyrkbyn; Vara: samhället. 
Chrysanthemum leucanthemum. Allm.
Tanacetum vulgare. Ej sails, i vägkanter. T. ex. E d s v ä r a: Lidafors; 

.1 ung: kyrkbyn.
Artemisia absinthium. T. sälls. Jung: kyrkbyn: K v än um: Badened; 

S k arst a d: Skatofta.
A. campestris. Edsvära: vid den stora grusgropen nedom kyrkan.
A. vulgaris. Allm.
Tussilago farfara. Allm.
Pelasites ovalas. Ryda: Rydaholms park, massvis i sluttningen mot Afs- 

ån; V. G e r u m: Ivålltorp.
Arnica montana. Spridd över hela området. T. ex. Edsvära: Ullstorp; 

Fyrunga: Bräddehagen; Hällum: Halla ekhage; Ryda; Ekebacka;
S. Kedum: Stallberg; V. Gerum: Kålltorp.

Senecio vulgaris. Allm.
S. silvatieus. Foga allm. T. ex. Jung: Gatan; S. Kedum: Neregården;

V. Gerum: Kålltorp.
S. viscosus. Edsvära: Påvelstorp; järnvägsstationerna i K v än um, 

Vara och O 11 u m.
Arctium minus. Ailm. Edsvära: kyrkbyn; Jung: kyrkbyn; Ryda:

Ilelås. (Övriga Arctium-arter saknas füllst.)
Carduus crispus. Sälls. eller förbisedd. Jung: kyrkbyn; Ryda: Ilelås;

T r å v a d: St. Hov.
Cirsium lanceolatum. Allm.
C. palustre. T. sälls. på lerslätten, eljest allm.
C. heterophyllum. Hällum: Ilalla ekliage, ett bestånd vid bäcken.
C. acaule. Edsvära: 1,5 km SO om Algutstorp, en livskraftig koloni i 

äng vid Lidan.
C. arvense. Allm.
Cenlaurea eganus. Allm.
C. seabiosa. Edsvära: Ringstorp; Algutstorp; Fy runga: Noleby;

.1 ung: kyrkbyn; Ryda: Ilelås.
C jacea. Allm.
Lapsana communis. T. allm.



Hgpochoeris maculata. T. allm. T. ex. Fy rung a: Noleby; Ryda: Eke- 
baeka; Ön um: Möllentorp.

II. glabra. Eds v ära: Ullstorp, i sandåker. Dessutom funnen tillfäll, i 
.1 ung: kyrkbyn; Vara: järnvägsstationen.

Leontodon autumnalis. Allm.
Scorzonera humilis. Allm.
Tragopogon pratensis. T. allm. T. ex. Jung: kyrkbyn; Long: Tjust; 

Skar stad: Ruta kvarn.
Aracium paludosum. Sails. Ed svära: Algutstorp, äng vid Lidan; S. 

Kedum: Kedumsbergen vid Neregården.
C repis tectorum. T. allm.
C. praemorsa. Eds vära: Algutstorp, äng vid Lidan; Jung: Karteängen.
Sonchus arvensis. Allm.
.S', oleraceus. Allm.
.S’, asper. Allm.
Lactu ca muralis. Sails. Eds v ära: Brusetomten, i granskog vid Lidan; 

1,5 km SO om Algutstorp, i björkgranskog; S. Kedum: Kedumsbergen 
vid Stallberg.

Taraxacum. (Materialet bestämt av med. kand. (1. Haglund.)
A) E r ythrospe r m a.

T. fulvum Raunk. Jung: flerst. i kyrkbyn, t. ex. Prästgårdens trädgård.
T. glauciiuim Dahlst. Eds vära: ängsbacke nedom Alebotten; Jung: 

Tomten.
T. isthmicola Lindb. fil. T råvad: St. Hov, nakna sandblottor i en betes

mark c:a 1 km V om herrgården 1938. — Arten har helt nyligen (Hag- 
lund-Morander 1937) publicerats som ny för Sverige; senare dock även 
funnen i Småland.

T. laetum Dahlst. Tydligen mycket sails., i varje fall på lerslätten, i vars 
utkant den enda kända lokalen ligger. Eds v är a: Borga, grusbacke 
nära I.idan.

T. laetum *obscurans Dahlst. Fy runga: kyrkbacken; Bräddehagen, i 
brink vid Lidan; J ung: allmän på gruskullar, t. ex. »Jona kulle» nära 
kyrkbyn; Törestorp; K v än u m: Badenedstorp, vid landsvägen; S k a r- 
stad: Dönstorps bro; Tråvad: Tråvadsbro; V. Gerum: Kålltorp, 
backe vid Elian.

T. limbatum Dahlst. K v än um: Badenedstorp, vid landsvägen.
T. marginatum Dahlst. Jung: Prästgårdens trädgård.
T. proximum Dahlst. .1 u n g: Nygården, sandig mark vid ladugård.

B) O b 1 i q u a.
T. obliquum Fr. Ej sails. Eds vära: ängsbacke nedom Alebotten; Borga, 

backe vid Lidan; Fyrunga: kyrkbacken; Jung: flerst. på gruskullar, 
t. ex. Åsa; Törestorp; K v än um: Badenedstorp, vid landsvägen; V. 
Ge rum: Kilagården, backe vid Flian.

C) Palu stria (se ovan).
T. palustre (Ehrh.) Dahlst. Ed svära: fuktig betesäng vid Bossgården 

1931—1938; J u n g: Ilärebo, t. spars. i Trifolium repens-rik betesäng vid 
I lärebäcken 1938.
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D) Spectabilia.
Taraxacum maciiligeriim Lindt), fil. Eds v ära: betesäng vid Bossgården; 

Häl him: St. Ilalla, vid bäcken genom ekhagen; Jung: Karteängen; 
V. Gerum: Kålltorp.

T. maculigerum Lindb. fil. *euryphylliim Dahlst. Edsvära: äng vid Li
dan ca 1,5 km SO om Algutstorp; Na um: L. Västtorp; Skarstad: 
Ruta kvarn, ängsbacke vid Lidan; V. Ge rum: Kålltorp.

T. Nordstedtii Dahlst. Edsvära: Alebotten (ymnig); betesäng vid Boss
gården; äng vid Lidan c:a 1,5 km SO om Algutstorp; F y r u n ga: Brädde- 
hagen, vid Lidan; Häll um: St. Ilalla, vid Lidan; Jung: Karteängen; 
Ilärebo, vid Ilärebäcken; Skarstad: Dönstorps bro och Ruta kvarn, 
ängar vid Lidan; V. Gerum: Kålltorp.

T. praestans Lindb. fil. Edsvära: Alebotten; betesäng vid Bossgården; 
äng vid Lidan 1.5 km SO om Algutstorp; Jung: Härebo, äng vid 
Ilärebäcken.

E) Vulgaria.
T. acrolobnm Dahlst. .1 u n g: vid kyrkstenmuren.
T. aequilobuin Dahlst. Ryda: Rydaholms park; Tråvad: vid Lidan 

mitt emot Lidaström.
T. alatum Lindb. fil. Troligen lerslättens allmännaste vulgarie; torde 

förekomma snart sagt överallt, både i kulturmark — framförallt vallar 
och trädor — och i fuktig ängsmark. — Edsvära: äng vid Lidan c:a 
1,5 km SO om Algutstorp; Fyrunga: Bräddehagen, vid Lidan; Iläl- 
lum: Halla ekhage; Jung: kyrkbyn, t. ex. Prästgårdens trädgård; 
Karteängen; Törestorp; Kvänum: järnvägsstationen; vid Jungån O 
om samhället; Long: Elversgården; Ryda: Almesåsen, vägkant; S. 
Kedum: vägkant V om Kocklanna; Vara: Varabro; Önum: Djäkna- 
gården, vid ån; Ött um: järnvägsstationen; Bruarebacken.

T. angustisquameum Dahlst. Fyrunga: kyrkbacken.
T. Borgvallii Dahlst. Jung: Prästgårdens trädgård.
T. caloschistum Dahlst. Häll um: Halla ekhage; Jung: kyrkbyn flerst. 

t. ex. Prästgårdens trädgård; Törestorp; Skarstad: Dönstorps bro; 
Vara: järnvägsstationen; V. Gerum: Kålltorp; Öttum: järnvägs
stationen.

T. copidophyllum Dahlst. Jung: Skattegårdskvarn, vid Jungån.
T. cordatnm Palmgr. Jung: vid kyrkstenmuren; Prästgården; Skatte

gårdskvarn; Härebo, äng vid Ilärebäcken; Tråvad: vid kyrkan; St. 
Hov, dikesren; V. Gerum: Kilagården, dikesren.

T. croceiflorum Dahlst. Edsvära: Alebotten; Fyrunga: kyrkbyn; 
Jung: Prästgårdens trädgård; Tråvad: Gammaltråvad, dikesren; 
Vara: järnvägsstationen.

T. cyanolepis Dahlst. Denna vackra art torde vara helt allmän i trakten 
och även på silurbergen — den har av mig anträffats flerstädes på 
Kinnekulle och Falbygden. — Edsvära: äng vid Lidan c:a 1,6 km SO 
om Algutstorp; Fyrunga: kyrkbyn; Häll um: St. Ilalla, i ekhagen 
och i örtbackar vid Lidan; Jung: Prästgårdens trädgård; Long: väg
kant strax SO om kyrkbyn; Ryda: Rydaholms park; Skarstad:
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Dönstorps bro, äng' vid Lidan; T råvad: St. Ilovs järnvägsstation; V. 
Gerum: Kilagården, i parken; Ött um: St. Jonstorp.

Taraxacum dilatatum Lindb. fil. V. Gerum: Kålltorp, fuktäng vid Flian. 
T. duplidens Lindb. fil. Jung: Skattegårdskvarn, vid .lungån.
T. Ekmani Dahlst. Fyrunga: Görstorp, vid Lidan; Jung: kyrkbyn 

flerst., t. ex. Prästgårdens trädgård: Long: Tjust.
T. expallidiforme Dahlst. Vara: järnvägsstationen.
T. fasciatum Dahlst. Skar stad: Dönstorps bro.
T. Florstroemii Markl. II ä 11 u m: Halla ekhage; .1 u n g: Prästgårdens träd

gård; grustag vid Skattegården.
T. glossocentrum Dahlst. Troligen helt allmän. Fyr un ga: Görstorp, vid 

Lidan; Jung: Prästgårdens trädgård; Gatan; K v än um: Vägestorp; 
Long: Tjust; Skarstad: Ruta kvarn; S. Kedum: vägkant V om 
Kocklanna; Ott um: järnvägsstationen; Bruarebacken.

T. hamaliforme Dahlst. Blott funnen i mosandområdet. Naum: L. Väst- 
torp, dikesren i svartmylla.

T. Hiilphersianum Dahlst. Fyr unga: Knutsagården, vägkant.
T. Kjellmanii Dahlst. K v än um: vid Jungån strax O om samhället.
T. laciniosum Dahlst. Jung: Härebo, äng vid Ilärebäcken; Önum: 

Djäknagården.
T. laeticolor Dahlst. Tråvad: Gammaltråvad.
T. leplodon Markl. Jung: Törestorp, i grustag; V. Gerum: Kålltorp.
T. lingulatum Markl. Edsvära: vägkant strax NV om kyrkbyn; Jung. 

Prästgårdens trädgård; Nygården; Long: kyrkbyn; Tjust; Ryda: Gär- 
skagården, dikesren; V. Gerum: Ardala; Kålltorp, fuktäng vid Flian; 
Ö 11 u m: järnvägsstationen.

T. litorale Raunk. Denna otvivelaktigt kalkgynnade art ■— vanlig i kalk
rika fuktängar på Kinnekulle — är sannolikt en sällsynthet på ler
slätten. Edsvära: fuktig betesäng vid Bossgården; Jung: Karte- 
ängen.

T. longisquameum Lindb. fil. Allmän; vida vanligare än lokalerna ange. 
Edsvära: äng vid Lidan e:a 1,5 km SO om Algutstorp; Fyrunga: 
Görstorp, vid Lidan; Jung: Prästgårdens trädgård m. fl. lokaler; 
Long: Elversgården; Ött um: Skattegården, Bruarebacken.

T. melanthoides Dahlst. Fy runga: kyrkbyn flerst., t. ex. kyrkbacken; 
Häl lu m: St. Ilalla, i brink vid Lidan; Jung: Prästgårdens trädgård; 
Long: Elversgården, i brink vid Afsån; V. Gerum: Kålltorp, vid 
bron över Flian; Önu m: Djäknagården; Öltum: järnvägsstationen.

T. mimulum Dahlst. Jung: Prästgården, i aspdungen.
T. molybdolepis Dahlst. Häll um: Ilalla ekhage; Jung: Prästgårdens 

trädgård; Tråvad: järnvägsstationen; Ött um: St. Jonstorp.
T. obliquilobum Dahlst. Häll um: Halla ekhage; Jung: kyrkbyn flerst., 

I. ex. Prästgårdens trädgård; K v än um: vid bron över Jungån; V. 
Gerum: Tåstorp; Kålltorp.

T. pachylobam Dahlst. Häll um: St. Ilalla, vid Lidan; Jung: Prästgår
dens trädgård.
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Taraxacum pectinatiforme Lindb. fil. Eds v ära: fuktig betesmark vid 
Bossgården; F y runga: kyrkbacken; Görstorp, vid Lidan; Jung: 
kyrkbyn flerst., t. ex. Prästgårdens trädgård; llärebo, i äng vid Iläre- 
bäcken; Kvänu m: klövervall vid Prästgården; S k a r s t a d: Dönstorps 
bro; Travad: järnvägsstationen; Vara: gräsmatta i samhället; V. 
Ger um: Kålltorp, fuktäng vid Flian.

T. privnm Dahlst. Kan betraktas som en karaktärsväxt för svagt fuktig 
ängsmark vid Lidan; förekommer dock även i kulturmark. — Eds- 
v ä r a: äng vid Lidan c:a 1,6 km SO om Algutstorp; Häll u m: St. Ilalla, 
äng vid Lidan; Jung: Karteängen; llärebo, vid Lidan; Long: väg
kant strax SO om kyrkbyn; S k a r s t a d: Dönstorps bro; Ruta kvarn, 
vid Lidan; T rå v ad: vid Lidan mitt emot Lidaström.

T. sublaeticolor Dahlst. V. Ge rum: Kålltorp, fuktäng vid Flian.
T. tenebricans Dahlst. Allmän. Synes i regel följa T. alatum och är lik

som denna ett typiskt inslag i åsträndernas vegetation, även i kultur
mark. Fyr unga: Bräddehagen, vid Lidan; H ä 11 u m: Prästaström- 
men, vid Lidan; Jung: kyrkbyn flerst., t. ex. Prästgårdens trädgård; 
llärebo, äng vid Härebäcken; V. Ge rum: Kålltorp, fuktäng vid Flian.

T. xanlhostigma Lindb. fil. Jun g: kyrkbyn flerst., t. ex. Prästgårdens 
trädgård.

Uppsala Universitets Växtbiologiska Institution i januari 1939.
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SMÄRRE MEDDELANDEN.

Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden 
om märkliga växtfynd o. d.

Lithoderma-problemet.

S0REX Lund, On Lithoderma fatiscens Areschoug and L. fatiscens Kuckuck. 
— Meddelelser om Grönland. Bd. 11(5. Xr 5. Kobenliavn 1938.

I en nyligen utkommen avhandling »On Lithoderma fatiscens Areschoug 
and L. fatiscens Kuckuck» har den danske botanisten Sören Lund, som 
deltog i Dr Lauge Kochs treårsexpedition till Ostgrönland, redogjort för 
sina intressanta iakttagelser över släktet Lithoderma, grundade på nya, 
viktiga högarktiska fynd av detta ännu i flera hänseenden gåtfulla brun- 
algsläkte.

Aven om i avgörande punkter ännu stor oklarhet råder om detta släkte, 
är likväl Lunds arbete ett så viktigt inlägg i diskussionen, att en redo
görelse såväl för hans avhandling som därmed också för hela Lithoderma- 
problemet synes fullt berättigat. För att man skall kunna få klarhet över 
vad saken gäller, måste emellertid problemet följas från början i sitt 
historiska sammanhang.

Släktet Lithoderma uppställdes av J. E. Areschoug år 1875 (Observ. 
phycolog. III.) och omfattade då tvenne arter: L. fatiscens och L. fhiviatile. 
Ingendera av dessa växter voro för Areschoug då nya, utan sen länge 
kända, L. fhiviatile ända sen 1853, men i sina akademiska föreläsningar 
hade han fört dem till det av Berkeley redan 1831 grundade släktet 
Ralfsia, som karakteriserades framförallt genom bålens krustaform. Are- 
schougs lärjunge, sedermera professorn F. R. Kjellman fann vid svenska 
västkusten på denna Ralfsia fatiscens de förut okända plurilokulära fort- 
plantningsorganen. Dessa sutto sidoställda till ett antal av 2—4 på fria 
trådar, som utvuxo från toppcellerna i de vertikala, hopslående cellrader, 
som tillsammans bilda den fasta krustan. Areschoug uppställde nu släktet 
Lithoderma, som framförallt karakteriserades genom dessa sina pluriloku
lära fortplantningsorgan, vilka utbildades sidoställda på speciella tråd
system, jämte de toppställda unilokulära, som bildades direkt från krustan. 
Den ryske algologen Gobi (Bot. Zeit. 1877, sid. 532) godtog emellertid icke



Areschougs nya släkte, utan kallade denna alg i sina arbeten Ralfsia 
fatiscens (Aresch.) Gobi.

Att Ralfsia lluviatilis också fördes av Areschoug till Lithoderma, trots 
att några plurilokulära fortplantningsorgan lios den ej voro kända, be
rodde på att Areschoug på grund av den mycket stora likheten i övrigt 
mellan denna sötvattensalg och den marina Lithoderma fatiscens helt en
kelt antog, att dessa alger med hänsyn till de plurilokulära fortplant- 
ningsorganen också skulle förhålla sig lika. Detta antagande var emeller
tid som jag visade (Zeitschr. f. Bot. 23, 1930) felaktigt, sedan jag å flera 
platser i Sverige återfunnit denna sötvattensphaeophycé och även iakt
tagit dess avvikande plurilokulära gametangier. Denna alg tillhör ett av 
Gomont (1890) uppställt släkte, Heribaudiella, och hör benämnas Heribau- 
diella fhwiatilis (Aresch.) Sved.

Kjellman, som under sina resor i Norra ishavet haft talrika tillfällen 
att studera Lithoderma fatiscens Aresch., som där var ymnig och på betyd
liga sträckor karakteriserade algvegetationen, försvarar i sitt stora arbete 
»Ishavets Algflora» (1883, sid. 317) Areschougs Lithoderma gentemot Gobis 
kritik och framhåller, att Gobi ej rätt uppfattat Areschougs beskrivning 
av det nya släktets viktigaste karaktärer nämligen att ha de unilokulära 
fortplantningsorganen toppställda direkt på bålen samt de plurilokulära 
sidoställda på särskilda grensystem. Härigenom avveke Lithoderma en
ligt Kjellman från alla andra bekanta Phaeophyceer. Ralfsiorna hade 
däremot sina unilokulära sporangier sidoställda på enkla från bålen ut
växande cellrader. Plurilokulära sporangier voro på den tiden hos Ralf
siorna okända.

När Kjellman sedermera i sin bearbetning av brunalgerna i Engler 
und Prantls Nat. Pflanzenfamilien (Teil 1:2) närmare karakteriserade 
den av honom uppställda familjen Lithodermataceae — med det enda 
släktet Lithoderma — så är det just dessa karaktärer, som framförallt 
känneteckna familjen, som av Kjellman placerades närmast intill Cut- 
leriaceerna. Ehuru dessa äro mycket avvikande genom sin s. k. triko- 
talliska tillväxt och genom sina heterogameter, så kan man ändå möj
ligen förstå denna Kjellmans placering om man betänker, att just i denna 
familj de unilokulära sporangierna också bildas apikalt på en krustformig 
hål (Aglaozonia), medan de plurilokulära gametangierna bildas från spe
ciella grensystem, utväxande från det fast förbundna skottet. Att med 
den kännedom vi nu för tiden äga om brunalgernas systematik denna 
placering förefaller konstlad är emellertid en annan sak.

Att släktet Lithoderma nu blivit till ett helt Lithoderma-problem sam
manhänger emellertid med Kuckucks algologiska forskningar och upp
täckter på Helgoland, publicerade i hans »Bemerkungen zur marinen 
Algenvegetation von Helgoland», 1894. Här beskriver nu Kuckuck hos L. 
fatiscens plurilokulära fortplantningsorgan av helt annan typ, som utbildas 
på bålen på fullkomligt lika sätt som de unilokulära, d. v. s. de äro ut
vecklade direkt ur de upprätta cellradernas toppceller, icke sidoställda 
på särskilda utväxande trådar. Även om Kuckuck icke genom kulturer 
kunde visa, att dessa algformer med både uni- och plurilokulära fort
plantningsorgan toppställda verkligen hörde samman, så menade han lik
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väl, att det ej borde betvivlas, att de hörde ihop. Vid Helgoland voro 
Lithodermor med denna typ av plurilokulära fortplantningsorgan de all
männaste, medan Lithodermor med unilokulära sporangier voro sällsynta 
och sådana med de av Kjellman funna plurilokulära fortplantningsorganen 
iakttogos aldrig.

Kuckuck fick genom Kjellman se preparat av den Lithoderma-typ, som 
legat till grund för Areschougs släkte, och olikheten kunde alltså klart 
fastställas. Kuckuck ändrade nu diagnosen å släktet Lithoderma så att 
unilokulära och plurilokulära organ beskrevos som utbildade på samma 
sätt. Detta släkte Lithoderma (Aresch.) emend. Kuck, godtogs emellertid 
ej av Kjellman, som menade, att om dessa växter voro olika, så skulle 
Kuckucks växt bli elt nytt släkte, en åsikt som Kuckuck visserligen med
gav vore riktig från nomenklaturreglernas synpunkt, men som av praktiska 
grunder skulle bereda svårigheter. Vi måste från den tiden i den algolo- 
giska litteraturen räkna med en Lithoderma fatiscens Aresch. och med en 
annan, Lithoderma fatiscens Kuck. emend.

Kuckuck hade på Helgoland även funnit de förut ofullständigt beskrivna 
och ej avbildade plurilokulära fortplantningsorganen hos släktet Ralfsia. 
1 detta sammanhang bör särskilt framhållas, att dessa plurilokulära organ 
utbildas toppställda, medan de unilokulära utbildas sidoställda från assi- 
milationstrådarna. Inom detta släkte är det således klarlagt, att uni
lokulära och plurilokulära fortplantningsorgan icke ens hos en och samma 
art behöva ha homolog ställning, vilket kan vara av vikt att ihågkomma, 
när det gäller diskussionen om Lithoderma-typernas sammanhang.

Kuckuck har även framhållit en viktig olikhet mellan släktena Litho
derma och Ralfsia, nämligen att Lithoderma har i varje cell talrika små 
linsformiga kromatoforer utan pyrenoider, medan Ralfsia har blott en 
skivformig, med pyrenoid försedd kromatofor.

Algologiska forskningar under de följande åren ha icke lett till någon 
klarhet om förhållandet mellan de olika typerna av plurilokulära fort
plantningsorgan hos Lithoderma. I Östersjön såg jag (Stud. ö. Östsj. 
hafsalgfl., 1901) aldrig någon Lithoderma annat än med unilokulära spor
angier. Kylix (Stud. Algenfl. d. schwed. Westk., 1907) fann däremot vid 
sina undersökningar över västkustens algflora vid ett tillfälle vid Ivristine- 
berg' i december L. fatiscens med de av Kuckuck beskrivna plurilokulära 
fortplantningsorganen, aldrig däremot L. fatiscens Aresch. med dess pluri
lokulära organ, som Kjellman funnit. Kylin lämnar frågan öppen, om 
det här är fråga om tvenne olika arter eller blott om olika typer av 
plurilokulära organ hos en och samma art.

Ett viktigt komplement till sina föregående observationer över L. fa
tiscens Kuck. lämnade Kuckuck 1912 (Beitr. z. Kenntn. d. Meeresalg. 11), då 
han skildrar sina iakttagelser över de plurilokulära organens svärmare. 
De äro isogameter och cf- och 9-gametangierna utvecklas på samma in
divid. Gameterna kopulera även vid mycket låga temperaturgrader, som 
ligga nära fryspunkten. Aven härigenom visar sig således Lithoderma 
som en utpräglat arktisk algtyp, vilket ju redan dess geografiska utbred
ning klart ådagalägger.

De notiser om Lithoderma, som ytterligare föreligga från de följande
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åren, lämna oss inga upplysningar om L. fatisceilS Aresch. Däremot ge 
de vid handen, att L. fatiscens Kuck. iakttagits från flera olika lokaler. 
Så t. ex. från England (Brebner, Batters 1896 och Newton 1931), från 
Ostgrönland (Rosenvinge 1898), från Norges västkust, Trondheimsfjorden 
(Printz 1926) m. fl.

Somliga författare som Newton helt enkelt fullkomligt negligera Are- 
schougs L. fatiscens, andra som Tavlor (Mar. Alg. northeast, coast North 
America, 1937) skriva L. fatiscens Aresch., men utvidga diagnosen, så att 
den kommer att omfatta både L. fatiscens Aresch. och L. fatiscens Kuck. 
Man saknar dock i denne sistnämnde författares arbete bestämda upp
gifter om över huvud taget något slag av plurilokulära fortplantnings- 
organ verkligen observerats i Amerika, ty Taylor säger blott (1. c. sid. 126) 
»fruiting in spring».

Man kan säga, att dessa observationer över Lithoderma bekräftade 
Kuckucks iakttagelser över de plurilokulära fortplantningsorganens ställ
ning, medan däremot Kjellmans Lilhoderma-a\g förblev höljd i ett visst 
dunkel. Preparat och teckningar kunde ju visserligen ej ifrånkommas, 
men då ingen lyckades återfinna algen med de sidoställda plurilokulära 
fortplantningsorganen på särskilda fria trådar, så var det naturligt om 
man rent av började att fråga sig om ej här förelegat några tillfälliga 
bildningar. Egendomligt vore emellertid i så fall, att Kjellman gjort sina 
iakttagelser över de plurilokulära organen på Lithodermor såväl från den 
svenska västkusten som från Norra ishavet.

När jag för Engler u. Prantls »Naturl. Pflanzenfamilien» sammanställde 
supplementet till Phaeophyceerna (Nachtr. z. I: 2, 1911), tvingades jag att 
taga ställning till Areschougs Lithoderma och Kuckucks Lithoderma. 1 
enlighet med den uppfattning Kjellman gjort gällande i brev till Kuckuck 
(jfr Kuckuck 1894, sid. 239), nämligen att om dessa alger vore till släkte 
skilda, så borde i enlighet med nomenklaturreglerna namnet Lithoderma 
bibehållas som beteckning för Areschougs alg med de sidoställda pluri
lokulära fortplantningsorganen och Kuckucks alg få ett nytt släktnamn, så 
uppställde jag släktet Pseudolithoderma, karakteriserat genom de toppställda 
plurilokulära fortplantningsorganen.

Kuckucks i en not meddelade avsikt att framdeles taga ställning till 
detta nyuppställda släkte (Kuckuck 1912, sid. 174) blev aldrig förverkligad. 
Släktet Pseudolithoderma har sedan godtagits av Schmidt och infogats i 
den översikt över familjen Lithodermataceae, som han lämnat i Hedwigia 
(77, 1938, sid. 213).

Nu kommer Sören Lunds avhandling, grundad på material och iaktta
gelser från höga Norden, närmare bestämt från Ostgrönland på 70°—73° 
nordlig bredd. Här har han nu på ett par lokaler återfunnit den Are- 
sehougska algen med de sidoställda gametangierna, men därjämte även 
den Kuckuckska typen med de toppställda, och av denna sistnämnda 
fann Lund även individ, som på en gång buro både toppställda uni- 
lokulära och toppställda plurilokulära organ bredvid varandra.

Härigenom kan det anses som säkert fastslaget, att former med topp
ställda unilokulära och toppställda plurilokulära fortplantningsorgan höra 
ihop, d. v. s. de med unilokulära sporangier försedda individen måste
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vara denna Lithoderma s diploida sporofyter. Gamofyterna äro L.fatiscens 
Kuck. ined de toppställda plurilokulära fortiilantningsorganen, som Kuckuck 
visade vara gametangier. Det förhållandet, att de med unilokulära spor- 
angier försedda sporofyterna även kunna därjämte alstra plurilokulära 
fortplantningsorgan är ju ej annat än vad vi känna från andra brunalger. 
Dessa plurilokulära organ alstra i sådant fall ej gameter, utan diploida 
svärmare, som regenerera sporofytgenerationen. Skulle nu ytterligare en 
cytologisk undersökning visa, att den unilokulära formen är diploid i 
förhållande till den plurilokulära som haploid, så kan saken även utan 
kulturförsök anses såsom fullt klar, d. v. s. L. fatiscens Aresch. c. spor. 
uniloc. är sporofyten till L. fatiscens Kuck. c. spor. plur., som då är gamo- 
fyten i denna generationsväxling.

Lund uppdraggade den Areschougska och den Kuckuckska Lithoderma- 
formen från samma lokal (Dusens fjord) från 21—22 meters djup och de 
växte där synbarligen tillsammans om varandra. Härigenom är det först 
och främst klart, alt L. fatiscens Aresch. c. spor. plur. ej kan vara någon 
tillfällig bildningsavvikelse, utan är en normalt i höga Norden förekom
mande form, som synbarligen endast som sällsynthet förekommer vid 
Sveriges västkust.

Vidare gjorde Lund på alkoholkonserverat material den intressanta 
iakttagelsen på L. fatiscens Aresch., att krustacellerna visserligen inne- 
höllo flera (2—3—5) små skivformiga kromatoforer, men de fria trådarna, 
som buro gametangierna, hade däremot i regel blott en enda något större 
kromatofor. Lund kunde däremot icke finna någon olikhet i bålens ana
tomiska byggnad hos de tvenne typerna.

Iluru skola nu dessa iakttagelser förklaras och huru inverka de på vår 
uppfattning av Lithoderma-problemet?

Då må först framhållas, att om L. fatiscens Aresch. c. spor. uniloc. och
L. fatiscens Kuck. c. spor. plur. nu måste anses höra ihop och bilda de 
två generationerna av en art, så kvarstår det att utreda frågan om L. 
fatiscens Aresch. c. spor. plur. Är den också en gamofytgeneration i samma 
generationsväxling eller, med andra ord, visar denna Lithoderma sig höra 
till sådana brunalger, som kunna ha olika typer av plurilokulära organ?

Här vore det i så fall ej fråga om sådana olikheter, som endast beröra 
de plurilokulära organens form eller storlek och som förekomma hos 
vissa Ectocarpus-arter och som visat sig i vissa fall sammanhänga med 
en könsdifferentiering i han- och hongameter, i andra fall möjligen bero 
på en morfologisk differentiering mellan verkliga gameter och apogama 
svärmare (meio- och megasporangier). Olikheten skulle i stället beröra 
platsen för de plurilokulära organens uppkomst.

Man känner brunalger, t. ex. släktet Giraudia, som uppvisar flera slag av 
såväl till form som utbildning olika plurilokulära organ. Kuckuck (jfr 
Oi.TM.iNNS, Morph. u. Biol. d. Algen, 2. Aufl. II, sid. 7(1) har undersökt detta 
släkte och givit instruktiva avbildningar av icke mindre än tre olika typer 
plurilokulära organ hos Giraudia sphacelarioides: 1) sådana av mera »nor
mal» ectocarpacétyp (l.c. 1'ig. 367,3), som bildas direkt ur korta enkla 
trådar, som framspringa nedanför den meristematiska zon, där hos denna 
alg trådorganisationen övergår till en mera fast polysifon vävnad; 2) vi-
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dare sådana (1. c. Fig'. 367, 1 och 2), som bildas i grupper ur de paren- 
kymatiska celler, som äro denna algs definitiva vävnad. På grund av sin 
gruppvisa anordning benämnas dessa av Oltmanns »sorussporangier»; 
3) slutligen sådana (1. c. Fig. 366), som likaledes bildas av de enkla trådar, 
som äro denna algs ungdomform, men på det sättet, att enkla celler i 
tråden interkalärt omvandla sig till plurilokulära fortplantningsorgan. 
Den sista typen liknar den bekanta interkalära Pylaiella-typen.

Vi se således, att den möjligheten kanske icke få anses utesluten, att 
L. fatiscens Aresch. c. spor. plur. verkligen är samma växt som L. fatiscens 
Kuck. c. spor. plur. Det märkliga skulle i så fall vara, att den Areschougska 
formen företrädesvis är högarktisk och endast som en stor sällsynthet 
påträffas i sydligare farvatten vid våra kuster, medan däremot den 
Kuckuckska formen där dominerar, även om den ej är utesluten från de 
arktiska haven. Man får således räkna med denna möjlighet, så mycket 
mer som flera av Lunds bilder vissa fall, där den Areschougska formen 
jämsides med de sidoställda, från speciella trådar utbildade plurilokulära 
gametangierna även här enstaka sådana organ toppställda på hålen. Ett 
tydligt sådant fall synes tydligt å fig. 3, F (till höger). Även fig. 2 B ser 
i detta hänseende misstänkt ut.

Nu har emellertid Sören Lund icke vid sina studier kommit till den 
åsikten, att L. fatiscens Aresch. c. spor. plur. är identisk med L. fatiscens 
Kuck. c. spor. plur. Orsaken härtill är förekomsten av en annan hög
nordisk alg från Västgrönland, Ralfsia ovala Rosenv., som uppställdes av 
Rosenvinge år 1893 (Grönlands Havalger, sid. 900). Denna alg är också en 
krustformig typ, lik Lithoderma, men den utmärker sig genom sina en- 
rummiga sporangier, som äro sidoställda på fria trådar, som utväxa från 
bålen. I ett senare arbete har Rosenvinge (1898) själv framkastat den 
tanken, att denna Ralfsia ovata kunde vara den unilokulära formen av 
Areschougs Lithoderma fatiscens c. spor. plur. Denna hypotes understöddes 
av IIelgi Jönsson (1903), som även vid Islands kuster funnit Rosenvinges 
R. ovata, likaledes blott med unilokulära sporangier. Också IIelgi Jöns
son finner det mycket sannolikt, att denna R. ovata hör ihop med Are
schougs L. fatiscens c. spor. plur. 1 detta sammanhang hör emellertid på
pekas, att man då på lika goda grunder också kunde antaga, att Batters 
Ralfsia spongiocarpa (A Descript, of three new mar. Alg. Linn. Soc. Journ. 
Rot. 24, 1888) hörde ihop med Areschougs L. fatiscens c. spor. plur. I 
själva verket ser det ut som om denna av Batters 1888 uppställda art 
endast genom ganska svaga karaktärer skiljer sig från Rosenvinges R. 
ovata av år 1893. Olikheten vore enligt Rosenvinge att R. ovata har de 
unilokulära sporangierna sittande högre upp på de sporangieförande trå
darna, medan R. spongiocarpa har dem övervägande vid basen, stundom 
alldeles oskaftade, men de kunna även rent av bli terminala på de ver
tikala trådarna (jfr Batters fig. 21, Pl. 18).

Nu möter emellertid en svårighet vid alla dessa identifieringar och den 
ligger i kromatofortyperna. Särskilt Kuckuck har framhållit, att Litho
derma har i varje cell flera (4—8) linsformade små kromatoforer, medan 
släktet Ralfsia utmärkes av endast en enda skivformig kromatofor i varje 
cell. Att Areschougs L. fatiscens c. spor. plur. har i krustacellerna tal
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rika små kromatoforer har nu S. Lund påvisat. Kuckucks L. faliscens var 
förut vål känd och vackert avbildad och har likaledes flera kromatoforer. 
Rosenvinges Ralfsia ovala har däremot endast en skivformig kromatofor. 
Hur Batters R. sportgiocarpa förhåller sig är obekant.

Sören Lund framhåller, att det under sådana förhållanden är möjligt att 
antaga, att Ralfsia ovala Rosenv. och Lithoderma faliscens Aresch. c. spor. 
phir. höra ihop endast under den förutsättningen, att man kan räkna med 
att en art kan visa dimorfism med avseende på kromatofortypen, vilket 
naturligtvis icke är alldeles uteslutet. Man kunde tänka sig att en stor 
skivformig kromatofor kan fragmenteras i smärre och i själva verket har 
Lund också kunnat uppvisa, att de av honom vid Grönland tagna exem
plaren av L. fatiscens Aresch. visa dylik dimorfism på samma individ, 
i det att krustacellerna alltid innehöllo talrika små kromatoforer, medan 
däremot de fria hårlika trådarna, som bära de plurilokulära fortplant- 
ningsorganen, i sina celler ha blott en enda kromatofor, som särskilt i de 
mera ansvällda toppcellerna har en skivlik form. Man kanske alltså icke, 
enligt Lund, får lägga allt för stor vikt vid uppgifterna om kromatoforerna 
hos Ralfsia ovata. Skulle Rosenvinges uppgift (1899, sid. 94) om den enda 
skivformiga kromatoforen hos R. ovata grunda sig på iakttagelser endast 
på de hårlika trådarna, så är det ju ej uteslutet, att den algens krusta- 
celler ha talrika små kromatoforer som Lithodermorna.

Sören Lund kommer genom sina undersökningar alltså till följande 
resultat:

Lithoderma fatiscens Kuck. c. spor. plur. och Lithoderma fatiscens 
Aresch. c. spor. uniloc. måste med all säkerhet höra ihop, enär individ 
funnits med dylika organ i en och samma sorus.

Lithoderma fatiscens Aresch. c. spor. plur. antages vara en helt annan 
alg, som sannolikt hör ihop med Ralfsia ovata Rosenv.

Även om det ej särskilt framhålles av Lund, bör väl detta nu alltså 
uppfattas så, att dessa bägge algarter ha en generationsväxling av den 
typen, att generationerna äro morfologiskt lika och gamofyter med pluri
lokulära gametangier växla med sporofyter med unilokulära sporangier. 
Att den diploida sporofytgenerationen jämte sina sporangier även kan 
alstra plurilokulära fortplantningsorgan är fullt i överensstämmelse med 
vad hos talrika andra Ectocarpales-typer är väl känt. Dessa plurilokulära 
sporangier på sporofyterna alstra emellertid icke gameter.

Kunde en cytologisk undersökning av dessa algformer med särskild 
hänsyn tagen till kromosomtalen bekräfta den ovan supponerade genera
tionsväxlingen, skulle formernas samhörighet bli bevisad även utan kul
turförsök, vilket annars naturligtvis är det utslagsgivande sättet att lösa 
detta problem.

Vid studiet av Lunds avhandling trodde jag' först, att man skulle kunna 
tänka sig, att de plurilokulära organens olika ställning hos Lithoderma 
skulle kunna förklaras på det viset, att L. fatiscens Aresch. c. spor. plur. 
vore de verkliga, men sällsynta gamofyterna till L. fatiscens Aresch. c. 
spor. uniloc. L. fatiscens Kuck. c. spor. plur., som enligt vad Lund nu 
funnit, bildar plurilokulära och unilokulära sporangier på samma individ, 
vore i så fall sporofyterna, som också kunna bilda plurilokulära organ
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denna formens allmännare förekomst, ty om den diploida generationen 
hade plurilokulära sporangier, som regenererade idel diploida genera
tioner igen, så är det lätt insett, att den så småningom blir den dominerande 
generationen i naturen. Detta antagande visade sig emellertid ohållbart, 
ty det är genom Kuckucks undersökningar (1912) fullt klarlagt, att de topp- 
ställda plurilokulära organen alstra gameter. Kuckucks uppgifter och 
framför allt hans bilder, som visa kopulationsstadier, tvåkärniga och slut
ligen efter sammansmältning enkärniga zygoter och vidare ur dessa ut
vecklade ungstadier, äro alltför tydliga för att kunna misstolkas.

Å andra sidan har å L. fatiscens Arescli. c. spor. plur. aldrig plurilokulära 
organ observerats ihop med unilokulära sporangier på samma individ, så 
L. fatiscens Arescli. c. spor. plur. är efter all sannolikhet haploid.

Man kommer alltså efter studiet av Sören Lunds viktiga iakttagelser 
till det resultatet, att vi sannolikt ha två algformer — arter eller even
tuellt rent av släkten — bägge med regelrätt generationsväxling, som i 
litteraturen sammanblandats och gått under namnet Lithoderma fatiscens. 
Den ena (L. fatiscens Arescli.) har alla fortplantningsorgan i regel sido- 
ställda på från bålen utväxande assimilerande trådar, den andra (L. 
fatiscens Kuck.) bar motsvarande organ alltid direkt toppställda på bålen.

Bägge förekomma i Norra ishavet liksom i Östersjön, men L. fatiscens 
Arescli. är i Östersjön sällsynt och dess sporofytgeneration (Ralfsia 
spongiocarpa Batt. eller Ralfsia ovata Rosenv.) är vid de svenska kusterna 
ännu okänd. L. fatiscens Aresch. är mera vanlig i Ishavet, där bägge 
generationerna äro iakttagna. L. fatiscens Kuck. är i våra farvatten van
ligare, men förekommer ej heller sällsynt i Ishavet.

Nu kunna en del anmärkningar göras mot det förda resonemanget. 
Jag vill emellertid särskilt understryka, alt Sören Lund nöjt sig med att 
endast anföra de faktiska iakttagelserna utan att ge sig in på några som 
helst hypoteser, som alltså helt och hållet stå för min räkning.

Förutsatt att framtida undersökningar verkligen komma att visa, att 
dessa olika former icke differera med avseende på kromatoforer, då kan 
man fråga sig om man nödvändigtvis behöver antaga, att vi verkligen ha 
att göra med olika släkten eller ens med olika arter. Måste man nöd
vändigtvis förutsätta, att de unilokulära och plurilokulära fortplantnings- 
organen verkligen måste ha homolog ställning på de olika generationerna, 
för att de skola anses höra ihop? Yad säger erfarenheten från andra be
släktade brunalger?

Först kan då framhållas, att det dessa alger otvivelaktigt närstående 
släktet Ralfsia karakteriserats av sina alltid sidoställda unilokulära spor
angier, som utbildas från trådformiga, från bålen utväxande cellrader, 
men nu veta vi — särskilt genom Kuckucks undersökningar och avbild
ningar — att detta släkte å andra sidan alltid har sina plurilokulära fort
plantningsorgan toppställda. Vidare veta vi genom samme författare, att 
t. ex. Nemoderma tingitana har sina plurilokulära gametangier (här diffe
rentierade i olika $- och cf-gametangier) sidoställda, medan däremot de 
unilokulära sporangierna bildas interkalärt -— 4:de—6:te cellen från topp
cellen räknat — på sådana trådar, som hos gamofyten bilda de sidoställda
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-gametangierna. Vi se av dessa exempel, att vi i ena fallet kunna lia ett 
släkte, där de unilokulära organen äro sidoställda och de plurilokulära 
toppställda (Ralfsia), medan det förhåller sig' tvärtom hos det andra släk
tet (.Nemoderma). Vi kunna därav sluta, att man ieke med nödvändighet 
måste avvisa tanken, att alger icke kunna höra ihop som olika genera
tioner av en och samma art, även om generationernas olika fortplant- 
ningsorgan icke ha homolog ställning. Det är alltså ingen tvingande nöd
vändighet att förkasta tanken att L. fatiscens Aresch. c. spor. plur. kan 
vara gamofyten till L. fatiscens Aresch. c. spor. uniloc., liksom all L. fatiscens 
Kuck. c. spor. plur. också kan vara gamofyt till samma L. fatiscens 
Aresch. c. spor. uniloc. D. v. s. det kan tänkas, att gamofytgenerationen 
varierar med hänsyn till gametangiernas ställning. Naturligtvis kan det
samma tänkas vara fallet med sporofytgenerationen, om nu Ralfsia ovala 
Rosenv. eller R. spongiocarpa Batt. också ingår som ett led i Lithoderma's 
generationsväxling, d. v. s. om man skulle våga det antagandet, att en dylik 
Ralfsia vore en annan form av Lithoderma’s sporofytgeneration med sido
ställda unilokulära sporangier på särskilda grensystem i stället för den 
vanligare med de toppställda direkt på bålen.

t varje fall måste, om Rosenvinges R. ovala hör ihop med Areschougs 
Lithoderma fatiscens c. spor. plur. denna alg nog uppställas som ett nytt 
släkte, ty såsom Kuckuck (1912, sid. 169) framhållit, ha alla hittills kända 
Ralfsia-arter plurilokulära fortplantningsorgan av ett annat utseende och 
alltid toppställda.

Härmed ha vi till sist kommit in på ett kapitel, som jag förut alls icke 
berört, nämligen nomenklaturproblemet. Om det verkligen kommer att 
visa sig, att Areschougs släkte Lithoderma, som grundades på arten L. 
fatiscens och karakteriserades genom toppställda unilokulära och sido
ställda plurilokulära fortplantningsorgan, i själva verket äro generationer 
tillhörande tvenne olika algarter som nu även Lund synes hålla för tro
ligt, då kan knappast släktet Lithoderma längre upprätthållas, eftersom 
de internationella nomenklaturreglerna (art. 64) förkasta ett namn på en 
systematisk enhet, om karaktärerna äro hämtade från olika växter, som 
ej höra ihop. För Kuckucks alg måste då namnet Pseudolithoderma Sved. 
komma i fråga. Vad Areschougs alg bör heta får bestämmas av den, som 
verkligen visar, hur dess sporofyta generation ser ut. Blir emellertid re
sultatet, att alla dessa olika former verkligen också höra ihop som en 
art — låt vara mångformig sammelart — ja, då blir släktet Lithoderma 
Aresch. bestående. Då jag uppställde Pseudolithoderma, leddes jag av den 
princip, som Kuckuck anslutit sig till, då han (1894) säger: »Obgleich es 
misslich ist, eine neue nicht gut beglaubigte Gattung in die Wissenschaft 
einzuführen, so halte ich doch andererseits jene Methode für richtig, 
welche zwei zweifelhafte Organismen so lange mit verschiedenen Namen 
belegt, bis ihre Zusammengehörigkeit bewiesen ist.»

Sören Lund har avhållit sig från alla nomenklaturdiskussioner över de 
av honom behandlade algformerna. Han har endast redogjort för sina 
viktiga fynd samt beskrivit de funna typerna och deras fortplantnings
organ.

Framtiden får nu söka att på andra vägar komma till klarhet om for
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mernas samhörighet. En väg' att nå detta mål vore en cytologisk under
sökning av kromatoforer och kromosomtal, en annan att genom kultur
försök fastställa de olika typernas inbördes sammanhang.

Yi se således, att algologerna ha alla utsikter till att ännu under en 
lång tid framåt få brottas med ett Lithoderma-problem.

(För fullständig litteraturförteckning hänvisas till Sören Lunds avhand
ling!)

Nils Svedelius.

Om vegetativ förökning hos hassel, lönn och lind.

I en av Bertil Lindquist nyligen utgiven större avhandling, »Dalby 
Söderskog» (Acta Pbytogeographica Suecica, Stockholm 1938), förekommer 
ett mera allmänt hållet uttalande angående hasselns vegetativa förökning, 
vilket torde förtjäna ett bemötande. Jag syftar närmast på här citerade 
rader (sid. 129): »Skotten äro icke som hos almen rotskott, utan äro stam- 
skott, vilka utgå såväl från stammens ovanjordiska som dess underjordiska 
delar. De ha ofta förväxlats med rotskott och visa ekologiska likheter 
med dessa däri, att de nya skotten ofta skjuta upp till synes fristående 
från moderstammen.»

Lindquist är här inne på en gammal fråga, som undertecknad sysslade 
med ganska ingående för ett 30-tal år sedan. På grund av de undersök
ningar, som då utfördes, kunde jag i ett föredrag (Bot. sektionen i Upp
sala den 18/io 1910) samt senare i en avhandling, »Till liögbuskformationens 
ekologi» (Sv. Bot. Tidskr. 1911) framlägga övertygande bevis för att hasseln 
kan bilda rotskott. Det är alldeles riktigt, som L. anför, att från moder
buskens stamkomplex fristående skott lätt kunna förväxlas med rotskott. 
Jag har grävt upp åtskilliga sådana skenbara rotskott och funnit dem på 
ett eller annat sätt stå i direkt samband med moderindividets stamsystem. 
Helt annorlunda förhåller det sig med de ofta på långt håll från moder- 
individet och från horisontala rötter utgående skotten. Särskilt om dessa 
äro årsskott, och om de horisontala rötter, från vilka de utgå, äro unga 
och friska, kan sakförhållandet knappast misstolkas. I rasmarkerna på 
Kinnekulle har jag insamlat åtskilligå sådana äkta rotskott. 1 själva verket 
voro de vanligare än grodd- eller ungplantor, varför jag ansåg hasselns 
förökning genom rotskott såsom särskilt utmärkande för växtsamhället i 
fråga.

Av allt att döma är emellertid hasselns alstring av rotskott, vilken an
tagligen framkallas av vissa speciella edafiska faktorer, relativt sällsynt. 
I Uppsala-trakten och Roslagen (Faringe socken) har jag endast i ett fåtal 
fall funnit rotskott, ehuru jag ofta använt timmar att söka dem. I stort 
sett torde nog också rotskottbildning vara av underordnad betydelse för 
hasselns vegetativa förökning.

När nu L. förnekar rotskottbildning hos hasseln, blir man onekligen 
överraskad av vad han anför om denna buskes vegetativa förökning (sid. 
128). Detta förklaras emellertid därav, att uttrycket vegetativ förökning 
användes i samma bemärkelse som vegetativ föryngring (sid. 131). Såsom
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likvärdigt härmed använder L. dessutom ett tredje, underligt uttryck, 
»vegetativ formering» (sid. 128 och 129). Härigenom blir terminologien 
ytterst förvirrande ocli oklar. Vad L. menar med de ovannämnda be
greppen är emellertid tydligen ett och detsamma, nämligen det förhål
landet, att hasseln genom att successivt bilda basala långskott från såväl 
ovan- som underjordiska stamdelar så gott som obegränsat kan bibehålla 
sin vitalitet och utvidga sitt stamkomplex. Detta förhållande hör kallas 
föryngring, ej förökning. Förökning inträffar först, om förbindelsen mellan 
stamskotten och moderbusken upphör, och de förra sålunda föra ett själv
ständigt liv. Teoretiskt sett borde detta kunna inträffa hos hasseln, då 
gamla buskkomplex ibland synas till en viss grad sprängda, men huru
vida en verklig förökning i ovan angiven bemärkelse härigenom kan äga 
rum torde vara tvivelaktigt.

I detta samband vill jag omnämna vissa iakttagelser angående vegetativ 
förökning hos lind (Tilia cordata Mill.) och lönn. Båda dessa trädslag, 
som normalt föröka sig på fertil väg, kunna tillfälligtvis föröka sig genom 
skott från nedliggande grenar, ett förhållande, som förut är iakttaget hos 
lind, men som beträffande lönnen synes ha varit obeaktat eller föga känt.

Ungefär en mil söder om Sundsvall ligger ett vackert och intressant syd- 
berg, Midskogsberget, sedan gammalt uppgivet som lokal för lönn och 
lind. Vid en inventering av denna förekomst (den 2,/i 1934) fann jag ej, 
som jag väntat, ett eller annat förvuxet exemplar, utan 20 ä 30 lönnar i 
utpräglad låg buskform och ungefär lika många slanka och välvuxna lindar. 
Lönnarna växte på en ganska svårtillgänglig, högt upp belägen berghylla 
i tvärstupet, där de bildade ett c:a 75 m långt band. Lindarna funnos i 
spridda grupper i den nedanför berget belägna blandskogen. En närmare 
undersökning visade, att lönnbandet utvecklats från ett något kraftigare 
ursprungsexemplar i mitten därigenom att nedliggande grenar successivt 
blivit rotslående och åt sidorna bildat nya skott, vilka givit upphov till 
nya buskliknande exemplar. Lindarna, som nådde en böjd av c:a 12 m, 
och som här och där sparsamt börjat blomma, tedde sig som självständiga 
exemplar. Detta var dock skenbart, det visade sig nämligen, att de i 
samtliga undersökta fall utgingo från äldre, nedliggande m. 1. m. tynande 
exemplar. Ett särdeles representativt exemplar var en lind, som bildade 
en nästan cirkelformig, på marken utbredd matta. Ett stycke från centrum 
hade utbildats 4 välvuxna lindstammar, vilka utgingo från skilda, radiärt 
utgående grenar.

Den framgångsrika vegetativa förökningen hos lönn och lind i detta 
fall är av ett visst intresse, då den visar, huru ifrågavarande ädla lövträd 
på långt mot norr belägna utposter, där den fertila förökningen äventyras, 
ha kunnat kompensera nämnda risk genom att övergå till en för dem 
mindre vanlig, men under rådande förhållanden mera effektiv fortplant
ning. Det ligger sålunda nära till hands att härvidlag tänka på ett kor- 
relationsförhållande, men företeelsen torde även kunna sättas i samband 
med vintrarnas i dessa trakter ymniga snötäcke, som undan för undan 
trycker ned yngre utvecklingsstadier av de nämnda träden mot marken.

S. G:son Blomqvist.



Ny nordgräns för Potamogeton panormitanus Biv.

Den 17 augusti 1935 skulle jag färdas över Torne älv vid Autio färj- 
ställe i Pajala s:n i norra delen av Norrbotten. I väntan på färjan såg 
jag på den rika vattenvegetationen kring färjans tilläggsplats på älvens 
sydsida, så gott detta lät sig göras från stranden och närliggande sten
block ute i vattnet. Bland massor av Potamogeton pusillus fann jag då 
också några sterila exemplar av P. panormitanus.

Den nya fyndorten, som ligger på 07° 15' nordlig bredd, tycks vara den 
hittills nordligaste icke bara i Skandinavien utan överhuvudtaget. Loka
lens höjd över havet är ungefär 153 m. Inom det nordiska floraområdet 
förekommer arten huvudsakligen i havsvikar; den är som kustväxt känd 
till Bottniska vikens nordända (karta hos G. Samuelsson, Acta Phytogeogr. 
Suecica, VI, 1934). Den nordligaste av de tidigare kända inlandsförekom- 
sterna ligger i Jämtland.

Den som tidigare lärt känna den torftiga växtligheten i Svealands och 
södra Norrlands stora älvar och som sedan stiftar bekantskap med Torne 
älv, frapperas av den rika vegetationen i denna. Delvis sammanhänga 
skillnaderna med olikheter i själva älvloppens gestaltning. A. G. Högbom 
har i sin stora naturbeskrivning över Norrland (Norrländskt Handbib
liotek, I, 1906) framhållit, hur de sydliga älvarna avbrytas av sjöar, fall 
och branta forsar, under det att diskontinuiteterna i våra nordligaste älvar 
äro jämförelsevis obetydliga och jämnare fördelade. Nedanför högsta 
marina gränsen äro de sydliga älvarna i allmänhet lugna och djupa på 
sträckorna mellan fallen och forsarna; vattendjupet är alltför stort för vatten
växternas trivsel ute i älvarna, och stränderna äro vanligen så branta, att 
det blir föga plats för vegetationen. I Torneälven däremot med dess mera 
kontinuerliga nivåfall är vattendjupet på många håll så ringa i stora partier 
av älven, att vattenväxterna finna gynnsamma betingelser. Jämsides med 
den kvantitativa skillnaden mellan Torneälvens och sydliga älvars vegeta
tion finnes också en kvalitativ sådan. Torneälven hyser några fordrings- 
fulla arter, som saknas i de sydligare älvarna. Butomus umbellatus har 
jag sett på ett drygt 10-tal lokaler i älven från Junosuando s:n ned till 
Haparandatrakten (alltid i steril form); på en del lokaler finnes den relativt 
rikligt över stora arealer. Potamogeton filiformis har jag iakttagit vid 
Kuoksu färjställe i Vittangi kapellförsamling i Torne lappmark (1935) och 
vid Junosuando färjställe i bifurkationsälven Tärändö älv (1930). Vid det 
nyssnämnda färjstället vid Kuoksu växte också Myriophyllum spicatum.— 
Jag har aldrig haft tillfälle att ägna Torneälvens vegetation odelad upp
märksamhet; iakttagelserna ha gjorts under korta rekognosceringsturer 
på en del platser utefter älven. En intensiv utforskning av älvens vegeta
tion skulle säkerligen ge långt flera lokaler för Butomus, förmodligen flera 
också för P. filiformis och M. spicatum och kanske ytterligare fynd också 
av rariteten P. panormitanus. Möjligen skola också en del älvar i nordli
gaste Finland och Norge visa sig ha en liknande rik vegetation.

Gunnar Lohammar.
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REFERAT.

Leick, E., B e s t i m 11111 n g' der Transpiratio n u n d E v apora- 
t i o n mit Rücksicht auf die Bedürfnisse d er Ökologie. — 
E. Abderhalden, Handbuch d. biol. Arbeits m e t li o d e 11. Lfg 479. 
S. lo73—1706 m. 30 Abb. HM 11.50. Urban & Schwarzenberg, Berlin 1939.

Under senare år ha ekologerna visat ett påfallande stort intresse för 
problem som sammanhänga med växternas vattenhushållning. Intresset 
kan knappast kallas nytt, ty intet område inom fysiologi och ekologi har 
väl varit föremål för så många undersökningar och avhandlingar som just 
vattenomsättningen och vattnet är nu en gång den viktigaste faktorn för 
växternas utbildning och utbredning. Att hithörande frågor vunnit ökad 
aktualitet på senare tid beror i första hand på den modernare metodik, som 
tillkommit och som gjort det möjligt att granska tidigare försöksresultat 
samt analysera problem, vilka förut blivit mera summariskt behandlade. 
Det har härvid visat sig att växtens vattenomsättning är ett betydligt 
mera invecklat kapitel, än man tidigare tänkt sig samt att vattenförbruk
ningen i de flesta fall är avsevärt större än vad äldre uppgifter ge vid 
handen. Uppfattningen i hithörande ting karakteriseras därför för när
varande av oklarhet och osäkerhet. Ilur egendomligt det än kan låta, så 
har man ännu aldrig lyckats att på direkt väg fastställa, hur mycket 
vatten en växt förbrukar under naturliga förhållanden och ändå är det 
just på denna frågas besvarande som arbetet ständigt varit inriktat. Man 
känner ingen metod som möjliggör en exakt mätning av vattenförbruk
ningen hos en intakt, i marken rotad planta. Däremot finns det ett fler
tal sätt att mäta vattenomsättningen hos avskurna växtdelar och hos 
plantor i kruka. Alla dessa metoder äro tyvärr behäftade med fel, som 
understundom kunna vara avsevärda. Nyare undersökningar ha därför 
framför allt sökt bestämma storleken hos dessa fel samt analysera dem 
och förebygga eller minska deras verkan. Först sedan detta skett kan en 
metods värde bedömas.

Leicks arbete utgör en omfattande och detaljerad framställning av 
äldre och nyare metoder för mätning av transpirationen. Såväl de direkta 
som de indirekta metoderna behandlas ingående och fördelar och nack
delar vägas mot varandra. Ett värdefullt bidrag utgöra de felbestämningar 
som förf. själv och hans lärjungar i många fall utfört. De flesta instru
menten finnas också avbildade och beskrivna.
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En avdelning' behandlar mätningarnas innebörd ocli de olika sätten för 
transpirationsvärdenas jämförande d. v. s. i relation till yta, friskvikt, 
vattenhalt etc.

Arbetet omfattar också de vanligaste metoderna för mätning av den 
fysikaliska avdunstningen eller evaporationen. Denna är en av huvud
faktorerna för transpirationens fysikaliska komponent och bestämmes van
ligtvis samtidigt med transpirationen. Evaporationsmätningen måste lik
som transpirationsmätningen taga sikte på de förhållanden, under vilka 
växten lever, d. v. s. på mikroklimatet och metoderna anpassas därför 
numera även för detta krav.

Trots det förhållandevis stora sidoantalet är Leicks framställning kon
centrerad och alltigenom saklig. Ofta är den formad till schematiska 
översikter, där läsaren lätt kan orientera sig. ^ q ^tålfelt.

IIuber-Pestalozzi, G., Das Phytoplankton des Süsswassers. 
Systematik und Biologie. Teilt. — 342 sidor. 395 avbildningar. E. Schwei- 
zerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1938. Pris RM 42:—, inb. 
RM 44:—.

Vid bestämning av växtplankton har hittills bristen på en ändamåls
enlig handbok vållat vissa olägenheter. Visserligen har Paschers »Süss
wasserflora» varit i synnerhet nybörjaren till stor hjälp, men trots sin 
relativt stora översiktlighet har den dock på grund av sin karaktär av 
allmän sötvattensllora ej kunnat ge en tillfredsställande överblick av varken 
de planktiska algerna eller fytoplankton i allmänhet. I ännu högre grad 
gäller detta Rabenhorst och andra dylika utförligare verk, vilka jämsides 
med olika specialarbeten oundgängligen behövts vid alla mera ingående 
planktonstudier. På initiativ av avlidne prof. E. Naumann och prof. A. 
Tiiienemann har dr IIuber-Pestalozzi åtagit sig det mödosamma arbetet 
att skriva en utförlig systematisk och biologisk framställning av jordens 
i sötvattensplankton förekommande växter.

»Das Phytoplankton des Süsswassers» är avsedd att utkomma i 4 delar, 
av vilka den första behandlar cyanofyceer, bakterier, bakterieliknande 
former och svampar, den andra chrysfyceer, heterokonter och kiselalger, 
den tredje cryptomonader, peridineer, chloromonader och eugleniner och 
den fjärde chlorofyceer, däribland även desmidier.

Den nu utkomna första delen innehåller dessutom ett i många hänse
enden belysande allmänt avsnitt. Efter att i de tre första kapitlen av 
detsamma ha i korthet redogjort för viktigare tidigare utgivna arbeten 
med algologiskt innehåll, för plankton- och neustonbegreppen samt före
komsten av neuston samt för vissa planktontermina, ger författaren i det 
fjärde en intressant inblick i f yto plan k tonet s allmänna sammansättning. 
Därpå följande kapitel behandlar, tyvärr något för knapphändigt, sjö- 
och planktontyper. Kapitel sex fyller däremot rätt bra sin uppgift som 
en orientering över fytoplanktonets inverkan på omgivningen. Efter en 
ingående granskning av formtyperna i kapitel sju och en teoretisk betrak
telse över planktogenesis i kapitel åtta, lämnas i de två följande kapitlen 
en välkommen översikt över den vertikala och horisontala fördelningen 
av fytoplankton och de därpå inverkande faktorerna. Mycket givande
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äro kapitlen elva och tolv, som behandla utbredning, immigration och 
invasion. Bl. a. får läsaren en god uppfattning om den snabbhet med 
vilken invasion kan ske i en nybildad sjö även om inga andra sjöar finnas 
inom dess tillrinningsområde. Icke mindre intressanta äro de i dylika 
sjöar iakttagna stora förändringarna i planktonsammansättningen, som 
tyda på en instabilitet av de biologisk-kemiska förhållandena. De om
nämnda fallen av planktoninvasioner visa, att också i äldre sjöar en viss 
instabilitet kan uppstå till följd av tillfälliga yttre ingrepp och fortgående 
förändringar i omgivningen. Sedan i två korta kapitel jämförelser an
ställts mellan havs- och sjöplankton samt de marina elementen inom 
sötvattensplankton berörts, behandlar författaren i kapitel femton ett i 
många hänseenden, icke minst ur näringskretsloppets synpunkt viktigt 
tema, nämligen de planktiska organismernas förmåga att hålla sig svä
vande. På ett mycket förtjänstfullt sätt diskuterar han de olika härpå 
inverkande yttre och inre faktorerna såsom vattnets täthet och viskositet, 
strömmar, turbulens, genom solstrålarnas värmeinverkan förorsakad stig
ning av plankton (torde enligt min mening ha en stor betydelse vid fyto- 
plankternas vertikala vandringar under dygnet), plankternas specifika vikt, 
formmotståndet, aktiv rörelse och det levande protoplasmats funktion. 
Den allmänna delen slutar sedan med några korta kapitel om cyclomor- 
foser, kultur av organismerna, epibionter och parasiter, bestämnings- 
metodik och konservering.

Om den systematiska delen är det tills vidare svårt att fälla ett slut
giltigt omdöme. Såvida av den nu i tryck föreliggande delen kan dömas, 
torde den emellertid rätt väl motsvara de anspråk en planktonforskare 
ställer på en dylik. Särskilt ville jag framhålla de rikliga och goda illu
strationerna samt de relativt talrika biologiska uppgifterna. Vad den 
geografiska utbredningen beträffar kan däremot anmärkas, att notiserna 
härom icke äro fullt up to date. Så synes bl. a. den rätt omfattande 
algologiska, resp. alger i ett eller annat sammanhang behandlande, finska 
litteraturen vara till stor del obekant för författaren.

Slutligen ville jag framhålla, att »Das Phytoplankton des Siisswassers» 
även för icke-planktologer torde vara till stor nytta, i det att den inne
håller en del nyare diagnoser, vilka saknas i tidigare utgivna, samman
fattande algologiska verk.

H. Järnefelt.

Lindquist, Bertil, Dalby Söderskog. En skånsk lövskog i forntid 
och nutid. — Acta phytogeographica suecica. Band X. 1939.

Docenten Bertil Lindquists rikt och instruktivt illustrerade arbete 
»Dalby Söderskog» utgör en på grundval av flera års undersökningar i 
naturen och laboratoriet utarbetad monografisk behandling av den i södra 
Skåne belägna nationalparken Dalby Söderskog, vanligen kallad Dalby 
hästhage eller helt enkelt Dalby hage.

•lag talar med avsikt och som jag tror med skäl om ett monografis k t 
arbete. Detta beror ej närmast på dess betydliga omfång, 273 sidor, utan 
på att intet skogssamliälleskomplex inom den nordiska bokregionen blivit 
föremål för så omfattande jämförande studier som det ifrågavarande.

17 39296. Svensk Botanisk Tidskrift. 1939.



Det kommer att verka ledande på viktiga delar av den scanodaniska 
skogsbiologin, därvid utgörande en fortsättning på de vägar, förf. slagit 
in med sin gradualavhandling, Den skandinaviska bokskogens biologi, och 
Timmesöbjerg, en biologisk studie i bokskogen på Möens Klint.

Då Dalby hage avsattes till nationalpark, hölls den på de flesta håll 
som »den sista återstoden av den typ av blandskogar utav ädlare trädslag, 
som under längesedan förgångna tidsrymder allmänt förekommit i vårt 
lands sydligaste provins». Lindquists undersökningar ha givit en annan 
bild, av största intresse icke minst genom de analoga slutsatser, man äger 
rätt att draga om de scanodaniska skogarna i sin helhet och deras historia 
genom tiderna.

Så långt som de arkeologisk a, ark ivalis k a och natur
historiska källorna räcka, har Dalby hage visat sig 
vara en mycket komplicerad produkt av en rad olik
artade ingrepp från människans sida.

En viktig samlingspunkt i det historiska utvecklingsförloppet blir för
delningen över Dalby hage av fosfathalten. Genom c:a 300 analyser efter 
Abrhenii metod konstaterades en koncentration av fosfathalten inom 
parkens »Ilästhage vall». Denna märkliga bildning på 18 av hela parkens 
30 hektar, som man tolkat på ganska olika sätt, visar Lindquist vara en 
fornborg från heden tid och troligen parkens tidigaste kulturkoncentration.

I och invid denna anläggning har nu skogen för olika ändamål exploa
terats, den har betats, kanske mest av hästar, samt plockhuggits på olika 
slags träd och buskar och härigenom till sin habitus växlat betydligt. 
Dessa växlingar följer Lindquist genom omfattande arkivstudier.

Medeltidens arkivaliebelägg äro ej många, tack vare de oblida öden 
som drabbat Dalby kloster och by, men de danska arkiven ge Lindquist 
till sist flera ganska viktiga upplysningar. Framförallt viklig blir hans 
på dessa väl stödda mening, som han också utbygger med sociologiska 
undersökningar i parkens nuvarande hasselsnår och hasselsnårens nordiska 
historia från boreal till recent tid, där jag dock icke alldeles delar för
fattarens åsikter, att genom det omåttliga antal »borgedejeheste», Dalby 
kloster hade att mottaga, Dalby hage vid reformationens inbrott genom 
betningen över vida sträckor förvandlats till en hasselskog. Av skogs
träden funnos förövrigt alm, bok och ek. Belägg för ekens förekomst 
har förf. icke lyckats uppbringa. — Att tillskriva betesskadorna, vilka 
förf. sid. 83 illustrerar med en gammal ek, enbart kreaturen är nog ej 
uttömmande, då man av naturnamnen i parken (Hjortarummet, Hjortsulan) 
vet, att hjortarna huserat därstädes.

Reformationstidens mera flödande källor visa oss, att då klostret upp
hörde och därmed borgedejeheste-systemet, vederbörande ej blott började 
hålla efter hasselskogen för att låta de unga träden komma upp, utan 
även sågo till, att avverkningen, det gällde mest ek och bok, hölls inom 
måttliga gränser. Man kan säga att Hästhagen vid övergången mellan 
1500-tal och 1600-tal skötts mera för skogens skull än för djurens.

Med Roskilde-freden inleddes en ny utvecklingsfas. Karl X Gustaf 
anlade vid Dalby kungsgård ett stuteri, med dess bete delvis förlagt till 
Dalby hage, men med ej utrett inflytande på densamma. Planlösa och
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starka avverkningar hörde till ordningen, och under 1700-talet förstördes 
det gamla trädbeståndet för att mot slutet av seklet ersättas med ung 
blandskog av alm, bok, ek och ask samt av kraftig snårunderväxt.

Ur denna skog utvecklade sig' under 1800-talet och vårt sekel den nu
tida naturparken, vars yppighet trots de hårdhänta avverkningarna 1817— 
1820 och 1914—1916 gjort den vida bekant.

En allmänt spridd åskådning, väl närmast utgående från dansken 
Vaupells berömda undersökningar på 1860-talet, anser att denna natur
park av almar, ekar, bokar och askar med rask fart håller på att förvandlas 
till bokskog, och att då denna i en icke avlägsen framtid slutit sig, ha vi 
nått klimaxformationen.

Docenten Lindquist har nu ådagalagt, alt utvecklingen gått och går 
alldeles andra vägar.

Det är närmast alme n och asken som utvidga sig på de andra trädens 
bekostnad.

Asken. Ett märkligt a s k-ungbestånd, där ungaskarna stå täta som vass 
(160,000 exemplar per hektar) börjar framgångsrikt konkurrera med de 
andra trädslagen; men ser man på något äldre facies visar det sig att 
dessa reda sig gott, framförallt ahnen. Askens framtida roll blir att ocku
pera den fuktiga och våta jorden.

Eken (Quercus pedunculata; Q. sessiliftora saknas alldeles) har en 
anspråkslös plats, och de 200—300 år gamla exemplaren, som äro märk
liga återstoder av den äldsta skogen, böra, hur nu parkens skötsel kominer 
att ordnas, skyddas genom borttagande av andra lövträd, som skjuta upp 
i deras krona.

Boken har en mycket bekymmersam ungdom, i det den har svårt att 
bana sig upp under och genom almarnas kronor, men väl kommen i 
höjden håller den sig i beståndet i ungefärlig jämvikt med den i stort 
sett mäktigare almen.

Almen, vilken Lindquist som bekant visat tillhöra en annan underart 
än den egentligt nordiska, har under detta århundrade tydligt tilltagit och 
skjuter från början med stor vitalitet i höjden.

Över denna skog gör nu förf. en ekologisk och floristisk monografi, 
vars ledlinjer man ej gärna vid studiet av scanodaniska skogar kan gå 
vid sidan om. I grundmaterialet ingår ett stort antal fasta provytor, vilkas 
förändringar till flora och förna han följt åren 1925—1935. Det skulle ha 
sin betydelse, att det sörjdes för, att dessa provytor i framtiden under
kastades periodiska observationer på sätt, som det ordnats för mina med 
Dalby jämnåriga provytor i Bjärka-Säby lövängar.

Vid uppgörandet och beskrivningen av sina markprofiler använder han 
sig av ett delvis nytt system, som torde få god användning för våra 
eutrofenta lövskogar.

Bland biologiska faktorer ägnar han daggmaskarnas men även 
m o 11 u s k e r n a s nerbrytande av förnorna omfattande studier. Som var 
att vänta har denna nerbrytningsprocess visat sig äga en delvis grund
läggande betydelse för utformandet av såväl inullprofilen som rliizosfären 
inom densamma.

Med de kemiska egenskaperna hos mullprofilerna har han under tal
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rika analyser omsorgsfullt arbetat. De faktorer han närmast tagit i be
aktande äro sur hetsgrad, kal k hal t, fosfat hal t, kaliumhalt 
och nitrifikationer, varvid han sätter sina analyser i intim för
bindelse med motsvarande olikheter i vegetationen.

Det är lätt att komma med den anmärkningen, att förf. bort skjuta en 
ännu säkrare grundsten än den arkivaliska under sin skogshistoriska 
byggnad, nämligen lokal pollenanalys. Den, som utan vidare talar så, har 
nog ej studerat de en gång pollenförande myrjordarternas öde ute på den 
sydskånska slätten. Men finnes det ej en möjlighet att ur Dalby hages 
egen jord pressa fram ett pollenmaterial?

Jag tänker på Stora Kroppekärr. En gång för mycket länge sedan 
borrade eller grävde jag i dess humus för att se om det lönade sig att 
utslamma makroskopiska fossil. Resultatet blev negativt. Minnesbilden 
av lagret talar dock ej emot, att den moderna pollenanalysen med sina 
tekniska resurser skulle kunna avvinna det vittnesgilla resultat.

Den svenska skogsbiologin har av naturliga skäl starkt koncentrerats 
på våra nordliga skogar, närmast barrskogen; det gäller nu att även inten
sivt taga itu med våra sydliga lövskogar. Bland sådana redan presterade 
arbeten intar Lindquists Dalby Söderskog en hedersplats.

Rutger Sernander.
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NOTISER.

Utnämning. — Docenten J. A. Nannfeldt, Uppsala, har av Kungl. Maj:t 
utnämnts till professor i botanik, särskilt systematik och morfologi, vid 
Uppsala universitet fr. o. m. den 1 maj 1939.

Disputationer. — För vinnande av filosofie doktorsgrad försva
rade vid Uppsala universitet fil. lic. Gunnar Björkman den 24 maj 1939 
en avhandling »Kärlväxtfloran inom Stora Sjöfallets nationalpark jämte 
angränsande delar av norra Lule lappmark» och fil. lic. Daniel Lihnell 
den 25 maj 1939 en avhandling »Untersuchungen über die Mykorrhizen 
und die Wurzelpilze von Juniperus communis».

Docentförordnande. —- Till docent i skoglig genetik vid Skogs- 
högskolan förordnades den 2 maj 1939 fil. doktor Olof Langlet.

Minneshögtidligheti samband med 100-årsdagen av 
Veit Brecher Wittrocks födelse — För att hedra Veit Brecher 
Wittrocks minne ägde fredagen den 5 maj 1939 en ceremoni rum framför 
det nya växthuset i Bergianska trädgården, där professor Robert E. Fries 
från Bergianska stiftelsen nedlade en krans under en porträttmedaljong 
över Wittrock, utförd till jubileumsdagen av medaljgravören Svante 
Nilsson och uppsatt på växthusets fasad som pendang till Bergiusmedal- 
jongen. Professor Fries erinrade i ett tal om de betydande insatser 
Wittrock gjort för trädgårdens utveckling, framför allt genom dess för
flyttning till nuvarande plats och dess omläggning därstädes.

K. Vetenskapsakademien. — Vid Vetenskapsakademiens sam
manträde den 12 april 1939 invaldes till ledamot av akademien i klassen 
för botanik professor G. Samuelsson.

Vid samma sammanträde utsågs till preses för arbetsåret 1939—1940 
professor Roh. E. Fries.

K. hysio grafiska Sällskapet. Till ledamöter av sällskapet 
ha invalts professor Göte Turesson och docent J. Rasmusson.

Stipendier och anslag. — Från Liljevalchs stipendiefond vid Stock
holms högskola: till fil. mag. C. L. Kiellander 1,300 kr. för undersökning 
av sekt. Stenopoa av släktet Poa och insamling av cytologiskt material 
därav, särskilt i norska och svenska fjälltrakter; till fil. lic. A. W. Lilje



fors 825 kr. för resa till Tyskland, Schweiz och Holland för att insamla 
material av vissa rosacéér för en cytologisk-embryologisk undersökning, 
och till amanuensen fil. mag. K.-G. Kökeritz 700 kr. för undersökning inom 
Pite och Lule lappmarker av odlingsmöjligheterna och deras samband 
med vegetations- och klimatförhållandena. — Från Lantbruksakademien 
ur A. W. Bergstens donationsfond: till direktör S. A. Holmberg 2,000 kr. 
för att i Ostasien studera sojabönans odling och förädling och till docent 
Ii. Burström 1,600 kr. för att undersöka mekanismen vid nitratassimilationen 
hos växterna. — Från Längmanska kulturfonden: till Lunds Botaniska 
Förening 1,000 kr. för tryckning av generalregister till Botaniska Notiser; 
till docent F. Fagerlind 1,500 kr. för kritisk granskning av samtliga litte
raturuppgifter om förekomst av tetrasporiska embryosäckar bland angio- 
spermernä; till docent C. Malmström 1,500 kr. för tryckning av fyra kartor, 
belysande de skogliga förhållandena i Halland vid olika tidpunkter från 
mitten av 1600-talet, och till agronom E. Åberg för undersökning av 
material av korn och vete, som hemförts av doc. II. Smith från en forsk
ningsresa i östra Tibet. — Från Faltzburgs stipendiefond vid Uppsala uni
versitet till fil. lic. S. Aiilner 1,200 kr. för studier över vissa barr
skogslavars nordiska utbredning. — Från Knigges stipendiefond vid Uppsala 
universitet till fil. mag. Bengt Pettersson 300 kr. för undersökningar 
över gotländsk myr- och hällmarksvegetation. — Från Botaniska Sek
tionen, Uppsala, ett Elias Fries-stipendium, 150 kr., till fil. mag. Bengt 
Pettersson för nyssnämnda ändamål. — Från Rutger Sernanders forsk
ningsfond till fil. d:r S. Erlandsson 100 kr. för cytologiska undersökningar 
av gotländska glacialrelikter. -— Från Hj. Lundbohms minnesfond till ama
nuens G. Sandberg 1,500 kr. för studier inom Torneträsk-området över 
tjälskjutning och jordflytning som ekologiska faktorer.

Statens centrala frökon trollanstall. — Bruksägare frih. 
C. S. Beck-Friis har av regeringen förordnats att fortfarande till 1 juli 1941 
vara ordförande i styrelsen för Statens centrala frökontrollanstalt. Till 
ledamöter i styrelsen för samma tid ha förordnats föreståndaren för Sven
ska vall- och mosskulturföreningen A. Elofson, chefen för Statens skogs- 
försöksanstalt, professor O. A. II. V. Hesselman, föreståndaren för Sveriges 
utsädesförenings förädlingsanstalt, professor E. Å. Åkerman, direktör II. 
\Y. A. Weibull och lantbrukare Ewert Gustawson, Rönninge.

Statens växtskyddsanstalt. — Till ordförande i styrelsen 
för Statens växtskyddsanstalt till 1 juli 1942 har regeringen förordnat 
professor B. O. H. Witte, till ledamöter i styrelsen för samma tid ha 
förordnats godsägare .1. A. Treschow, Målhammar, och föreståndaren för 
Sveriges utsädesförenings förädlingsanstalt, professor E. Å. Åkerman samt 
till suppleanter domänintendenten i Södermanlands län .1. A. von Bergen 
och chefen för Weibullsholms växtförädlingsanstalt H. Lamprecht.
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