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KÄRLVÄXTFLORAN I LINDOME 
SOCKEN, HALLAND.

AV

MANNE OHLANDEB.

Ungefär 2 mil söder om Göteborg ligger Lindome socken, som 
jämte Släp väster därom bildar nordkalotten av Hallands län.
I norr gränsar Lindome till Göteborgs och Bohus läns västgöladel 
eller — närmare angivet — till socknarna Kållered och Landvetter, 
medan Älvsåker och Tölö socknar begränsar dess område söder ut. 
Längst i öster i V. Ingsjön möter Sätila socken tillhörande Älvsborgs 
län.

Lüge ocli geografi. Lindome nar aldrig ut lill havet. Avståndet hll 
kusten är dock endast ca 4 km. 1 sin största utsträckning i ONO-lig 
riktning från västgränsen mot Släp lill östgränsen i \ . Ingsjön 
överspänner sockenytan en längd av omkring 17,5 km. Den av
lägsnaste gränspunkten befinner sig således på ett totalavstånd av mer 
än två mil från havet. Bredast är Lindome mellan Gravsjön i norr 
och Djursjön i söder, en sträcka på ungefär 7 km fågelvägen.

I motsats till Mölndal och Göteborgs-områdets inre delar leder 
varken en större lågslätt eller en bredare vattenväg med omgivande 
slättbygdsbräm västerifrån in i det berörda området. I själva gräns
trakterna mot Släp och Askim utgör i stället de där förekommande 
höjdsträckningarna med toppar flerstädes överstigande 100 m en 
effektiv bergridå, som på lägre höjd fortsätter mot stranden och 
försvårar den botaniska kommunikationen mellan denna och in
landet. Måhända är detta förklaringen till att endast ett fåtal kust
växter hittat vägen till Lindome och där installerat sig på lämpliga 
lokaler. Bland dessa arter må nämnas Plantago maritima, Armeria 
vulgaris och Festuca arundinacea, som påträffats vid vägar relativt 
långt in i landet.

Sockenområdets geografiska utseende påverkas icke oväsentligt
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 429- 633873



450 MANNE OHLANDER

av Lindomeåns dalgång. Denna utgör en naturlig fortsättning på den 
djupa och långsträckta klyfta, som nu bildar Ö. och V. Ingsjöns 
vattenbäcken. Från dessa sjöar strömmar åvattnet snabbt väster ut 
ca 6—7 km, fortsätter därefter med långsammare fart åt sydväst 
lör att strax sydost om järnvägsstationen avvika i sydlig riktning. 
Vid Hällesåker vidgar sig ådalen till ett huvudsakligen av lerslätter 
uppbyggt småkulligt lågland med utlöpare mot Sagsjön och väster 
ut kring Rantorps-bäcken.

Genom Lindomeån och dalslätten däromkring klyves det kring- 
liggande, avsevärt högre och genomgående bergigare platåområdet i 
tvenne delar, vilka här lämpligen kan betecknas som norra och 
södra moss- och skogsbygden. Även om skogsvegetationen i 
lörsta hand är ett utmärkande drag för terrängen på nordsidan om 
ån — så länge denna bibehåller sin ursprungliga huvudriktning - 
och moss- och myrmarker onekligen överväger i södra delen, är 
skillnaden mellan de båda sockenområdena likväl icke så stor, att 
detta motiverar en annan beteckning än den nyss givna. — Den 
återstående delen av sockenytan, vilken i stort sett omfattar trakten 
väster om järnvägen och i fortsättningen benämnes västra huvud
området, uppvisar en blandning av olika terrängformer: smärre 
åkrar och ängar utan närmare samband med varandra, kala och 
lövskogsklädda kullar, omväxlande med relativt höga bergsträck
ningar med glesare barrskogsbestånd eller blandskog, näringsrika 
och vassomgivna slättsjöar, Equisetum-kärr, gamla torvmossar m.m. 
Den geografiska omväxlingen påverkar i sin tur traktens flora, som 
av naturliga skäl här varierar starkare än på andra håll inom sock
nen.

Traktens geologi. Geologiskt sett består berggrunden i Lindome 
huvudsakligen av kvarts- och fältspatsbergarter, vilkas detaljsam- 
mansältning icke torde behöva närmare specificeras. Mindre partier 
och områden av amfibolitisk gnejs, kvartsdioritisk, dioritisk eller 
porfyritisk uppträder emellertid i Fagared-trakten och söder ut 
mot Råsjön m. fl. platser inom det västra huvudområdet. Även 
diabas i form av till ytan uppstigande diabasgångar förekommer 
här och där, bl. a. ca 200 m N om Kimmersbo gård. Det kalberg, 
varom här är fråga, uppvisar på grund av berggrundens säregna 
beskaffenhet en från omgivningen avvikande flora, t. ex. Anemone 
pulscitilla, Primula veris, Carlina vulgaris, Carex ericetorum och 
Spergula vernalis.
Su. Bot. Tidskr., 57 (1963): 4
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Förekomsten av snäckskal på lägre nivåer, såsom vid Långeslätt 
ca 20 m ö. h. och vid Sandsjöns strand 41,3 m ö. h. m. fl. platser, 
ger säkra bevis för att en stor del av Lindome efter landisens ned- 
smältning stått i direkt förbindelse med havet och översköljts av 
detta. Utgår man från att den gamla strandlinjens läge även i inlan
det haft samma höjd över den nuvarande havsytan som det söder 
om Sandsjön påträffade erosionshaket, nämligen 83 m (jfr Sv. Geolog. 
Undersökn., bladet Särö, 1953), så skulle detta innebära att det 
odlingsbara, låglänta området kring Lindomeån och dess bibäckar 
upp till nämnda nivå en gång varit havsbotten. Detsamma gäller 
också det sjörika västra huvudområdet, där dock enstaka bergs
toppar i form av skär och holmar skjutit upp över vattenytan. 
Räknar man i stället med att M.G. har ett högre läge — t. ex. ca 100 
m — i Lindomes inre delar än i riktning mot kusten, så skulle likväl 
i stort sett de öster om linjen Gravsjön-Djursjön liggande delarna av 
sockenytan, vilka som regel befinner sig på en ännu högre nivå 
(max. 160 m), ha undgått det postglaciala havets direkta påverkan. 
Det är följaktligen här ej möjligt att påträffa marina avlagringar i 
form av skalgrus, leror etc.

Socknens klimat. I klimatiskt hänseende är Lindome i hög grad 
påverkat av sitt läge i närheten av Kattegatt. Havsvattnets 
mindre värmefluktuationer återverkar utjämnande på temperaturens 
variationer även i inlandet. Skillnaden mellan vinter och sommar 
och mellan dag och natt med hänsyn till värme och köld krymper 
m. a. o. i allt högre grad, ju kortare avståndet är till kusten. De av 
Bergsten (1952) återgivna, av Ångström konstruerade tempera
turkartorna för Halland uppvisar för Lindomes vidkommande en 
genomsnittlig januaritemperatur av mellan 0° och -1°, medan 
julitemperaturen i medeltal uppgår till +16°. Med större höjd över 
havet sjunker temperaturen något. Sålunda beräknar Bergsten 
att en ytförhöjning av 100 m motsvaras av en värmesänkning av i 
medeltal 0,6° under sommaren och 0,2-0,4° under vintern. Som en 
självklar konsekvens härav blir de mot kusten liggande, mera 
låglänta områdena inom socknen varmare än den högre, i inlandet 
belägna moss- och skogsbygden. I samband därmed får slättområdet 
också en mildare höst och vinter, varigenom vegetationsperioden 
törlänges, risken för nattfrost minskas och snötäckets avsmältning 
påskyndas under eftervintern. Förekomsten av den ettåriga, sen- 
blommande Gentianella balticn (Fig. 1) enbart i områdets låglänta

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): h



452 MANNE OHLANDER

västra delar kan måhända förklaras under hänvisning till nyss
nämnda temperaturförhållanden.

De av Ångström 1946 uppgjorda nederbördsdiagrammen för 
Halland, vilka likaledes återfinnes i Bergstens nyss återgivna redo
görelse för klimatet i landskapet, visar att Lindome-områdets neder- 
bördsmängd genomsnittligt uppgår till mellan 800 och 900 mm per 
år, en för vårt land förhållandevis hög siffra. Enligt Bergsten 
skulle vidare en höjdökning av 25 m inom Sydsvenska höglandets 
västrand, där Lindome har sin geografiska placering, medföra en 
nederbördsökning av 130 mm per år. Detta betyder bl. a. att moss- 
och skogsbygden i områdets östligaste delar — i all synnerhet söder 
om Lindomeån, där detta når sin högsta höjd — erhåller ett ganska 
betydande nederbördstillskott. Helt säkert har detta medverkat lill 
uppkomsten av de många sjöar och myrmarker som finnes här, 
vilket bl. a. framgår av den topografiska kartan över trakten.

Inom ramen för dessa mera allmänna klimategenskaper, som 
utmärker vårt område, finnes givetvis möjlighet till lokala variationer 
med hänsyn till solexponering, markfuktighet, berggrundens värme
bevarande förmåga etc. Förekomsten av vissa mera ovanliga växter, 
såsom Hypericum montanum, Astragalus glycyphyllus, Salu reja 
vulgaris, Turritis glabra, Lathyrus niger m. fl. på sluttningarna 
nedom de branta bergsträckningarna norr om ån (Grankärret, 
Ersgården, Skräppholmen) röjer otvivelaktigt ett samband med ett 
dylikt mikroklimat, även om gynnsamma geologiska faktorer 
därjämte kan ha bidragit till deras uppträdande på dessa platser.

Moss- och skogsbygden. Det bergiga och höglänta platåområdet 
öster ut på ömse sidor om Lindomeåns dalgång karakteriseras, som 
tidigare nämnts, framför allt genom sin rikedom på småsjöar, 
sankmarker av olika slag och större och mera sammanhängande 
skogstrakter. Särskilt i kantzonen av den mot V. Ingsjön alltmer 
avsmalnande åslätten samt söder om de stora sjöarna Nord- och 
Östersjön finnes rika bestånd. Området är i sin helhet glest bebyggt 
och föga tilldragande genom sin enformighet och karga utseende. 
Särskilt gäller detta mossbygden, vars nästan beklämmande ödslig
het och artfattigdom blir än mera påfallande ju mer man närmar sig 
Älvsåkergränsen. Barrskogen för här en tynande tillvaro eller saknas 
helt på många ställen. Detta har säkerligen sin orsak ej blott i den 
stora markfuktigheten utan beror också på den ringa tillgången på 
finare morän, sand och annat löst material, som förmodligen i sam- 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 4
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band med landisens nedsmältning sopats undan i de numera ofta 
uppdämda sänkorna mellan bergåsarna. Växtligheten i denna 
del av socknen bär också sin prägel av det näringsfattiga och på 
torrare platser tunna täckmaterialet. Molinia, Drosera, Myrica, 
Narthecium, Erica, Andromeda samt vissa Eriophorum- och Carex- 
arter (såsom C. panicea, C. pilulifera, C. lasiocarpa, C. rostrata och 
mera sällan C. pauciflora (Fig. 2) och C. limosa m. fl.) ingår exempel
vis som grundelement i den floristiska standarduppsättningen i denna 
svårtillgängliga och ogästvänliga obygd, som saknar egentliga väg- 
förbindelser med de odlade trakterna i norr och söder. 1 stort sett 
förhärskar den skildrade vegetationstypen inom ett 1-4 km brett 
bälte utmed gränsen mot Älvsåker med början söder om och i höjd 
med Lindome kyrka och nående sin slutpunkt någon km från läns- 
gränsen i öster. Där övergår mossbygden i ren skogsbygd, som 
sträcker sig i riktning mot V. Ingsjön i omedelbar närhet av lands
vägen öster ut.

I sin helhet är Lindome socken rik på skog. Denna upptar näm
ligen mer än hälften eller 53 % av landarealen, medan den odlade 
jorden blott omfattar 20 %. Enligt muntliga uppgifter från ortsbe
folkningen har det numera omfattande skogsbeståndet i Hassungared 
blott en ålder av ca 30 år. Skogen har där tydligen i ganska sen tid 
trängt undan den ursprungliga karaktärsväxten ljungen (av forn- 
svenska lynge), som — i förbigående sagt — ingår som första 
sammansättningsled i namnet Lindome (= Ljunghem). Genom 
pågående utdikningar och skogsplantering väntas skogsarealen 
framdeles komma att öka ytterligare.

Som undervegetation i de äldre och ursprungliga barr skogs
områdena möter man i första hand de vanliga arterna Vaccinium 
myrtillus, Trientalis europaea, Cormis suecica, Empetrum nigrum, 
Lycopodium-arter, Pteridium, Melampyrum pratense och M. silvati- 
cum, den senare dock mera sparsamt förekommande liksom Mono- 
tropa hypopitys, m. fl. Men även vissa i Lindome mera ovanliga, 
i det bergiga och skogiga inlandet öster ut utbredda arter uppträder 
sporadiskt i denna del av socknen, såsom Linnaea borealis, Stellaria 
longifolia, Blechnum spicant, Goodyera repens (Fig. 1) och Listera 
cordata. De återkommer givetvis också på södra sidan om Lindomeån 
i riktning mot V. Ingsjön, där de branta sluttningarna till över
vägande del täckes av mäktiga lager av sand och morän med fur 
och gran som dominerande trädarter.

Liknande sandavlagringar förekommer också vid kyrkan,
Sv. Hot. Tidskr., 57 (1963): 'i
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väster om Barnsjöarna, vid Dettagården, Skräppholmen, Torv- 
mossared, Skåregärde och på åtskilliga andra ställen i övergången 
mellan å ena sidan moss- och skogsbygden och å andra sidan det 
utpräglade åkerbruksområdet kring ån. På dessa grus- och sand
bankar växer i allmänhet icke skog. I stället utnyttjas deras värde
fulla innehåll för sandtäkt i stor skala. Ur botanisk synpunkt är 
emellertid dessa monument från en längesen svunnen istid icke 
idan sitt intresse, då de utgör lämpliga växtplatser för en mångfald 
torktåliga arter, såsom Anemone pulsatilla (Fig. 1), Berteroa incana, 
Thymus serpyllum, Convolvulus arvensis, Erigeron acre, Trifolium 
arvense, Anthyllis vulneraria, Vicia angustifolia, Galeopsis ladanum 
m. fl.

Låglandet eller slättbygden. Lerslätterna i Lindomeåns närmaste 
omgivning inbjuder i allmänhet icke till rationellt åkerbruk. De 
översvämmas nämligen tidtals, i synnerhet under eftersommaren 
och hösten, och lämpar sig därför bättre som betesmarker. I dikes- 
fårorna mot ån, där en del vatten stannar kvar året om, växer därför 
gärna Iris, Salix pentandra, Lythrum, Carex rostrata och andra våt- 
marksarter; i de fuktiga svackorna längre bort från åfåran Pedicularis 
palustris och P. silvatica, olika Scirpus- och Ranunculus- arter, 
Galium palustre och G. uliginosum, kanske också en och annan 
vilsekommen Platanthera bifolia eller Dactylorchis maculata etc. I 
åkantens fuktiga lera uppehåller sig med förkärlek både Phragmites 
och Phalaris, Scirpus silvaticus, Carex acuta samt här och där också 
Calamagrostis canescens, medan Callitriche hamulata i stället valt 
sin plats mitt i strömfåran, där den rastlöst svänger sina gröna 
härvor i takt med vattnets direktionsförändringar.

På torrare jordar längre bort från åstranden odlas de vanliga sädes
slagen, som dock — all frörensning till trots — nästan alltid har 
sällskap med åkerogräsen Sinapis arvensis, Euphorbia helioscopia, 
Thlaspi arvense, Crepis tectorum, Myosotis arvensis, Spergula arvensis, 
Polygonum lapatliifolium osv., arter som oftast icke är så nog- 
räknande vid valet av växtplatser och därför också — stundom 
massvis — frekventerar de nyschaktade vägslänterna, så länge de 
där ej möter hårdare konkurrens. Bland växtvärldens habituéer på 
de i samband med vägarbeten, husbyggen osv. ofta uppkastade 
jordhögarna är Raphanus och Erysimum cheir ant höides, Capsella, 
Vicia hirsuta, Geranium dissectum icke någon ovanlig syn; och som 
»kantväxter» längs vägdikena i kulturbygden uppträder här De- 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): i



schampsia caespitosa, Arrhenaterum elatior, Alopecurus pratensis, 
Chrysanthemum segetum (mängdvis nedanför kyrkan) samt i den 
egentliga slättbygden Tragopogon och Verbascum nigrum.

En närmare presentation av övriga låglandsarter torde knappast 
vara behövlig, då de flesta av dem är gemensamma för andra socknar 
och förekommer vitt spridda. Däremot kan det måhända finnas 
artledning att närmare ingå på några speciella arter, som visserligen 
genom sin förekomst inom slättbygden tillhör dess flora men där 
föredrar de branta småkullar, som här och där likt holmar i en sjö 
höjer sig över åslätten. Särskilt de mot nordanvinden skyddande 
södersluttningarna, som absorberar solvärmen, uppvisar ett flertal 
mindre allmänna arter ofta med kontinental utbredningstendens. 
Detta gäller också den mångenstädes tvärt stupande förkastnings- 
linjen vid ådalens övergång till moss- och skogsbygd, framför allt 
norr ut. Bland de mera framträdande representanterna för här 
antydda växter må nämnas Lathyrus niger, Astragalus glycyphyllus, 
Melampyrum cristatum, Satureja vulgaris, Geranium sanguineum och 
G. columbinum, Vicia cassubica (Fig. 2) m. 11. Den senare är i Lindome 
ingalunda så ovanlig som i större delen av Bohuslän. Dess olika 
fyndplatser inom sockenområdet markerar i stora drag bergstupens 
sträckningar på Lindomedalens nordsida. Nedanför dessa och 
närmare slättmarksnivån är markfuktigheten vanligen större, varför 
man här trälfar på mer eller mindre allmänt förekommande arter, 
t. ex. Ranunculus ficaria och Mercurialis under våren och försom
maren, Trifolium dubium, Campanula rotundifolia, Carex pallescens, 
Polygonatum odoratum, Ajuga pyramidalis, Arrhenatherum pubescens 
o. a.

På de låglänta, mjukt rundade kullarna, där urberget stundom 
genombryter det tunna jordlagret, utvecklas särskilt under den 
snabbt försvinnande vårsäsongen en speciell typ av växter, vilka 
när markfuktigheten torkat ut, snart vissnar ned och ofta ersättes 
av olika Sedum-arter med större motståndskraft mot torka. Här 
blommar t. ex. i april och maj Erophila verna, Teesdalia, Viola 
tricolor, Arabidopsis thaliana, Antennaria dioeca. Här väntar man 
också att finna Saxifraga granulata, som dock i Lindome icke är 
särskilt vanlig, Aira praecox och Viscaria vulgaris, Myosotis hispida 
och Veronica serpyllifolia m. fl. för att blott nämna några exempel.

Bland slättbygdens växter kan man knappast undgå att ytterligare 
nämna tvenne, nämligen Geranium palustre och Allium carinatum. 
Den förra arten är tidigare känd i Halland endast från Tölö socken

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): i
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(Ahlfvengren 1924) men har därjämte inom Göteborgs-området 
ytterligare några förekomster, även de av äldre datum. Tillsammans 
bildar de en liten koloni utan påtagligt samband med huvudområdet 
i Skåne och Danmark. — Hur Allium carinatum, vars hemtrakt lika
ledes är Skåne, kommit att hamna nedanför Transköldsbergets 
branter är svårt att med säkerhet avgöra. Sannolikt har den dock från 
början inplanterats i en närliggande trädgård, varifrån den sedan 
utvandrat. Andra mera remarkabla nykomlingar i Lindomefloran 
under senare år är Thlaspi alpestre och Cardaminopsis arenosa, 
den senare som Hallands-växt känd först från 1920, vidare Luzula 
congestn — vars relativt begränsade förekomstområde i och omkring 
Göteborgs-trakten väsentligt utvidgats tack vare nyfynd i Sätila, 
Björketorp, Älvsåker och Fjärås — samt Holcus mollis, Oxalis strida 
och trädgårdarnas Veronica persica m. fl. De är kanske icke alla 
slättbygdsväxter i egentlig mening, då en del av dem uppträder i 
ytterområdet mot moss- och skogsbygden, men bör likväl hänföras 
till denna grupp av andra skäl.

Det västra huvudområdet. Västra delen av Lindome påminner i 
väsentliga hänseenden både om slättbygden och om moss- och skogs
bygden. Den uppvisar nämligen dels bördiga åkerbruksområden 
särskilt kring landsvägen mot Släp väster ut, dels magra, glest träd
bevuxna ljungmarker och kantiga bergknallar, där mindre sank
marker utfyller svackorna. I denna artfattiga terräng är Juncus 
squarrosus en av de vanligare karaktärsväxterna. Under hösten 
livas också de tuviga mossmarkerna av en och annan Gentiana 
pneumonanthe.

En mera omväxlande och rikare flora påträffas dock kring de 
fåtaliga bäckarna, som söker sig öster och söder ut mot Lindomeån. 
Marken utgöres här vanligen av lera. I det sakta strömmande bäck
vattnet är Ranunculus peltatus’ vita blomstermatta sommartid en 
vacker syn. Kring den nedskurna bäckfåran står al och hägg med 
sina grenar utsträckta över Valeriana, Iris, Solanum dulcamara, 
Carex acuta och C. uesicaria i strandkanten inunder, medan Carda- 
mine, Trollius och Caltha tagit de fuktiga ängsbottnarna några tiotal 
meter längre bort i besittning. Där har också den i Lindome säll
synta Cirsium heterophyllum funnit en lämplig ståndort. På bäck
ravinens solvarma och torrare söderslänt, ovanför vilken åkrarna 
breder ut sig med årets lovande gröda, igenkännes den ovanliga 
Leontodon hispidus, som här har sin enda lokal inom socknen, i 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 4
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Nordsjön
• Eleocharis multicaulis 
*f Anemone pulsatilla ÖstersjönGravsjön

Småsjön

V. Ingsjön

KroksjönSag sjön

Fagaredsjön

Barnsjön

Djursjön

Hålevatten
Sandsjöi

• Gentianella baltica

uniflora9 Melica 
+ Goodyera repens

Fig. 1. Utbredningen inom Lindome socken av Eleocharis multicaulis, Anemone pulsa
tilla, Gentianella baltica, Melica uniflora och Goodyera repens.

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): •'/



458 MANNE OHLANDER

kretsen av Ajuga, Polygala, Arrhenatherum pubescens, Knautia ar- 
uensis m. fl.

Det sydvästra hörnet av vårt område, som markeras av större 
och mindre slättsjöar, omgivna av lummiga höjder, kan betraktas 
som ett självständigt florarevir på grund av sin förhållandevis rika och 
särpräglade växtlighet. Där upptäcktes — troligen i början av 1900- 
talet — både Cicuta virosa och Ranunculus lingua växande på den 
vassomkransade Sandsjöns stränder. De båda nämnda arterna ha 
senare noterats även från andra sjöar i närheten, f. ö. ganska för
klarligt, alldenstund de tidigare utgjort en gemensam större insjö. 
Från Hålevatten har vidare antecknats Typha angustifolia — även 
känd från Råsjön och Sagsjön — Carex data och C. lasiocarpa, 
Pedicularis palustris och P. siluatica, Dryopteris cristata samt Sherardia 
arvensis. Maderna nedanför Källeberget mot Utesjöns utflöde är bl. a. 
lokal för den vackert mörkröda Dactylorchis incarnata, som upp
täcktes härom året.

På de torrare kullarna i sjöarnas omedelbara närhet är eken (både 
Quercus robur och Q. petraea) det dominerande lövträdet. Under 
inverkan av det förhärskande milda västkustklimatet får vegetationen 
här gärna ett mera leende och vänligare utseende än längre in i 
landet. I de öppna gläntorna i lövskogen blommar under vårsä
songen vitsippa och blåsippa i mängd, medan Mercurialis, Melica 
uniflora (Fig. 1), Primula veris (Fig. 2), Adoxa och andra både 
vanliga och ovanliga arter ännu befinner sig i knoppstadiet. Här 
och där får växtlivet t. o. m. en lundartad prägel såsom kring lands- 
vägsbäcken vid Högsered, där Chrysosplenium, Actaea, Campanula 
latifolia, Polygonatum multiflorum m. fl. tillhör de mera framträdande 
floraelementen. Längre bort från denna rika växtplats kan man 
måhända också finna Milium effusum och Hedera helix. Räknar 
man dessutom med ett par Carex-arter av det mindre allmänna slaget 
(C. acutiformis och C. elongata) samt Glyceria deelinata, vilka alla 
håller sig i närheten av landsvägens diken, blir samlingen som 
helhet betraktad ganska imponerande.

De norrut mot Kållered-gränsen belägna småsjöarna Sagsjön och 
Fagaredsjön påminner mycket om varandra och skiljer sig ej heller 
i yttre avseende från de tidigare omnämnda. I floristiskt hänseende 
existerar dock vissa olikheter. Sagsjön och dess stränder hyser 
nämligen några arter, som saknas på annat håll inom socknen, 
nämligen Calamagrostis neglecta, Myosotis palustris, Polygonum 
minus och Stellaria palustris, medan Fagaredsjön är ensam om 
Su. Bot. Tidskr., 57 (1963): b
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Carex paudflora + 

Juncus compressus •

Galium saxatile •

Vida cassubica • 
Primula veris A /

Fig. 2. Utbredningen inom Lindome socken av Carex paudflora, Juncus compressus, 
Galium saxatile, Vicia cassubica och Primula veris.

Sv.Bot. Tidskr., 57 (1963J: h



MANNE OHLANDER

Lemna trisulca och Potamogeton crispus. Vill man ytterligare fram
hålla några arter från dessa båda vattendrag, bör i synnerhet 
Ilidens cernua vid Fagaredsjön och Inula salicina på maden norr 
därom närmast ifrågakomma. — Sagsjöns torrare och högre belägna 
omgivningar kan också uppvisa några botaniska sevärdheter, näm
ligen Botrychiam lunaria, Pyrola rotundifolia, Corallorhiza trifida, 
Hypericum montanum samt den höstblommande Gentianella baltica.

Växtgeografiska synpunkter. Lindomeområdets geografiska placering 
vid Sydsvenska höglandets västrand, dess relativt stora utsträck
ning mot inlandet från väster till öster (ca 17-18 km) samt den 
med avståndet från kusten ökade höjden över havet framkallar 

som tidigare framhållits — klimatiska förhållanden, som åter
verkar differentierande på sockenfloran. De i det milda atlantiska 
klimatet hemmastadda växterna undviker självfallet det kyligare 
och fuktigare inlandet, medan däremot arter med boreal-montan 
utbredningsareal bl. a. av klimatiska skäl tvingas hejda sin fram- 
ryckning mot kusten eller fortsätta den i starkt glesnad formering. 
Lindome kan därför betraktas som en mötesplats eller en gränszon, 
framför allt för arter med nordöstliga och sydvästliga utbrednings
områden eller — i korthet — atlantiska och kontinentala växter. 
Detta torde i någon mån framgå av lig. 1, som bl. a. visar växt- 
platserna i Lindome dels för den kustbundna Gentianella baltica, 
dels för den i inlandets barrskogar förekommande Goodyera repens. 
1 likhet med den senare föredrar även andra arter det kallare och 
skogigare området öster ut mot V. Ingsjön, såsom Stellaria longifolia, 
Listera cordata, Linnaea borealis, Chimaphila umbellata, Scheuch- 
zeria m. 11. Att döma av undersökningar i angränsande socknar 
inom Älvsborgs län är deras förekomstfrekvens i dessa trakter 
genomgående större än i Lindome.

Bland de i sockenområdet funna växterna märkes också den i 
norra Skandinavien och Finland allmänt förekommande Cala- 
magrostis purpurea. Något glesare förekomster finnes dessutom i 
Svealand, nordvästra Götaland och på Sydsvenska höglandet. 
Denna »nordeuropeiska växt med boreal-montan tendens» (Hultén 
1950) är utanför sockenområdet nyligen funnen längre öster och 
sydost ut från Lindome-gränsen, bl. a. i Sätila (E. Carlsson 1963) 
och i Tostared inom Älvsborgs län. Jämte den länge kända växt
lokalen i Släp (Ahi.evengren 1924) markerar dessa olika fynd
platser artens västgräns i denna del av Sydsverige. Gränslinjen 
Sv. Hot. Tidskr., 57 (1963): 4
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genomskär således vårt område och exemplifierar därigenom ytter
ligare Lindomes karaktär av gränstrakt. Utbredningskartan för den 
närbesläktade Calamagrostis neglecta påminner för Hallands vid
kommande väsentligt om syskonartens. Genom sina fåtaliga fynd
platser i det övriga Halland (Lindome en lokal) ger även denna art 
intryck av att befinna sig i utkanten av sitt utbredningsområde, 
särskilt om man som jämförelse studerar artens frekvens också i 
Göteborgs-trakten och dess närmaste omgivningar, där den är 
relativt vanlig.

Den i västra huvuddelen ganska allmänna Gentianella baltica, 
som här får företräda den atlantiska växtgruppen, har sin östligaste 
växtlokal i Sintorp nära kyrkan. Egendomligt nog avlöses den unge
fär på denna plats eller mera exakt vid en nord-sydgående linje 
genom Knipered av en annan art, tillhörande den subatlantiska 
växtgruppen, nämligen den i hela sydvästra Sverige utbredda 
Galium saxatile (Fig. 2). Väster om denna linje är den endast spora
diskt förekommande eller saknas alldeles, medan den öster därom 
plötsligt uppträder allmänt, vilket Hård av Segerstad redan 1928 
kunde konstatera. Slutligen bör måhända också nämnas att den 
kustbundna Apium inundatum, som är funnen vid Råsjön, tydligen 
där nått en slutpunkt för sin utbredning mot inlandet, medan däre
mot Geranium siluaticum — vilken helt saknas i Lindome, men icke 
synes ovanlig i Sätila och Björketorp — i likhet med Corallorhiza 
trifida genom kringgående rörelser öster och sydost ut söker undvika 
kustlandet och slättbygden. Den första av sistnämnda båda arter, 
skogsnävan, uppträder som Hallands-växt först i Ätradalen, och 
korallroten är enligt Ahlfvengren icke känd från någon lokal i 
norra Halland, där den dock i senare tid — förutom i Lindome (3 
lok.) — blivit funnen bl. a. i Fjärås och Släp. Tydligen är vårt 
sockenområde en övergångszon eller gränstrakt också för här 
nämnda arter.

Gruppindelning. Aven om endast en del av Lindome-områdets 
växter i det föregående berörts, kan det måhända vara på sin plats 
att med användande av Hulténs gruppindelning och gruppbeteck
ningar söka samla några av dem och andra ej tidigare omnämnda 
arter under särskilda grupprubriker, vilka i stora drag antyder 
deras utbredningsförhållanden. Bland standardarterna inom den 
atlantiska gruppen, dvs. växter huvudsakligen från kustlandet och 
det närmaste inlandet, vilka gynnas av det milda västkustklimatet,

Su. Bot. Tidskr., 57 (1963): h
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märkes t. ex. den allmänt förekommande Narthecium ossifragum 
(24 lok.), Erica tetralix, Luzula congesta, Gentianella baltica och 
Apium inundatum, vidare Lamium molluccellifolium, Rubus ambifarius 
och på högre nivåer Eleocharis multicaulis (Fig. 1). Även Lonicera 
periclymenum är starkt kustbunden men tränger på lämpliga vägar 
relativt långt in i landet.

Inom den subatlantiska växtgruppen är betydligt flera 
arter till synes hemmahörande inom vårt område: Melica uniflora 
(flerst. förekommande också i Fjärås), Trifolium dubium, Gentiana 
pneumonanthe, Hedera helix, Pilularia globulifera, Cardamine hirsuta, 
Berteroa incana, Geranium dissectum, Teesdalia nudicaulis, Berberis 
och Fagus silvatica m. fl. Sistnämnda lövträd är troligen på de 
flesta fyndplatserna inplanterat, men jättebokarna i Ingemantorp 
och Knipered, vilka har en uppskattad ålder av ca 200 år, torde 
kunna betraktas som spontana. Till den subatlantiska huvudgruppen 
kan också hänföras Hypericum humifusum, som torde vara en av 
de sällsyntaste arterna inom densamma. I varje fall gäller detta 
för vårt område och Halland i sin helhet.

Det kontinentala inslaget i Lindome-iloran omfattar sådana 
arter, som (enl. Hultén 1950) har sitt centrum i resp. Västeuropa, 
Östeuropa eller i Västsibirien, varifrån de på olika vägar — vanligen 
över Balticum och Danmark — nått vårt land. De kontinentalt väst
europeiska arterna representeras i Lindome bl. a. av Anemone 
pulsatilla, Veronica opaca, Spergula vernalis, Lathyrus niger samt 
Alyssum calycinum; de östeuropeiska av Geranium palustre, Vicia 
cassubica, Trifolium aureum, Actaea spicata, Melampyrum cristatum, 
Carex elongata och C. appropinquata m. fl. — Till de kontinentala 
arterna med sibirisk ursprungsbeteckning hör Campanula cervicaria 
(nu sannolikt utgången), Cotoneaster melanocarpus, Fragaria viridis, 
Carduus crispus, Inula salicina o. a. — Bland övriga arter kan - 
under hänvisning till grupp 25-27 i Hulténs atlas — särdeles 
många betecknas såsom västeuropeiska med ett utbredningsområde 
sträckande sig mot norra, mellersta och södra Sibirien. Till denna 
omfattande grupp kan t. ex. räknas följande inom Lindome mera 
ovanliga arter: Carex digitata, Holcus mollis, Campanula patula, 
Lamium album och Cuscuta epithymum. Vad som ytterligare återstår 
är övervägande borealcircumpolära arter med en talrik representa
tion bland mera vanliga växter inom socknen liksom i det övriga 
landet.

Uppmärksamheten bör måhända också till sist fästas vid några 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): i
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växter, vilka i äldre tider haft betydelse inom hushållet som läke
växter, trolldomsörter eller kryddgivande arter, nämligen den på 
många platser förvildade Hamulus lupulus, Saponaria officinalis, 
gårdstomternas Artemisia absinthium — som i Lindome ingalunda 
är lika vanlig som exempelvis i Bohusläns kustland — Leonurus 
cardiaca, Peucedanum ostruthium och Thymus serpyllum.

Förändringar i floran. Mot bakgrunden av Lindome-florans ut
seende för ca 40 år sedan är vissa förändringar i densamma värda 
att noteras. Sa t. ex. har klätten, Agrostemma githago, liksom Bromus 
secalinus tydligen gått starkt tillbaka och har ej kunnat påträffas i 
samband med den aktuella inventeringen, oaktat Ahlfvengren 
betraktar de båda arterna som allmänna i Halland. Däremot be
finner sig vissa andra, från utlandet (t. ex. Amerika) härstammande 
adventivväxter, som funnit sig väl tillrätta på sitt nya hemvist, 
under snabb framryckning och spridning, såsom Juncus macer 
(8 lok.), Thlaspi alpestre och Epilobium adenocaulon (ett 20-tal lok.), 
de båda sistnämnda arterna icke ens upptagna i »Hallands Växter» 
1924.

Slutligen har C. Blom, särskilt på 1930-talet, berikat Lindome- 
herbariet med ett flertal sällsynta adventivväxter, de flesta från 
Dvärred. Deras förekomst på denna plats sammanhänger med 
bomullsavfall, som använts som gödningsmedel på åkrarna.

Undersökningens förhistoria och material. Den nu avslutade inven
teringen av Lindome-floran utgör ett första led i en större undersök
ning av Hallands växter, som påbörjades av fil. lic. Bo Peterson 
för ett tiotal år sedan och alltjämt fortsättes av Botaniska föreningen 
i Göteborg. I växtlistan ingår givetvis först och främst sådana arter, 
som i Ahlfvengrens 1924 utgivna Hallands-flora angivits för 
Lindome socken, men också arter som senare anträffats inom områ
det bl. a. av T. Borgvall, Hård av Segerstad, Sten Svensson, 
Folke Lundberg m. fl. och redovisats i svensk facklitteratur (jfr 
litteraturförteckningen) eller återfinnes i Bot. Trädgårdens herbarium 
(hb G). Å id den aktuella artinventeringen har i vissa fall folkskol
lärarna Elof Carlsson, Sture Nilsson och I. Granlund med
verkat. I ill dem framför jag mitt varma tack. Likaledes tackar jag 
fil. dr Carl Blom och docent G. Degelius för deras granskning av 
kritiska växter samt intendent Bo Peterson för goda råd rörande 
publiceringen m. m.

KÄRLVÄXTFLORAN I LINDOME SOCKEN, HALLAND
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Följande förkortningar användes i artlistan: Ahlfv. = Fr. E. 
Ahlfvengren, Bgv = T. Borgvall, Cn = Elof Carlsson, Gd = 
Ingegerd Granlund, Hård = Hard av Segerstad, Lg = Folke 
Lundberg, Nn = Sture Nilsson, B. P. = Bo Peterson, Svensson = 
Sten Svensson. Endast i de fall, då jag icke ensam svarar för ett 
mera ovanligt växtfynd, utsättes min egen signatur (Olr). — MGBT = 
Medd. från Göteborgs Bot. Trädgård.

Universitetsherbarierna utanför Göteborg har ej genomgåtts, 
ej heller riksmuseets växtsamlingar. — Nomenklaturen är med få 
undantag den av Hylander 1955 angivna. Auktorsbeteckningarna 
har medvetet utelämnats. I växtförteckningen, som upptar 641 olika 
arter, har Taraxacn, Hieracia och Rubi endast ytligt behandlats.
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Artförteekning.

Lycopodium selago. — a. (21 lok.). Spridd över hela området.
L. inundatum. - Ingsjön (Svensson 1928 s. 44), Östersjön (Bgv 1931), 

norra stranden av St. Hassungaredsjön (Olr 1960).
L. annotinum. a.
L. clavatum. — t. a.-a. Troligen vanligare förr, innan torghandeln med 

denna lummerart blivit omfattande.
L. complanatum. Kroksjöns V-sida nära dess nordspets (hb G: Lg).
Isoetes lacustris. Y. Ingsjön (Bgv 1929), jfr Svensson 1928 s. 44,

Östersjön (Bgv 1931), St. Hassungaredsjön (Olr 1960).
I. ecliinospora. — Råsjön o. V. Ingsjön (Bgv 1929), Östersjön o. tjärn SO 

därom (Bgv 1931).
Equisetum arvense. — a.
E. silvaticum. - a.
E. palustre. — Mossen vid Hummelkärrsvägen, N om Fagaredsjön i 

gräsmosse, Dvärred vid landsvägsbäcken, Strekered, Ö om Sagsjön.
E. fluviatile. a.
E. hiemale. — Torpet Stackekärr Ö om Hummelkärr (hb G: Lg).
Botrychium lunaria. — Långeslätt (Olr 1960).
Pteridium aquiliimm. a.
Matteuccia strutliiopteris. — Torvmossared (Bgv 1931), Lunden (Lg), 

SY om Skräppholmen vid ån (Olr 1960).
Woodsia ilvensis. — Bäckdal V om sundet mellan Hassungared-sjöarna, 

Greggered (Olr 1960), Ersgården samt mellan Ålgårdsbacka och Skåregärde 
N om ån.

Cystopteris fragilis. — t. a. (9 lok.).
Athyrium filix-femina. a.
Lastrea phegopteris. — a.
L. dryopteris. — a.
Dryopteris filix-mas. — a.
D. cristata. — Gammal torvmosse mellan Berget o. Alafors (på socken- 

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 4
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gränsen), N om L. Hassungaredsjön, 600 m V om Råsjön, nära avtagsvägen 
till Långås och V om St. Hassungaredsjön (Olr 1960), N om Hålevatten 
(Nn+Olr), 700 m SSO om Jagebacka (Cn+Olr) på sockengränsen.

D. spinulosa. — t. a.
D. dilatata. — Flerst. — Ss D. austriaca: Hassungared (Svensson 1928).
Blechnum spicant. — Skåregärde (Svensson 1928 s. 44) =? Ö om Ålgårds- 

backa (Olr 1960), 1 km NV om Hällesåker (hb G: F. Karlvall), S om Torv- 
mossared, mellan Ingsjön och Svintjärn mot sockengränsen, SO om Damm
tjärn, 100 m S om avtagsvägen till Hummelkärr.

Asplenium trichomanes. — t. a.-a. (18 lok. spridda över hela området).
A. septentrionale. — t. a.—a. (19 lok.). Spridd.
A. septentrionale x trichomanes. — Hassungared (Svensson 1928 s. 44).
Polypodium vulgare. -— a.
Pilularia globulifera. — Ingseros (Svensson 1928 s. 44), Råsjöns utlopp 

(Bgv 1929), mossjön SV om sundet mellan Hassungaredsjöarna (Olr 1960).
Pieea abies ssp. europaea. — a.
Pinus silvestris. — a.
Juniperus communis. — a.
Typha latifolia. t. a.
T. angustifolia. - Hålevatten, Råsjön o. Utesjön (Bgv), Sagsjön (Lg).
Sparganium minimum. Fagaredsjön (Cn), Sandsjöns V-sida, Mellsjöns 

avlopp, dike vid avtagsvägen till Långås, 500 m V om Råsjön (Olr 1960), 
skogsdamm nära Långeslätt (Gd + Olr).

S. angustifolium. — Nötebackatjärn (Svensson 1928 s. 44).
S. simplex. — Bäcken vid Fågelstens f. d. skola, Fagaredsjön (Cn).
S. glomeratum. — Bäck N om V. Ingsjön (Bgv 1931), N om L:a Has

sungaredsjön samt vid Raneredstjärn (Olr 1960).
S. erectum. — I stort sett a. inom det odlade området, särskilt väster ut 

(14 lok.).
Calla palustris. Sagsjön (Ahlfv. 1924), Sintorp (Svensson 1928 s. 41), 

Ö om S. Barnsjön (hb G: Lg), Långemossen =V om Fagared (Cn), mossen 
vid avtagsvägen till Långås (Cn +01r), mellan Berget och Alafors på socken
gränsen (Nn +01r), mellan V. Ingsjön o. Svintjärn, Berget, V om Gravsjön.

Lemna trisulca. — Fagaredsjön (Cn+Olr).
L. minor. — Nära Sagsjön, Ö om jvst., mossen vid avtagsvägen till 

Långås, Råsjön, Anderstorps fabr., Kimmersbo, Ingemantorp vid bäck; 
Fagaredsjön (Cn +01r).

Triglochin palustre. — t. a. (10 lok.).
Potamogeton pusillus. — Lång eslätt mot Sagsjön (Olr 1960), mossdike 

vid avtagsvägen till Långås (Cn + Olr), damm vid ån S om Anderstorps fabr.
P. alpinus. - Mellsjöns utlopp (Olr 1960), Sagsjön (B. P. 1947 s. 346).
P. polygonifolius. — t. a. (11 lok.). Spridd inom hela området.
P. natans. — Endast 7 lok. antecknade. Dock troligen förekommande i 

de flesta sjöar inom området.
P. lucens. — Anderstorpsjön (Ahlfv. 1924 s. 174). Genom utdikning har 

sjön försvunnit, varvid lokalen sannolikt förstörts.
P. crispus. — Fagaredsjön.
P. gramineus. — Fagaredsjön (Cn+Olr), Utesjön (hb G: S. Holmdahl). 
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Alisma plantago-aquatica. — a.
Scheuclizeria palustris. — Mossar nära Östersjön samt S om Ingseros 

(Bgv 1931).
Narthecium ossifragum. — a. inom moss- och skogsbygden (25 lok. 

spridda över hela området).
Allium oleraceum. — Strax V om Greggereds by invid landsvägen.
A. scorodoprasum f. minor. — Nedanför Transköldsberget.
A. carinatum. — Transköld i S. — Sommaren 1961 2 ex. och 1962 ett 

flertal ex. på samma plats. Möjligen från början inplanterad i bredvid- 
liggande trädgård, varifrån den kan ha utvandrat.

Gagea lutea. — a.
Maiantliemum bifolium. - a.
Polygonatum odoratum. t. a. Porsagården (Lg), Knipered och 

Grankärret (Olr 1960), Transköld i S, nära Karoleberg, Ö om Berget, 
V om Lindsberg mot Dvärredån, Dettagården mot Ö, Holmås.

P. multiflorum. — Högsered vid landsvägsbäcken (Cn + Olr), bäckravin 
mot ån V om Torvmossared (Olr 1960).

Convallaria majalis. — a.
Paris quadrifolia. — t. a. (10 lok.).
Iris pseudacorus. — t. a.
Juncus squarrosus. — t. a. (13 lok.).
J. macer. Långeslätt (hb G: Lg), Annestorp (Olr 1960), Mögen, V om 

Holmen, Hällesås vid landsvägen, ca 300 m V om Sagsjöns sydspets i 
villabebyggelse, NV om Lisskulla gård, SO om V. Tjärn 8 lok.

j. compressus. Jvst. (Bgv 1929), Fagaredsjön (Cn + Olr), landsvägen 
Skår-Knipered, Gastorp vid Släp-vägen, Ingemantorp (östra), Långås, 
Hällesås vid torp, gården 600 m V om Fagaredsjön.

bulbosus. a., ss. vid Nordsjön, N om Djursjön, Håledal etc.
J. bufouius. a.
J. articulatus. — a.
J. alpinus. - - Nord- och Östersjön (hb G: Bgv), N-stranden av Sandsjön 

(Olr 1960).
J. effusus. - a.
J. conglomeratus. — a.
J. filiforinis. a.
Luzula pilosa. a.
L. campestris. - a.
L. luzuloides. — Anderstorps fabriker (hb G: Lg).
L. uiultiflora. — a.
L. congesta. — Hassungared (Cn).
Setaria viridis. - - Annero och Anderstorp (hb G: Lg).
S. verticillata v. colorata. — Dvärred (Blom 1936).
Andropogon halepensis v. muticus. — Dvärred (Blom 1939).
Echinochloa (Panicum) crus-galli. — Dvärred (Blom 1933).
Digitaria sanguinalis ssp. marginata. — Dvärred (Blom 1933).
Eragrostis mexicana. — Dvärred (Blom 1936).
Eleusine indica. — Dvärred (Blom 1933).
Sieglingia decumbens. — a.
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Molinia cocrulea. a.
Phragmites communis. a.
Nardus stricta. — t. a. — T. ex. mossen 900 m SSO Sagsjön, S om Hägna, 

Stavik, mossen vid Hummelkärr-vägen osv.
Melica nutans. — a.
M. uniflora. — N om Sandsjön (Lg), NO om Hålevatten = Dunsered 

(Olr 1960), Kimmersbo, Högsered och Hällesås. Jfr Fig. 1.
Glyceria fluitans. a.
G. plicata. - Knipered (Cn + Olr).
G. declinata. — Kimmersbo vid landsvägen (Nn +01r), S om Sagsjön il 

pöl vid jv.
Festuca ovina ssp. vulgaris. — a.
F. rubra. - a.
F. trachyphylla. — Lisskulla o. N om Djupedala (hb G: Lg).
F. arundinacea. - Knipered mot Transköld (Nn +01r).
F. pratensis. — a.
Lolium perenne. - a.
L. inultiflorum. Ingemantorp (Bgv 1929).
Poa annua. a.
P. trivialis. t. a.
P. pratensis ssp. angustifolia. — S om Grankärret (Olr 1960). — Ssp. 

eupratensis. - a.
P. Chaixii. — Anderstorp (hb G: Lg).
P. compressa. Flerst.
P. nemoralis. a.
P. palustris. - Yägövergången S om jvst. i dike, vid mindre väg o. bäck 

S om Sagsjön, Kimmersbo (Olr 1960).
Briza media. a.
Cynosurus cristatus. Holmås o. S om Långeslätt på skogsväg (Gd + 

Olr), Dunsered (Nn+Olr), NV om Råsjön, nära Fågelstens gamla skola 
vid Rantorpsbäcken, Fagaredsjön, mellan Utesjön och Mellsjön.

Dactylis glomerata. a.
Arrhenatherum elatius ssp. vulgare. — T. a. på vägkanter inom kultur

området. T. ex. landsvägen V om Sagsjön, Skår, Greggered, Transköld, 
mellan Lindsberg o. Karoleberg samt mellan Djupedala o. Hällesåker 
(hb G: Lg).

A. pubescens. — Porsagården (hb G: Lg), Kättered (Olr 1960), Kimmersbo 
o. Ingemantorp (Nn +01r), Transköld i S, berget NO om jvst., Grankärret, 
Hassungared.

A. pratense. — Kyrkan o. S om Hassungared (Olr 1960), Fågelsten, Ber
get vid sockengränsen, Skräppholmen vid vägen, Grankärret, berget NO 
om jvst.

Trisetum llavescens. — Anderstorp (hb G: Lg).
Deschampsia caespitosa. — a.
D. flexuosa. — a.
Aira praecox. — 200 m N om Kimmersbo gård (Nn +01r), Råsjön på V- 

sidan, Härtegården.
Holcus lanatus. — a.
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H. mollis. — S om Grankärret (Olr 1960).
Calamagrostis epigeios. - a.-t. a. (15 lok.). Rikligt N om Djursjön.
C. purpurea. — Lyckan vid dike V-ut.
C. canescens. t. a. — Hällesås, Kimmersbo N om Hålevatten, Almås 

vid ån, Hassungaredbäcken S om landsvägen, Kättered, Strekered, vägen 
till Åsängen, nära avtagsvägen mot Älvsåker vid V. Ingsjön, Anderstorps 
bro nedströms, ån S om Transköld.

C. neglecta. — Sagsjön (Nn +01r).
C. arundinacea. — a.
Agrostis stolonifera. - a.
A. gigantea. — Ö om Berget, Höga, Kättered m. fl. platser, vanligen 

utmed landsvägar o. d.
A. tenuis. — a.
A. canina. — a.
Alopecurus pratensis. - a. särskilt på vägkanter.
A. geniculatus. a.
Phalaris arundinacea. — a. — Mångenstädes utmed Lindomeån.
Antlioxantlium odoratum. - a.
Milium effusum. — S om Dunsered på berg nära fält.
Bromus inermis. — 1 km N om jvst. (Lg), Berget vid landsvägen (Gd).
B. arvensis. — Ingemantorp (hb G: Bgv).
B. hordeaceus. - N om Sandsjön, Högsered, Almås, Kollen, Grankärret, 

Skräppholmen. — Ej allm.
Elytrigia repens. — a.
Roegneria canina. Knipered (Nn+Olr), N om Sandsjön (Olr 1960), 

Högsered vid landsvägsbäcken.
Eriophorum vaginatum. - a.
E. augustifolium. a.
E. gracile. — Torkelshögs mosse (Ahlfv. 1924).
Scirpus silvaticus. a. — Rikligt utmed Lindomeån.
S. lacustris. — a.
Eleocliaris palustris. — t. a.
E. mamillata. — Mosse 900 m SSO om Sagsjön.
E. uniglumis. — Ö-sidan av St. Hassungaredsjön (Olr 1960), Mellsjön 

och Sagsjön (Nn +01r).
E. multicaulis. — Östersjön samt närliggande tjärn (Bgv 1931), St. 

Hassungaredsjön (Olr 1960), Yxnavad och Abbekärr.
E. pauciflorus. — Skräppholmen mot ån (Olr 1960), Råsjöns N-ände. 
Trichophorum caespitosum ssp. austriacum. V om Tån vid liten mossjö. 

— ssp. germanicum. - a. (14 lok.), flertalet i södra mossbygden. 
Rhynchospora alha. - a.
Rli. fusca. - Utesjön (Bgv 1929), tjärn SO om Östersjön (Bgv 1931). 
Carex canescens. — a.
C. elongata. — Hällesås på våtmark vid landsvägen.
C. echinata. — a.
C. appropinquata. — Gammal torvmosse i skogen mellan Berget och 

Alafors (på sockengränsen).
C. paniculata. Sagered mot vägskälet i Ö (hb G: Lg).
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C. contigua. — Knipered mot Transköld (Gd + Olr), nära Fagaredanstalten 
(Cn+Olr), kyrkan, Hällesås vid landsvägen, kulle på Sagsjöns Ö-sida, N 
om Hassungared på fält mot ån, N om Fagaredsjön på mad.

C. dioeca. — Mindre mosse NO om mossjön vid Hummelkärr-vägen, 
gräsmosse N om Fagaredsjön.

C. disticha. — Bron V om kyrkan och Ingemantorp vid bäck (Nn +01r), 
Flällesås, Kimmersbo, jvst. vid landsvägsövergången i S, Transköld mot ån.

C. leporina. a.
C. elata. — Utesjöns utlopp (Olr 1960), Hålevattens tillflöde (Nn +01r), 

Ö-sidan av Sagsjön på sockengränsen.
C. fusca. — a.
C. acuta. — Sagsjön (Olr 1960), Anderstorps bro (Cn +01r), Ingemantorp 

vid bäck, bron V om kyrkan (Nn +01r), Holmås, bäck Ö om jvst.
C. magellanica. — Mossar S om Ingseros, samt nära Östersjön (Bgv 1931), 

mosse Y om Tån vid liten mossjö.
C. limosa. — Mossar S om Ingseros samt nära Östersjön (Bgv 1931), 

mosse V om Tån, L:a Hällesåkertjärn.
C. panicea. — a.
C. hostiana. — 1 km NO om Sandsjöbacka (Olr 1960), NO om Hålevatten 

och Berget (Nn + Olr), Kättered och Y om Råsjön.
C. hostiana x Oederi ssp. euoederi. Berget (Nn +01r), Östersjön (Bgv 

1931) ss. C. Hornschuchiana x Oederi.
C. Oederi ssp. euoederi. — a. — ssp. pulchella. — Utesjön (Bgv 1929), 

Östersjön (Bgv 1931).
C. tumidicarpa. — Skräppholmen mot ån och SO om Långås (Olr 1960), 

V om Råsjön, Kättered mot Björkhålan, NO om Lunden vid ån, ca 500 m 
NO om Fagaredsjön mot Sagsjön, mellan Långeslätt och Sagsjön.

C. lasiocarpa. — t. a. särskilt i moss- och skogsbygden (9 lok.).
C. acutiformis. — Hällesås vid landsvägen, Ingemantorp vid bäck (Nn + 

Olr).
C. vesicaria. — Sagsjön (Ahlfv. 1924), Ingemantorp vid bäck (Nn +01r), 

L. Hassungaredsjön (Cn+Olr), bäcken N om Hålevatten, Almås vid ån.
C. rostrata. — a.
C. hirta. — t. a. — Annestorp vid landsvägen (Olr 1960), Dvärred (Hård 

1927), bron V om kyrkan (Nn +01r), kyrkan (Gd +01r), vägen Ö om Hör
net, Knipered mot Transköld, Kimmersbo vid landsvägen, avtagsvägen 
till Skår, Skåregärde N om ån, Fågelstens f. d. skola, mellan Skräppholmen 
och Ålgårdsbacka.

C. pallescens. — a.
C. digitata. — Grankärret (Olr 1960), S. om Jagebacka (hb G: Lg), 

berget V om Råsjön.
C. montana. — Dvärred (Svensson 1928 s. 41), Lindsberg (hb G: Lg), 

S om Annero, Långeslätt och Grankärret (Olr 1960), S om Ekered, Hägnaden, 
Transköld i S, Ingemantorp vid bäck, V om Råsjön.

C. pilulifera. — a.
C. caryophyllea. — Knipered, Strekered, Grankärret, Sagsjön, emellan 

Kimmersbo och Hällesås, Skräppholmen mot ån.
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 4
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C. ericetorum. — Lindome by =Tureberg (hb G: Lg), 200 m N om Kim- 
mersbo gård, bergknalle vid mossen SV om Hummelkärr-vägen.

C. pulicaris. — Kättered, Skräppholmen (östra) vid åkrök, på mad N 
om Fagaredsjön.

C. pauciflora. Mossar S om Ingseros samt nära Östersjön (Bgv 1931), 
mosse V om Tån, 500 m SSO om Grantjärn i mossmark, samtliga lokaler i 
sockenområdets östra del.

Platanthera bifolia. t. a.
Dactylorchis incarnata. — Utesjöns utlopp S om Källeberget (Olr 1960).
D. maculata. — a.
Listera cordata. Ingseros (Bgv 1931), Ö om landsvägen V. Ingsjön- 

Svintjärn.
Goodyera repens. V om Holmen (hb G: Lg), mellan Grästjärn och Skåre- 

gärde, Åsängen, NO om Tån mot Slättåstjärn samt 150 m N om Ålgårds- 
backa kvarndamm (Gd + Olr).

Corallorliiza trifida. - Annestorp mot Långeslätt (Olr 1960), Sagsjöns 
SO-vik (hb G: Lg), strax Ö om vägen V. Ingsjön-Svintjärn i mossmark.

Populus tremula. — a.
Salix aurita. — a.
S. cinerea. t. a.
S. caprea. a.
S. arenaria x repens. — SV om Långeslätts gård.
S. repens. — a.
S. pentandra. t. a. (9 lok.).
S. alba x fragilis. Bron V om kyrkan.
Myrica gale. — a.
Corylus avellana. — a.
Betula verrucosa. a.
B. pubescens. — a.
Alnus glutinosa. — a.
Fagus silvatica. — V om Lyckan (Cn +01r), St. Knipen mot Finnsbäcken 

(Gd+Olr), mellan Fågelsten och Ingemantorp, Knipered, NO om Detta- 
gården, Ålgårdsbacka S om ån, Skräppholmen (östra), Ingemantorp 
(västra), Anderstorps fabriker. — Troligen endast spontan vid Ingeman
torp (omkrets i brösthöjd 330 cm) och i Knipered. Vid Skräppholmen enl. 
markägarens uppgift inplanterad för flera generationer sedan.

Quercus robur. — a.
Q. petraea. — a. De båda arterna förekommer vanligen tillsammans.
Ulmus glabra ssp. scabra. — t. a.
Humulus lupulus. — t. a. (15 lok.)
Urtica urens. — Fagared (Cn).
U. dioeca. a.
Rumex longifolius. a.
R. longifolius x obtusifolius. — Strekered.
R. crispus. — a.
R. obtusifolius. — t. a.-a. (12 lok.).
R. acetosa ssp. pratensis. — a.
R. acetosella. — a.
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Polygonum aviculare. — a.
P. amphibium. — Jvst. i S, Sagsjön, mot ån S om Transköld, mellan 

Skår och Knipered.
P. minus. - Mellan Långeslätt och Sagsjön på torvmark.
P. persicaria. - a.
P. lapathifolium ssp. pallidum. — a.
P. hydropiper. — a.
P. dumetorum. — S om Hägnelund, Hällesås, S om Annero, Greggered, 

Källeberget i S, Kimmersbo, Storegården, Ö om Ersgården, Sintorp.
P. convolvulus. a.
Chenopodium album ssp. eualbum. — a.
Ch. suecicum. — Dvärred (hb G: Blom).
Ch. ficifolium. — Dvärred (Blom 1929).
Ch. ficifolium x suecicum. — Dvärred (Blom 1936).
Ch. polyspermum. — Lyckan (Hård 1927), jvst. (Bgv 1929), avtagsvägen 

vid Sagered = Däldehöga (Olr 1960), Knipered o. N om Karolebergs handels
trädgård (Gd+Olr), mellan Långeslätt o. Sagsjön.

Ch. bonus-henricus. — Dunsered (hb G: Lg).
Ch. glaucum. — N om Karoleberg (Gd+Olr), Knipered, Dunsered o. 

Ingemantorp.
Atriplex patulum. — a.
Montia fontana ssp. lamprosperma. — Skräppholmen mot ån (Olr 1960, 

Flabäck (Hård 1927), bäck Ö om Småsjön (Gd +01r).
Amaranthus chlorostachys. — Dvärred (Blom 1936).
A. retroflexus. - Dvärred (Blom 1933).
A. spinosus. — Dvärred (Bom 1929).
A. albus. - Dvärred (Blom 1929).
Mollugo verticillata. Dvärred (Blom 1933).
Stellaria media. — a.
S. alsine. — t. a. — Torvmossared, Strekered, Rantorpsbäcken vid Fågel

stens skola, Dvärred vid ån, Hällesås i vägdike, nära Sagsjön mot Långe
slätt, Lyckan, Skår, S om Sagsjön, Kimmersbo vid landsvägen, Hällesåker 
i vägdike.

S. palustris. — Sagsjön (Nn +01r).
S. graminea. — a.
S. longifolia. Ingseros (Bgv 1929), N-stranden av V. Ingsjön (Bgv 

1931), nära vägen mellan Djupedala o. Hällesåker (hb G: Lg), vid vägen 
V. Ingsjön-Svintjärn, vid grustag och bäck V om Gravsjön.

Cerastium arvense. — Högsered vid landsvägen (Lg), V om Sagsjön vid 
landsväg, 700 m NV om Anderstorps bro vid landsvägen.

C. holosteoides V. vulgare. — a.
C. semidecandrum. — 200 m N om Kimmersbo gård.
Sagina nodosa. — Sagsjön (Hård 1927), Ekered (B. P. 1947).
S. procumbens. — a.
S. subulata. — Angives för Lindome av Alfvengren (1924 s. 122) utan 

närmare lokaluppgift, men har där ej setts av förf.
Arenaria serpyllifolia ssp. euserpyllifolia. — Grankärret, Dunsered, 

kyrkan, Anderstorps fabr.
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Moehringia trinervia. a.
Spergula arvensis. — a.
S. vernalis. Ingemantorp (Ahlfv. 1924), Skår (Cn +01r), Ö om Ring

tjärn (hb G: Lg), 200 m N om Kimmersbo gård.
S. rubra. — Kyrkan (Olr 1960), vägen N om Ranered i grustag.
Scleranthus perennis. — t. a.
S. annuus. — a.
Agrostemma gitbago. — Vickeråker vid stationen (hb G: Lg).
Lychnis flos-cuculi. — a.
Yiscaria vulgaris. a. — Sällsynt i myr- och skogsmarkerna.
Silene cucubalus. - Ss. S. venosa: kyrkan (Svensson 1928 s. 38), gården 

Liden S om kyrkan (hb G: Lg), NV om Anderstorps bro, V om Lisskulla 
på vägslänt, Sintorps gård (Gd + Olr).

S. nutans. Gastorp mot Fagared (Cn 1917).
S. rupestris. a.
Melamlrium album. — Anderstorp och Barnsjöback (hb G: Lg), kyrkan, 

N om Sandsjön vid hönsgård.
M. rubrum. t. a. (10 lok.).
Saponaria officinalis. Karoleberg (Olr 1960), kyrkan, Ålgårdsbacka 

kvarn, Espås vid landsvägen, mellan Knipered och Transköld i S.
Dianthus deltoides v. glaucus. Mellan Sagsjön o. Fagared (Ahlfv.).
Nymphaea alba. - t. a.
Nuphar luteum. a.
Aquilegia vulgaris. — Skåregärde N om ån (Olr 1960), V om Lyckan 

(Cn + Olr), Fågelstens gamla skola vid bäck, Knipered, Ekered.
Actaea spicata. Högsered vid landsvägsbäcken (Cn i Olr), Transköld 

(Olr 1960), Skräppholmen (östra).
Thalictrum flavum. — Bäck Ö om jvst.
Th. simplex. — Skår, sparsamt vid väg (Lg).
Caltha palustris. — a.
Trollius europaeus. — t. a. - Fagared (Cn), SV om Karoleberg mot ån 

(Olr 1960), Ingemantorp o. Fågelstens f. d. skola vid bäck, Hassungared 
vid bäcken S om landsvägen, Knipered mot Transköld i S, Kättered, 
Strekered, nära Dvärredån på V-sidan, Ö om Sagsjön på länsgränsen.

Anemone hepatica. - t. a. T. ex. Kimmersbo, Hällesås, Knipered, 
Kättered, Skräppholmen (östra), N om Sandsjön etc.

A. nemorosa. - a.
A. pulsalilla. — Kyrkan (Lg), Skräppholmen (Olr 1960), Dettagården, 

200 m N om Kimmersbo gård.
Ranunculus peltatus. t. a. Samtliga lokaler (10) i områdets västra 

hälft.
R. sceleratus. Knipered och Dunsered (Olr 1960).
R. auricomus. — a.
R. acris ssp. boreanus. a.
R. repens. — a.
R. bulbosus. — t. a. — Grankärret (Olr 1960), kyrkan (Lg), Holmås, 

mellan Lindsberg o. Karoleberg, NO om Hålevatten, Kimmersbo gård i 
Ö, Skår, nära Fågelstens f. d. skola på bäckslänt, Kollen.
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R. flammula. — a. — v. reptans. — Sandsjön (Svensson 1928 s. 37).
R. lingua. Sandsjön (Ahlfv. 1924 s. 188), Hålevatten (Bgv 1929).
R. ficaria. a. särskilt i slättbygden kring ån och i områdets västra 

del.
Berberis vulgaris. St. Knipen (hb G: Lg), N om Kimmersbo gård, 

Ingemantorp (västra), mellan Dunsered och Sandsjön i S.
Chelidonium majus. — Jvst. (B. P. 1947), Ö om Sagered (Hård 1927 

s. 287).
Corydalis fabacea. — Knipered (Lg), Dunsered (Gd + Olr), Lyckan (Cn + 

Olr), Kimmersbo och Hällesås.
Fumaria officinalis. — a.
Brassica napus. Skår.
B. campestris. — Mellan Skår och Knipered, kyrkskolan, N om Fagared- 

sjön (Cn +01r), NO om jvst., Storegården, Holmås.
Sinapis arvensis. — a.
Raphanus raphanistrum. a.
Lepidium densiflorum. — Stocken (hb G: Lg).
L. ruderale. - Jvst.
Tlilaspi arvense. a.
T. alpestre. — Djupedala o. Holmen vid ån (hb G: Lg), Skräppholmen 

och S om Grankärret (Olr 1960), Håledal. — Ej angiven för landskapet i 
»Hallands Växter» 1924.

Teesdalia nudicaulis. Gastorp (Bgv), Skår, Sagsjön o. Grankärret 
(Olr 1960), Dettagården, St. Knipen, Holmås, Hägnelund, Karoleberg, 
Transköld, Högsered (11 lok.).

Capsella bursa-pastoris. a.
Subularia aquatica. — Nordsjön (Bgv 1933).
Alyssum calycinum. — Lindome by (Svensson 1928 s. 37).
Berteroa incana. — Kyrkan (Lg) rikligt.
Erophila verna. a. (15 lok.).
Cardamine hirsuta. — St. Knipen och Greggered (Olr 1960).
C. amara. — t. a.-a. Företrädesvis i kulturbygden. 14 lok.
C. pratensis. — a.
Barbarea vulgaris. — a.
B. stricta. — Ö om Sagsjön (hb G: Lg) ? Långeslätt mot Sagsjön (Olr 

1960).
Cardaminopsis arenosa. \ • om Skåregärde (Olr 1960). Som Hallands- 

växt känd först omkr. 1920 (Ahlfv. 1924).
Arabidopsis thaliana. — t. a.
Turritis glabra. — Dvärred (hb G: Lg), Grankärret o. kyrkan (Olr 1960), 

Greggered, S om Hägnelund, Knipered mot Transköld, Ö om Ålgårds- 
backa kvarn, Ingseros.

Rorippa islandica. — Sagsjön (Svensson 1928 s. 37), bron V om kyrkan, 
Långeslätt mot Sagsjön, Dvärredån vid landsvägen i N, Anderstorps fabr., 
Ö om jvst. vid bäck, Knipered (hb G: Lg).

Erysimum eheiranthoides. — a.
Sisymbrium officinale. — Annestorp, Transköld i S, Grankärret, Dunsered 

(södra).
So. Bot. Tidskr., 57 (1965): 1
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Descurainia Sophia. - Anderstorps fabr.
Sedum telephium ssp. maximum. — a.
S. rupestre. Berget NO om jvst. (Olr 1960), St. Knipen (Lg), Lindome

by-
S. annuum. - Knipered, Dvärred nära ån, Kimmersbo, nära Sagsjön, 

S om Källeberget, Holmås.
S. acre. — a. inom det odlade området.
Saxifraga granulata. — Skår (Cn + Olr), Kollen, Skåregärde, Ingseros. 
Chrysosplenium alternifolium. — Kättered (Olr 1960), Högsered och nära 

Lunden (Lg), på gränsen mellan Kimmersbo o. Hällesås, Dvärredån 700 m 
S om landsvägen, Strekered, NV om Torvmossared vid Lindomeån, Jage- 
backa.

Ribes uva-crispa. SV och SO om Hålevatten, St. Knipen, Kättered, 
Högsered, Ekered, Lyckan m. fl. st.

R. rubrum (coll.). — Källeberget i S, V om Lyckan (Cn +01r), St. Knipen, 
Strekered, bäcken vid Fågelstens f. d. skola, Fagaredsjön.

R. nigrum. Skåregärde nära åbron (Gd+Olr). Lokalen nu förstörd 
genom vägarbete. Hällesåker, norra vägen (hb G: Lg).

Filipendula ulmaria. a.
Prunus spinosa. a.
P. avium. Berget, Knipered, V om Långås, nära Hällesåkers bro.
P. pad us. a.
Rubus chamaemorus. - t. a.-a. Vanligare Ö ut inom området.
R. saxatilis. t. a.-a.
R. nessensis. — S om jvst. nära torpet Lillhagen (hb G: Lg).
R. idacus. - a.
R. plicatus. — a.
R. gothicus. — Hällesås (Ahlfv. 1924 s. 92) ss. R. acuminatus.
Fragaria vcsca. — a.
F. viridis. — Lyckan (Hård 1927).
Potentilla palustris. a.
P. argentea. — a.
P. recta. — Högsered på vägslänt =? Gastorp vid vägen Lindome-Heden 

(hb G: Lg).
P. norvegica. — Anderstorp (hb G: Lg).
P. intermedia. — Dvärred (hb G: Lg).
P. erecta. a.
P. anserina. — a.
Alchemilla plicata. - Lindome (hb G: H. C. Kindberg).
A. pastoralis. — Djupedala och Sagered (hb G: Lg), Dvärred (Blom). 
A. filicaulis. - Lindome (hb G: H. C. Kindberg).
A. acutiloba. — Hällesåker och Fågelsten vid landsvägen (hb G: Lg).
A. glabra. — Djupedala (hb G: Lg).
Rosa canina. — Fagared (Cn), St. Knipen, berget NO om jvst.
R. villosa. — Utesjön i S, mellan landsvägen och Höjden vid kvarnruinen. 
R. dumalis. — a. — N om Sandsjön, NO om Hällesåkers bro, Ö om Faga

redsjön, Anderstorps fabriker (Gd +01r), NO om Oxögat m. fl. st.
Agrimonia eupatoria. — Källeberget (Olr 1960), Knipered (hb G: Lg).
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Sorbus intermedia. t. a.
S. aucuparia. — a.
Malus silvestris. — t. a.
Crataegus oxyacantha. — t. a. (12 lok.).
C. monogyna. — Greggered, Långeslätt mot Annestorp, Järnklev vid 

vägen.
Cotoneaster integerrimus. — Greggered (Olr 1960).
C. melanocarpus. - Berget (Nn+Olr), Ersgården = Ö om Greggered 

vid vägen (Olr 1960).
Geum urbanum. — a.
G. rivale. — a.
G. rivale x urbanum. — Porsagården (hb G: Lg).
Sarothamnus scoparius. Lindome (hb G: G. O. Olson 1911), möjligen 

gamla vägen vid Anderstorps fabriker (Lg m. fl.), Lindome by (Svensson 
1928 s. 35), Lyckan (Cn+Olr), Berget och Ingseros (N-sidan av sjön), 
på sistnämnda plats möjligen inplanterad.

Ononis hircina. — Lisskulla vid vägen (Olr 1960), lok. nu förstörd genom 
vägarbete, Transköld i S, Höga, Ingemantorp, Lyckan, Almås, jvst., Ö om 
Hörnet, mellan Mellsjön och Utesjön.

Medicago lupulina. — Jvst.
M. arabica. — Fagared (Blom 1961: Lg).
M. sativa. — Nära Finnsbäcken Ö om St. Knipen, mellan Knipered och 

Skår vid landsvägen.
Melilotus officinalis. — I hönseri N om Sandsjön.
Trifolium dubium. — a. inom kulturområdet (16 lok.).
T. campestre. t. a.
T. aureum. — Ersgården på bergbrant mot landsvägen.
T. hybridum. — a.
T. repens. — a.
T. arvense. — t. a. (11 lok.).
T. pratense. — a.
T. medium. — a. (21 lok.).
Anthyllis vulneraria. — a. vanligen på vägkanter.
Lotus corniculatus. — a.
Astragalus glycyphyllus. — Nedanför berget NO om jvst. (Gd + Olr), 

Grankärret, Ålgårdsbacka kvarn och Skåregärde N om ån.
Vicia hirsuta. — a. särskilt inom det odlade området (19 lok.).
V. tetrasperma. — Vägskälet V om Däldehöga, Greggered och nära Ute

sjöns utlopp (Olr 1960), Transköld i S, mellan Lindsberg och Karoleberg, 
bron V om kyrkan, N om Sandsjön.

V. cassubica. — Transköld i S, Karoleberg, berget NO om jvst., 400-500 
m NO om Fagaredsjön, Grankärret mot ån, Ö om Abbekärr, Skåregärde N 
om ån (Olr 1960), Lyckan och Knipered (Svensson 1928 s. 34) = St. Knipen, 
Ersgården (Lg), Järnklev (Gd +01r).

V. cracca. — a.
V. sepium. — a.
V. angustifolia. — Knipered och N om Holmen (hb G: Lg), Porsagården
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och S om Källeberget (Gd+Olr), Kimmersbo vid landsvägen (Nn + 01r)> 
kyrkan.

V. sativa. -— a. som odlad.
Lathyrus silvestris. Transköld i S, möjligen trädgårdsflykting.
L. pratensis. a.
L. montanus. —• a.
L. niger. Transköld i S (Olr 1960), Grankärret ca 600 m V om 

Ingseros.
Oxalis acetosella. a. — f. coerulea. — Hägnaden, St. Knipen.
O. stricta. - N om Ekereds gård på fält, jordhög vid landsvägen N om 

Torvmossared, Skäggered vid avtagsvägen till Jagebacka.
Geranium sanguineum. Berget NO om jvst. (Gd +01r).
G. columbinum. — Berget NO om jvst. (Hård 1927), Transköld i S (Gd + 

Olr).
G. dissectum. a. 19 lok., huvudsakligen inom det odlade området.
G. palustre. — Knipered på dikeskant.
G. molle. — I åker S om Grankärret (Olr 1960), Hällesås på stubbåker 

nära mindre gård.
G. pusillum. — Gastorp på jordhög V om jvst. (Cn +01r), ca 100 m V 

om landsvägen vid Sagsjöns sydspets, torpet Granbacken N om Holmen 
(hb G: Lg). Mindre allm.

G. robertianum. a.
Eroilium cicutarium. a. (19 lok.).
E. moschatum. — Fagared (Blom 1961: Lg).
Radiola linoides. N om Fagaredsjön (Cn), byvägen NO om Utesjön.
Linum catharticum. Annestorp mot Långeslätt och NO om Hålevatten 

(Olr 1960), Ö om Sagsjön på torvgrund (Gd +01r), Knipered (Hård 1927).
Polygala vulgaris. a.
Euphorbia peplus. Ålgårdsbacka kvarn.
E. helioscopia. — a.
Mercurialis perennis. a. inom kulturområdet (16 lok.).
Callitriche stagnalis. Långeslätt (Gd +01r), Sandsjön, V om St. Kni

pen, Ö om Hummelkärr vid vägbäck, N om Dvärred, S om Hägna, N om 
L:a Hassungaredsjön, Lindomeån vid Hassungaredbäckens utlopp.

C. hamulata. — I ån Ö om Anderstorps fabriker (Olr 1960), Lindomeån 
nära Hassungaredbäckens utlopp, Dvärredbäcken N om landsvägen, i ån 
S om Transköld.

Acer platanoides. — t. a.
Impatiens noli-tangere. — V om Torvmossared vid bäck (Olr 1960), 

Knipered (Hård 1927 s. 294), Strekered vid bäck.
Rhamnus frangula. a.
Tilia cordata. — t. a.
Sida spinosa. — Dvärred (Blom 1933).
Malva moschata. - Ranered (Olr 1960), Transköld i S, avtagsvägen till 

Skår, 500 m Ö om jvst.
M. pusilla. - Rantorp och Anderstorp (hb G: Lg).
Hypericum montanum. •— Lyckan (Svensson 1928 s. 33), Långeslätt 

(Olr 1960), Greggered, Ersgården, Ö om Abbekärr.
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H. inaculatuin. a.
H. perforatum. a.
H. humifusum. — Holmen (Hb G: Lg). Sällsynt. Ej upptagen i »Hallands 

Växter» 1924.
Drosera rotundifolia. — a.
D. anglica. - S om Ingseros (Bgv 1931).
D. intermedia. - Ö-sidan av St. Hassungaredsjön (Olr 1960), SO om S. 

Barnsjön (Lg), Fagaredsjön (Cn), Råsjöns N-ände, 500 m V om Råsjön, 
mossjön V om Tån, S om Flaksjön, Björkhålan, NO om Sintorp i mosse.

Viola riviniana. - a.
V. canina. a.
V. palustris. a.
V. arvensis. t. a.
V. tricolor ssp. eutricolor. — a.
Peplis portula. - Råsjön (Bgv 1929).
Lythrum salicaria. a.
Epilobium montanum. a.
E. collinum. Ingemantorp (Ahlfv. 1924), jvst., Knipered och Hällesås 

(Hård 1927), Dvärred (hb G: Blom), Anderstorp (hb G: Lg), Grankärret 
mot ån.

E. roseum. - Knipered, mellan Knipered och Skår.
E. adenocaulon. — a. (20 lok.). Huvudsakligen på fuktiga ställen utmed 

vägar och diken inom kulturbygden. Ej upptagen i »Hallands Växter» 
1924. Har under senare år snabbt spritt sig.

E. obscurum. Flällesås (Ahlfv. 1924).
E. obscurum x roseum. — Hällesås (Ahlfv. 1924 s. 66).
E. palustre. — a.
Chamaenerium angustifolium. — a.
Oenothera biennis. Kyrkan (Svensson 1928 s. 33).
Myriophyllum verticillatum. — Sintorp (Svensson 1928), Långeslätt 

mot Sagsjön i torvdike (Olr 1960), Fagaredsjön (Cn +01r), Sagsjön, gammal 
torvmosse i skogen mellan Berget o. Alafors på sockengränsen.

M. alterniflorum. — Mellsjöns utlopp, S om Holmen och Risås (Olr 1960), 
Råsjön (Bgv).

Hippuris vulgaris. — Sagsjön (Ahlfv. 1924), Lyckan och Sintorp (Svens
son 1928 s. 33), Mellsjöns utlopp (Olr 1960), Fagaredsjön (Cn +01r), Råsjön 
(hb G: Bgv), mossen vid avtagsvägen till Långås, damm N om Yxnavad.

Cornus suecica. — a. (16 lok.). Spridd över hela området.
Hedera helix. — Högsered, Skräppholmen (östra), Storegården, på sist

nämnda plats möjligen inplanterad. Dock meddelar A. G. Barchaeus i 
Underrättelser ang. landthushållningen i Halland s. 24, »att en stor 
Hedera sylvestris» 1773 växte vilt i Knipaberget, som ligger endast ca 
150 m därifrån.

Anthriscus silvestris. — a.
Torilis japonica. - Flällesås (Ahlfv. 1924), St. Knipen (Olr 1960), Greg- 

gered, Skräppholmen (östra), Källeberget i S (Gd + Olr), Ersgården (hb G: 
Lg) möjl. = Greggered ovan.

Apium inundatum. — Råsjön (Bgv 1929 s. 176).
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Cicuta virosa. — Sandsjön (Ahlfv. 1924 s. 188), tjärn mellan Nordsjön 
och Gravsjöarna (Svensson 1928 s. 32), Utesjön och Hålevatten (Bgv 1929 
s. 177).

Carum car vi. t. a.
Pimpinella saxifraga. — t. a.—a.
Aegopodium podagraria. — a.
Aethusa cynapium. — Mellan Knipered och Transköld.
Selinuni carvifolia. - Sandsjöns N-strand (Olr 1960), Knipered mot 

Transköld (hb G: Lg), Dunsered vid landsvägen nära avtagsvägen till 
Långås samt V därom, Sagsjön (B. P. 1947).

Angelica silvestris. — a.
Peucedanum ostruthium. — Skräppholmen (Olr 1960), Fagared (Blom 

1961: Lg).
P. palustre. a.
Pastinaca sativa. Landsvägen V om Sagsjön.
Heracleuin sphondylium ssp. sibiricum. — Transköld i S, Knipered, 

Ekered, samt Ingemantorp vid bäck och bron V om kyrkan (Nn + Olr). 
— ssp. australe. — Rantorp (herb. G: Lg).

Daucus carota. — Hällesås (Ahlfv. 1924), Ålgårdsbacka grustag S om ån.
Chimaphila umbellata. — Ingseros (hb G: K. Hugosson).
Pyrola minor. t. a.-a.
P. media. — t. a. (11 lok. spridda över området).
P. rotundifolia. Mellan gården Långeslätt och Annestorp i S (Olr 

1960).
Ramischia secunda. — t. a.
Monotropa hypopitys. Nära Långeslätt (Olr 1960), Högsered och N 

om Sintorp (Gd+Olr), Dvärred nr 1, Grankärret i lövskog, Fågelsten 
S ut mot Ingemantorp, mellan V. Ingsjön och Svintjärn nära landsvägen 
(Gd + Olr).

Andromeda polifolia. a. i myr- och mossmarkerna (15 lok).
Vaccinium vitis-idaea. a.
V. uliginosum. a.
V. oxycoccus. a.
V. myrtillus. — a.
Cailuna vulgaris. a.
Erica tetralix. — a.
Empetrum nigrum. a.
Primula veris. Dunsered, strax Ö om Kimmersbo gård och 200 m N 

därom.
Lysimachia vulgaris. a.
L. thyrsillora. t. a.
Trientalis europaea. — a.
Armeria vulgaris. — Lindome by (Svensson 1928 s. 32).
Gentiana pneumonanthe. — Höganäs (hb G: Osc. Johansson), Sintorp 

(Svensson 1928), S om Fagaredsjön (hb G: Cn), N om Kvarnbacken vid ån, 
N-sidan av L:a Hassungaredsjön, SÖ-stranden av St. Hassungaredsjön 
(Olr 1960), skjutbanan vid Ingemantorp, 300 m S om Hägna skola.

Gentianella baltica. — 10 lok. inom västra hälften av området: Sintorp 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): A
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och Lyckan (Svensson 1928 s. 31), nära Långeslätt och 1 km NO om Sand
sjöbacka (Olr 1960), Lisskulla mot bäck, vägen till Hummelkärr vid mosse, 
Hummelkärrs gård, 1 km SSO om Sagsjön i mosskant, SO om Råsjön, 
700 m S om elverket nära Lisskulla.

Menyanthes trifoliata. — a. Spridd över hela området.
Vinca minor. — Transköld i S, förvildad.
Fraxinus excelsior. — t. a.
Convolvulus arvensis. — Sandtäkt NV om Annero, kyrkan (Olr 1960), 

Gastorp strax V om jvst. (Cn), Holmen (hb G: Lg), Fagared-anstalten vid 
korsväg.

Calystegia sepium. — t. a. (10 lok.).
Cuscuta epithymum ssp. trifolii. — Lindome by (Svensson 1928).
Anchusa arvensis ssp. occidentalis. — t. a.-a. 13 lok., varav flertalet i 

slättbygden kring ån och dess bibäckar.
Myosotis palustris. — Sagsjön (Nn+Olr).
M. laxa ssp. caespitosa. - — t. a. (10 lok.).
M. arvensis. — a.
M. hispida. — t. a.
M. strieta. — Grustaget vid kyrkan och NO om avtagsvägen till Långås 

(Olr 1960), Porsagården (hb G: Lg), torpet vid Raneredstjärn, Anderstorp.
M. discolor ssp. versicolor. — Kimmersbo, nära Sagsjön (Olr 1960), 

Transköld i S, Anderstorps fabr., Skår, Almås vid reningsverket.
Ajuga pyramidalis. — a.
Scutellaria galerieulata. - — t. a. huvudsakligen i områdets västra del.
Glechoma hederacea. - t. a.
Prunella vulgaris. — a.
Galeopsis ladanum. - Kyrkan (Olr) ?Sintorp (hb G: Lg).
G. bifida. — a.
G. tetrahit. — a.
G. speciosa. — a.
Lamium album. — Gastorp (Ahlfv. 1924).
L. purpureum. — a. i låglandet.
L. hybridum. — Kollen, Holmås.
L. moluccellifolium. — Knipered (ss. L. intermedium: Hård 1927 s. 295), 

N om Sandsjön, S om Transköld, Anderstorps fabr., Rantorp Ö om lands
vägen.

L. amplexicaule. — Däldehöga vid vägskälet V ut (Olr 1960), Transköld i 
S, Greggered, Gastorp, Hällesåker vid avtagsvägen till Ranered, bron V om 
kyrkan, landsvägen SV om Torvmossared, vanligen enstaka ex.

Leonurus cardiaca. — Rantorp (hb G: Lg), Ålgårdsbacka kvarn.
Stachys silvatica. — t. a. (11 lok.).
S. palustris. — a.
S. arvensis. — Angives i »Hallands Växter» som t. a. i Lindome, men 

har där ej setts av förf.
Satureja vulgaris. — Hällesås, mellan Knipered och Transköld, Skräpp- 

holmen (östra), Skåregärde N om ån, Ersgården (hb G: Lg).
Origanum vulgare. — St. Knipen (Svensson 1928 s. 30).

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 4



480 MANNE OHLANDER

Thymus serpyllum. — Yid väg N om Ålgårdsbacka (Olr 1960, ej återfun
nen), kyrkan, vägen mot Barnsjöarna (Lg), S om Fagaredsjön (Cn +01r).

Lycopus europaeus. — a.
Mentha arvensis. a.
Physalis lanceifolia. — Dvärred (Blom 1936).
Ph. angulata. - - Dvärred (Blom 1939).
Solanum dulcamara. — T. a. 8 lok. huvudsakligen vid Lindomeåns bi

bäckar.
S. nigrum. — Ålgårdsbacka kvarn (Olr 1960), Berget vid landsvägen 

(Nn + Olr), Fagared-anstalten, Kättered på utkasthög på fält, kyrkan.
Verhascum thapsus. - Greggered, Källeberget samt S om Gravsjöbacken 

(Olr 1960), Ö om Ersgården, St. Knipen, Transköld, N om Högen, Gran
tjärn (8 lok.).

V. nigrum. — 8 lok., de flesta i låglandet kring kyrkan och jvst.
Linaria vulgaris. — a.
Scrophularia nodosa. - a.
Veronica serpyllifolia. — t. a.
V. longifolia. — Sintorp (hb G: Osc. Johansson).
V. arvensis. — a.
V. agrestis. — t. a.
V. persica. — S om Ekered, Ö om Ersgården vid vägen, nära Karoleberg 

i handelsträdgård (Gd + Olr).
V. opaca. — Anderstorp (Ahlfv. 1924). Ej återfunnen.
V. beccabunga. — Dunsered och S om Dvärred vid ån (Olr 1960), Has- 

sungaredbäcken vid landsvägsbron, Knipered (Cn + Olr), Långeslätt mot 
Sagsjön, Högsered, Kimmersbo på gränsen till Hällesås, Jagebacka.

V. chamaedrys. a.
V. scutellata. - N om L. Hassungaredsjön och nära Fagaredsjön (Cn + 

Olr), Sagsjön, mossdike NO om Oxögat, Holmås, S om Djupedala, Kim
mersbo vid landsvägen, SV om Holmen.

V. officinalis. — a.
Melampyrum cristatum. Transköld i S.
M. pratense. — a.
M. silvaticum. — Dunsered (Nn +01r), bäcken vid avtagsvägen till Höj

den, Transköld, Kättered, Grankärret, landsvägen V. Ingsjön-Svintjärn.
Euphrasia brevipila ssp. euhrevipila. — t. a. — v. glabra (E. strida): 

Nära Karoleberg, Kimmersbo; Högsered (Ahlfv. 1924).
E. curta. ■— t. a.
E. mierantlia. — SV om Råsjön, vid byvägen NO om Utesjön.
Odontites rubra. I grustag N om Annero, 1 ex. (Olr 1960), nära Karole

berg (Gd + Olr).
Rhinanthus minor. t. a.-a. Kimmersbo, Skåregärde, Långeslätt, 

Fågelstens skola, Fagared, Åsängen, Ö om Holmen, Höjden m. fl. pl.
Pedicularis palustris. — Sandsjön, Hålevatten, Gastorp (Olr 1960), V 

om Råsjön, N om L:a Hassungaredsjön (Cn +01r), SV om Holmen, nära 
Hummelkärrsvägen i mosse.

P. silvatica. -Nom Hålevatten (Nn +01r), nära Mellsjön, V om Råsjön, 
Holmås, Hummelkärrsvägen vid mossen, en km SO om Sagsjön vid mossjö. 
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Lathraea squamaria. - Hällesåker (hb G: Lg).
Pinguicula vulgaris. — N om L:a Ilassungaredsjön och Skräppholmen 

mot ån (Olr 1960), L:a Hällesåkertjärn, S om Hägnaden; Lyckan (Svensson 
1928).

Utricularia vulgaris. — Dike i mossen vid avtagsvägen till Långås, 
Sagsjön, Mellsjöns avloppskanal, Fagaredsjön (Cn+Olr), ’S om Litesjön.

U. intermedia. - Sandsjön i V (Lg), mossen vid Hummelkärrsvägen, 
mossjön en km SSO om Sagsjön, Småsjön (Gd +Oir), Utesjön och Råsjön 
(Bgv 1929), ådamm vid Skräppholmen (östra).

U. minor. - Mosse SO om Östersjön (Bgv 1931), torvgravar N om Små
sjön (Gd+Olr), Ö om Berget (Nn+Olr), mellan Berget och Alafors i 
skogsmosse på sockengränsen.

Plantago major ssp. eumajor. — a.
P. lanceolata. — a.
P. maritima. — »Berget» vid landsvägen (Nn +01r).
P. media. — Jvst. i gräsmatta (hb G: Lg).
P. indica. - Fagared som trädgårdsogräs (Blom 1961: Lg).
Littorella uniflora. Sandsjön i N.
Sherardia arvensis. — S om Hålevatten nära avloppsdiket (Gd +01r).
Galium boreale. — a.
G. palustre ssp. eupalustre. a.
G. uliginosum. t. a.
G. saxatile. — a. och spridd i östra delen av området, saknas i västra.
G. verum ssp. euverum. a.
G. mollugo. a.
G. aparine. — SO om Fagared-anstalten vid Fågelsten, St. Knipen, 

Ålgårdsbacka kvarn, Ö om Ersgården, Kimmersbo gård, Ekered, Källe- 
berget i S, väster om Knipered, N om Sandsjön.

G. Vaillantii. 400 m NO om jvst. (Gd +01r), nära jvst. i åker (hb G: Lg), 
Ekered.

Adoxa moschatellina. — S om Annero gård, Knipered, Skräppholmen
0 och SY om å-bron, Kättered, Dunsered och bäcken mellan Höjden och 
landsvägen i N (Gd + Olr), Kimmersbo.

Sambucus racemosa. — Fågelsten nära Fagared-vägen, 400 m S om el
verket V om Lisskulla, Skåregärde, Hassungaredbäcken S om landsvägen 
samt V om Lyckan (Cn +01r), berget NO om jvst.

Viburnum opulus. — a. Känd från 19 lok.
Linnaea borealis. — NV om Svintjärn på sockengränsen, 400 m NO om 

Grantjärn, Slättåstjärn och Åsängen; Östersjön och Ingseros (Bgv 1931), 
600 m SV om Lisskulla gård.

Lonicera periclymenum. — a.
Valeriana officinalis. — Mellan Knipered och Transköld i S (Gd i-Olr), 

Hällesås på gränsen till Kimmersbo.
V. sambucifolia. — a.
Succisa pratensis. — a.
Knautia arvensis. — a.
Campanula cervicaria. — Uppgives av Ahlfvengren 1924 för Högsered 

men har ej återfunnits i senare tid.
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C. rapunculoides. — t. a. som trädgårdsogräs i kulturbygden (12 lok.).
C. tracheliuin. Transköld i S, Knipered, Skäggered (Svensson 1928 

s. 28).
C. latifolia. — Dunsered och bäckravinen mot ån V om Torvmossared 

(Olr 1960), nära Lunden vid biån (Lg), Kimmersbo gård.
C. rotundifolia. — a.
C. persicifolia, — t. a.
C. patula. — I klöverfält vid vägen V om Torvmossared (Olr 1960), 

Holmen i åker (hb G: Lg), Ö om kvarnruinen vid avtagsvägen mot Höjden.
Jasione montana. — t. a.—a.
Lobelia dortmanna. — Inom moss- och skogsbygden allmän, t. ex. 

Sandsjön, Småsjön, Djursjön, Abbekärr, Slättåstjärn, St. och L. Hassunga- 
redsjön, Barnsjöarna etc. (11 lok.).

Solidago virgaurea. — a.
S. canadensis. — 1 km N om jvst. (Olr 1960), landsvägen vid Sagsjön, 

NV om Anderstorps bro, SO om Espås vid bäck.
Erigeron acre ssp. euacre. Nära kyrkan, vägen mot Barnsjöarna (Olr 

1960).
Filago minima. — Ranered och Hällesåker på sandbrink (hb G: Lg).
Antennaria dioeca. — t. a. huvudsakligen i västra delen av området.
Gnaphalium silvaticum. — a.
G. uliginosum. - a.
Inula salicina. Skäggered (Svensson 1928 s. 28), N om Fagaredsjön 

på mad vid vägen (Cn +01r).
Xanthium pungens. — Dvärred (Blom 1939).
Bidens tripartita. — a. — Benämnes lokalt »knektalöss».
B. cernua. - Hålevatten (Bgv 1929), Råsjön (Bgv 1931 s. 42), St. Knipen 

vid landsvägen (Olr 1960), Fagaredsjön (Cn +01r).
Anthemis arvensis. N om Fagaredsjön (Cn +01r), 250 m Ö om Faga

redsjön, SO om Råsjön, Ö om Hålevatten, Utesjön, Almås, Ö om Sagsjön, 
Annero vid grustag.

Achillea ptarmica. - a.
A. millefolium. — a.
Chrysanthemum vulgare. - a. inom kulturområdet (14 lok.).
C. leucanthemum. — a.
C. segetum. - a. inom det odlade området, särskilt kring huvudvägarna.
Matricaria inodora. — a.
M. matricarioides. — a.
Artemisia vulgaris. — a.
A. absinthium. — Lyckan (Svensson 1928 s. 27), Fagared 1917 (Cn; lok. 

nu förstörd), vid avtagsvägen till Åsängen ss. trädgårdsogräs (Cn +01r).
Tussilago farfara. - a.
Arnica montana. - a.
Senecio vulgaris. — a.
S. silvaticus. — a. (16 lok.).
S. viscosus. — a. i kulturbygden (18 lok.).
S. jacobaea. — Knipered (hb G: Lg).
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Carlina vulgaris ssp. euvulgaris. — 200 m N om Kimmersbo gård (Nn + 
Olr), vägen till Hummelkärr på bergknalt vid mossen.

Arctium minus. — t. a. (11 lok.).
A. minus x tomentosum. — Anderstorps fabriker (hb G: Lg).
A. tomentosum. — Vägen S om Fagared-anstalten.
Carduus crispus. — Hällesåker på jordhög vid landsvägen S om ån.
Cirsium vulgare. — a.
C. palustre. — a.
C. heterophyllum. — Hassungared vid landsvägen (Olr 1960), Fågelstens 

f. d. skola vid bäck.
C. arvense. — a.
Centaurea jacea. — t. a.—a.
C. cyanus. — t. a., något ovanligare än föregående.
Lapsana communis. — a.
Hypochoeris maculata. — Fagared V om sjön (Cn +01r), berget NO om 

jvst. (Gd + Olr), Transköld i S, Skåregärde^ N om ån, V om Råsjön, Gran- 
kärret, mellan Skräppholmen (östra) och Ålgårdsbacka, Hassungared.

H. radicata. — Källeberget i S, Skräppholmen Ö om bron, grustag nära 
Ranered, avtagsvägen till Höjden, mellan Skräppholmen (östra) och 
Ålgårdsbacka.

Lcontodon hispidus. - Ingemantorp (Hård 1927) = ? strax N om bäcken 
vid Fågelstens f. d. skola (Nn + Olr).

L. autumnalis. — a.
Tragopogon pratensis ssp. eupratensis. — t. a. i slättbygden kring kom- 

munikationslederna.
Scorzonera humilis. — a.
Taraxacum vulgare (coll.) — a. — Anm. »Hallands Växter» upptager för 

Lindome följande underarter, vilka insamlats av H. F. Kindberg och gran
skats av H. Dahlstedt: T. amblycentrum, T. croceiflorum, T. Dahlstedlii, 
T. laciniosum, T. obliquilobum, T. privum (Ahlfv. 1924 s. 16-18).

Sonchus arvensis. — a.
S. oleraceus. — t. a.
S. asper. — a.
Lactuca muralis. — a. (14 lok.).
Mulgedium macrophyllum. — Dvärred (hb G: Lg).
Crepis tectorum. — t. a.—a. i kulturbygden.
C. capillaris. — 200 m V om Lisskulla (hb G: Lg).
C. paludosa. — Kättered och bäckravinen V om Torvmossared (Olr 

1960), NO om Lunden (Lg).
Av Hieracia har endast följande taxa medtagits:
Hieracinm pilosella. — a.
H. aurantiacum. — Landsvägen på jordhög V om bilverkstaden vid 

Kättered.
H. auricula. — a.
H. stenolepis. t. a. exv. S om Dammtjärn, NV om Skår, St. Knipen, 

berget NO om jvst., S om Långeslätt, Ekered, V om Sagsjön m. fl. pi.
H. umbellatum. — a.
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Summary.

Vascular Plants in the Parish of Lindome on the 
Swedish south-west coast.

The parish of Lindome is situated about 20 km south of Gothen
burg, but it never reaches the sea. The length of the area is 17.5 km. 
Its greatest width is 7 km. The bedrock is principally composed of 
quarz and feldspar minerals.

Climatically, Lindome is influenced by its vicinity to the coast. 
The average temperature for January keeps between 0° and -1°C, 
and for July at about 4 16°C. At higher altitudes as well as at greater 
distances from the sea the temperature drops somewhat. The 
humidity of the interior is also considerably greater than that of the 
coastal region. The annual average precipitation has been recorded 
as between 800 and 900 mm.

The valley of the Lindome stream, which narrows off towards 
the east, is surrounded by a sort of plateau, often more than 100 m 
high. rl his plateau is, broadly speaking, a tract of uncultivated country 
with plenty of small lakes, bogs and morass, which has escaped the 
direct influence of the postglacial sea. Characteristic of the flora 
in this part of the region is above all the occurrence of Andromeda 
polyfolia, Erica tetralix, Narthecium ossifragum, Molinia, Myrica 
gale etc.

On the slopes towards the river, at Ihe church and in several 
other places, there are powerful strata of sand and gravel. Here 
have, among other plants, been registered Anemone pulsatilla, 
Berteroa incana, Thymus serpyllum and Convolvulus arvensis.

In the deep forest to the east, there are as ground-vegetation 
occasionally certain species of a boreal-montane type that have 
come in from the north and north-east. To this group of North- 
Swedish or Middle-Swedish plants may, among others, be referred 
Linnaea borealis, Goodyera repens, Listera cordata, Carex magellanica 
and—more seldom—Calamagrostis purpurea, Stellaria longifolia and 
Chimaphila umbellata, which avoid the plains and are, as a rule, 
more frequent in the mountainous and colder interior.

The south-west part of Lindome is characterized by, among other 
things, a number of lakes with a rich reed vegetation. In the water 
or near it occur Cicuta virosa, Ranunculus lingua, Typha angustifolia 
and others; in the neighbouring marsh-meadows are found Dactylor- 
chis incarnata, Sherardia arvensis, Pedicularis palustris, Cornus 
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suecica. In more mountainous and dryer districts oak-groves are 
predominant. Among other species in these gentler regions are 
noted Melica uniflora, Primula veris, Corydalis fabacea, Campanula 
latifolia, Milium effusum etc. — Gentianella baltica, a typically coastal 
plant, has only been found in the western part of the area. It avoids 
the higher and colder interior, while Galium saxatile, on the other 
hand, is common in the east but absent in the west.

The island-like hills on Lindome Plain as well as the steep ground 
cuttings north of the Lindome stream generally present a warmer 
micro-climate than the rest of the area. This favours the occurrence 
of certain more demanding species. Among these are noted Lathyrus 
niger, Astragalus glycyphyllus, Cotoneaster melanocarpus, Satureja 
vulgaris, Holcus mollis, Trifolium aureum and others. — Of particular 
botanical interest are the recent finds of Geranium palustre and 
Luzula congesta, whose occurrence on the West Coast is limited to 
the Gothenburg district and ils surroundings.

The varying conditions of altitude and climate naturally affect 
plant life in several ways. With regard to the occurrence and distribu
tion of certain species at a short or a long distance from the coast, 
and to the occurrence of other plants exclusively in higher and colder 
regions etc., we may perhaps, in certain respects look upon Lindome 
as a border territory where species from different phytogeographical 
groups meet and intermingle. In accordance with Hulten’s division 
into groups (Hultén 1950) some of the species found in the area 
are classified below:

Group 1. Atlantic species: Gentianella baltica, Apium inundatum, 
Eleocharis multicaulis, Narthecium ossifragum, Lonicera periclymenum 
etc.

Group 2. Subatlantie species: Melica uniflora, Hypericum humi- 
fusum, Gentiana pneumonanthe, Hedera helix, Pilularia globulifera, 
Cardamine hirsuta, Geranium dissectum, Senecio viscosus, Carex 
hostiana, Fagus silvatica etc.

Group 3. Continental species: Anemone pulsatilla, Luzula nemo- 
rosa, Lathyrus niger, Vicia cassubica, Actaea spicata, Melampyrum 
cristatum, Carex appropinquata, Inula scdicina, Stellaria palustris 
and others. In addition there are in the interior of the area, as has 
been pointed out earlier, several species with boreal habitat.

Certain newcomers among the Lindome plants are spreading 
quickly, above all Juncus macer, Epilobium adenocaulon och Thlaspi 
alpestre. Other species such as Agrostemma githago and Bromus
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secalinus are evidently on the decline and have not been found in 
connection with the registering of species during recent years.

A number of adventitious species from the 1930s are reported from 
Dvärred. I hey spring from cotton refuse that has been used as 
manure. Altogether the plant list numbers 641 different species. 
Taraxaca, Hicracici and Rubi have not been subjected to a close 
examination.

The list of species follows in general Hylander’s nomenclature.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.

Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden om
märkliga växtfynd o. d.

Några Sphagnum-lokaler från Västerdalarna.

Uppgifter om Sphagna från Västerdalarna är mycket sparsamma. Under 
senare tid har dock ett flertal lokaler angivits av Sjörs, bl. a. i hans av
handling om Myrvegetationen i Bergslagen (Sjörs 1948) och i samband med 
publiceringen av hans nyuppställda Sphagnum-art (Sjörs 1944).

Som jag under ett flertal år samlat Sphagna inom Västerdalsområdet, 
torde det vara på sin plats att meddela några fynd och fyndorter därifrån. 
Jag begränsar mig denna gång till de intressanta arterna S. imbricatum och 
S. Aongstroemii, men hoppas få återkomma senare med ytterligare Sphag- 
mim-uppgifter från området.

Från samtliga fyndorter här nedan har beläggexemplar tillställts Natur
historiska Riksmuseum, Stockholm.

Sphagnum imbricatum (Hornsch.) Russ.
Arten är sydvästlig (Sjörs 1948, Fransson 1958 m. fl.). I Bergslagsom- 

rådet anger Sjörs den som »sällsynt i södra delen av området» (Sjörs 
l.c. p. 36). Samma författare uppger även lokaler från Säfsnäs-Gran- 
gärdetrakten (Sjörs l.c. p. 221 och p. 233) och nordligast från västra Jämt
land (Sjörs 1943 och 1946).

Av nedanstående förteckning att döma torde S. imbricatum ingalunda 
vara sällsynt i mellersta Västerdalarna. Artens förekomst i norra Väster
dalarna och upp emot fjälltrakterna är däremot ännu ej helt undersökt, 
men torde vara av ett visst intresse att snarast utröna.

Lokaler: Malung, Tyngsjö, kärr vid Björktjärn, rikl.; stranden av 
Axsjön, rikl.; stranden av Kvien, flerstädes; vid bäckutflöde, Bredsjön, 
rikl.; efter Upprämsälven, flerstädes; kant av myrdike vid Gökberget; 
myrdråg vid Lammaso. Samtliga år 1961. Malung, Avradsberg, kanten 
av Rotån, rikl., 1959. Malung, Sillerö, bäckkant vid Stenbrottet, 1960. 
Malung, Vallerås, Tuppmyren, 1955; strandkanten av Gältjärn, rikl., 
1959; bäckkant vid Nyselsvägen, 1960. Lima, vid Almån, norr om Sus
kölens fäb., rikl., 1963; Lima, vid Ärån, efter vägen till Rönnkleven, 1963.

Sphagnum Aongstroemii C. Hn.
Arten är nordlig (Waldheim 1944, Sjörs 1948 m. fl.). Sjörs uppgav 

första fyndet från Dalarna (Sjörs l.c. p. 231). Sydligare är S. Aongstroemii 
funnen i Västergötland (Waldheim l.c., Sjörs l.c.).
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Lokaler: Mailing, Tyngsj ö, vid Laxbäcken. Mal un g, Ryan, efter bäck 
vid Upptagsviken, rikl. Lima, efter Tandövallens ravin vid byn, rikl. 
Lima, kärr vid stigen Almsjövägen-Nysätersberget, rikl. Samtliga år 1961. 
Transtrand, Digernäs, vid bäck norr Köarån, rikl., 1963.
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Pell Algot Eriksson.

Ny fyndplats för Ulex europaeus L. i Bohuslän.

Ett bestånd av tre intill varandra växande buskar av Ulex europaeus L. 
påträffades av mig den 13 augusti 1963 längst ut på Halse nabbes västra 
strand i Långelanda socken på Orust. Exemplaren var väl utvecklade och 
nådde ca 50 cm över marken trots grenarnas sneda lutning. Ett av dem 
visade ett årsskott av omkring 25 cm längd. Ett flertal mogna, sprick
färdiga frukter kunde iakttagas på två av buskarna.

Fyndstället var beläget ett 30-tal meter från strandkanten utom räckhåll 
för vågorna även vid högvatten. I öster mot näbbens landsida utgjorde den 
högre och bergigare, med kraftig tät barrskog beväxta terrängen ett ut
märkt skydd, liksom ett större stenblock mot norr. På den sakta sluttande 
västsidan mot sjön bildade ett snårigt och stormpinat albestånd likaledes 
ett effektivt skärmskydd mot den förhärskande västliga och sydvästliga 
vinden. Endast söderifrån låg växtplatsen öppen för sol och vind. Marken 
utgjordes huvudsakligen av gammal jordblandad havssand med inslag av 
större och mindre stenar och trasiga snäckskal. Utöver fur, gran, enbuskar, 
al o. d. i den allra närmaste omgivningen antecknades bland strandväx
terna bl. a. Matricaria maritima, Sonchus arvensis, Aster tripolium och på 
längre avstånd från fyndplatsen också Stalice humilis (ny för socknen). Ett 
stycke in i barrskogen, som här sträcker sig km-vis norrut, påträffades 
dessutom Goodyera repens och Linnea borealis.

Enligt bl. a. Neumans Sveriges flora är Ulex europaeus från början införd 
och sedermera förvildad. Som sådan är den dock mycket sällsynt i Bohus- 
No. Bot. Tidskr., 57 (1963): 4



län. I sin 1945 utgivna »Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och orm
bunkar» anger H. Fries endast två växtlokaler för denna art i länet, näm
ligen Sundsby bro i Valla socken (1923) samt »1 km från Alsbäcks pensionat» 
vid Gullmarsfjorden inom Lyse socken (1905 och 1907). I Sundsby är växten 
sedan 1924 utdöd på grund av stark vinter. Av allt att döma skulle således 
den på Halse nabbe påträffade fyndplatsen vara den tredje kända inom 
landskapet. Någon anledning att misstänka direktspridning från odlade 
buskar föreligger ej. Närmaste hustomt torde befinna sig ca 200 m därifrån, 
skild från fyndstället genom mindre bergknallar och relativt orörda skogs
marker. Även som odlad är ärttörn et en sällan sedd växt.

I övriga delar av Sverige är Ulex europaeus funnen på ett par platser i 
Halland, flerstädes i Skåne och Blekinge, sporadiskt längs Smålands- 
kusten samt på Öland och Gottland. Som vild tillhör arten västra Europas 
flora.

Manne Ohlander.
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Skogsfrufynd på Muskö.

Tre somrar å rad har undertecknad på Muskö i Stockholms södra skärgård 
påträffat skogsfrun (Epipogium aphyllum). Somrarna 1961 och 1962 blom
made intill en stubbe i granskog 4 resp. 12 exemplar. Under tiden 28 juli 
t. o. m. 16 augusti i år blommade 17 exemplar, varav tio på den sedvanliga 
platsen och 6 resp. 1 på tio till tjugo meters avstånd därifrån. Redan som
maren 1950 hade ett exemplar påträffats av mig på samma lokal. Under 
mellantiden har sommarstugebebyggelsen kommit allt närmare växtplatsen.

Frits Börje.
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liECENSIONEK.

Handbuch der Pflanzenphysiologie, herausgegeben von W. Ruh- 
land. Band XVII: 2. Bewegungen durch Einflüsse der Temperatur, Schwer
kraft, chemischer Faktoren und aus inneren Ursachen, redigiert von Erwin 
Bünning. — Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1962. xxiv + 
1 174 s. Pris DM 340.

»Handboken» har nu kommit till andra delen av kapitlet Rörelser. I denna 
volym behandlas många från den »klassiska» växtfysiologien välkända och 
viktiga fenomen, som kanske i någon mån glömts bort till förmån för den 
moderna biokemiska forskningsinriktningen. En del reaktioner har emeller
tid på sista tiden återigen blivit aktuella och med nya tekniska hjälpmedel 
kanske många av de tidigare olösta gåtorna kan klaras upp.

Bandet inledes med en behandling (Aletsee) av det svårtolkade feno
men, som van Tieghem 1874 definitionsmässigt införde i den botaniska 
litteraturen, nämligen termotropismen. Mycket har skrivits om detta feno
men, men fortfarande kvarstår väl dock den frågan, om de böjningar som 
framkallas genom ensidig värmebestrålning inte är något annat än rena till
växtförändringar som följd av temperaturdifferenser. Artikeln utgör emel
lertid en god sammanställning av den föreliggande litteraturen, som icke 
uppvisar något nytt rent termotropistiskt arbete efter svensken Ermans 
sista, som kom 1951. Mera utpräglade retningsreaktioner torde däremot 
ligga bakom termonastierna och -taxierna, behandlade av Mary L. Crombie 
och W. Haupt i tvenne korta men välskrivna artiklar.

Poul Larsen ger en samlande och allmän bild av de geotropiska feno
menen. Han inleder med en kort historik samt redogör därefter för olika 
slags reaktionssätt och definierar de otal termer, som föreligger inom detta 
ämne. Metoder för mätningar av fenomenen genomgås och här intar givetvis 
hans egen klinostatmetod en framträdande roll. Brauner behandlar pri
märeffekter av tyngdkraften som kan tänkas vara av betydelse vid den 
fysiologiska processen. Tyvärr har Hertz’ arbeten över detta icke hunnit 
komma med. De olika typerna av geotropism behandlas av olika specialister 
på området. Anker skriver om orto-geotropism i skott och koleoptiler; 
Larsen om orto-geotropism i rötter; Kaldeway om plagio- och diageo- 
tropism hos skott och blad med tillhörande nastiska rörelser; Rufelt be
handlar plagiogeotropism hos rötter. De lägre växternas geotropism, slut
ligen, har Banbury redogjort för. De egendomliga vridningar av nodi, blad 
och blommor m. fl. organ, som induceras av tyngdkraften — fenomenet 
som kallas geostrofism — behandlas av Snow, och Haupt ger en kort redo
görelse för geotaktiska reaktioner — en förvånansvärt litet undersökt 
mekanism. Av övriga tropismer och taxier behandlas kemotropism samt 
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kemotaxis av Ziegler, kemonasti av Aletsee samt kemodinesen av 
Haupt. De autonoma bladrörelserna behandlas i en artikel av Umrath. 
Denna uppsats intar en egendomlig mellanställning, då praktiskt taget allt 
som står där egentligen behandlas på andra ställen i handboken, såväl 
sömnrörelserna hos leguminoserna som mimosans bladrörelser. Men svå
righeterna att invändningsfritt redigera ett jätteverk likt detta måste vara 
enorma.

I tvenne synnerligen omfattande och innehållsrika artiklar behandlar 
Baillaud de autonoma rörelserna hos stjälkar, klängen, nutationsrörel- 
serna i allmänhet och liknande fenomen. Här återfinnes hela den klassiska 
litteraturen på detta område med utomordenligt ingående analyser av och 
redogörelser för de skilda fenomenen. Det är glädjande, att här ha fått en 
samlad framställning av dessa företeelser, vilka har blivit sorgligt förbi
sedda i den moderna lärobokslitteraturen — särskilt i den anglosachsiska. 
Det franska språket gör väl tyvärr dessa artiklar svårtillgängliga för många, 
men det förnämliga illustrationsmaterialet bör hjälpa. Straka har med tysk 
grundlighet skrivit om sådana rörelser som utlösas utan ett fysiologiskt 
retningsförlopp — dit många frö- och fruktspridningsmekanismer hör, med 
bl. a. de intressanta imbibitions-, kohesions- samt turgorrörelserna. Artik
larna är synnerligen fullständiga och författarens ord i början »In dem vor
liegenden Aufsatz sind alle untersuchten Mechanismen, soweit sie mir 
bekannt wurden aufgeführt» borgar för en komplett redogörelse.

Sista tredjedelen av volymen ägnas gisselrörelser — två artiklar av resp. 
Hoffman-Berling och Pohl — de egendomliga förflyttningsrörelserna hos 
vissa gissellösa bakterier och alger (Drews och Nultsch); kärnrörelser 
(Girbardt); plastidrörelser (Zurzycki) samt till slut plasmaströmning 
(Kamiya). Detta är alla mycket gåtfulla fenomen vars orsaker ännu är helt 
okända. Fenomenen har beskrivits och studerats av ett otal forskare men 
mekanismerna bakom dem är icke uppklarade.

Allmänt kan konstateras att denna del av handboken är en genuin 
»fysiologisk» del, där de biokemiska skeendena fått komma i bakgrunden, 
just beroende på vår brist på kunskap om dessa i detta sammanhang. Gäller 
det att söka efter forskningsuppslag är denna del av handboken en guld
gruva.

H. 1. Virgin.

Photochemistry and Photobiology. An International Journal. - 
Pergamon Press Ltd., Oxford-London-New York-Paris 1962. Pris: bib
liotek etc. $ 20.00, ensk. pers. $ 10.00.

Vid den fotobiologiska kongressen i Köpenhamn år 1961 uppdrogs rikt
linjer för startandet av en ny tidskrift för fotokemi och fotobiologi. Avsikten 
var bl. a. att få ett forum för arbeten, som behandlar verkan av infrarött, 
synligt samt UV-ljus, som motpol till alla de tidskrifter, som nu ägnas 
arbeten över verkan av radioaktiv strålning samt röntgenstrålning.

Tidskriftens första nummer utkom i januari 1962 och den har nu blivit 
en aktad medlem i den allt rikare tidskriftsfloran. Den utkommer med 4
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nummer årligen och omfattar cirka 350 sidor (1962). I redaktionskommittén 
återfinnas namn som E. J. Bowen, S. Claesson, A. Hollaender, A. D. 
McLaren samt D. Shugar, vilket bör vara en garanti för hög standard.

Nyttan av en ny tidskrift kan alltid diskuteras. För en växtfysiolog blir 
det allt svårare att kunna hålla sig å jour med allt som skrivs inom detta 
ämne — speciellt då det tangerar andra vetenskaper. Väsentliga problem 
rörande fotosyntes kan sålunda återfinnas i såväl tidskrifter med rent växt- 
fysiologiskt innehåll som i kemiska, biokemiska eller fysikaliska periodica. 
Denna nya tidskrift kommer väl tyvärr inte att förbättra situationen, men 
å andra sidan måste man med glädje välkomna en tidskrift vars innehåll 
ägnas uteslutande åt ljusproblem och som tager in arbeten inom gräns
området mellan fysik-kemi samt biologi.

H. I. Virgin.

Gunnar Eriksson, Elias Fries och den romantiska biologien. - 
Lychnos-Bibliotek, nr 20. Almqvist & Wiksell, Uppsala 1962. 487 s. Pris 
häftad kr. 45:—, inb. kr. 57:—.

Den svenska botanikens historia är alltjämt ett förvånansvärt föga bear
betat område. Att det i Linnés hemland skrivits så litet som skett om 
Linnés vetenskapliga insatser är i hög grad ägnat att förvåna, i synnerhet 
som han ur andra synpunkter inte precis är någon förbisedd person. Men 
ser vi på Linné som botanist, har på de senaste femtio åren ytterst blyg
samma bidrag sett dagens ljus. Det är därför inte ägnat att förvåna att 
våra övriga botanister inte heller blivit föremål för närmare studier — alla 
naturligt nog skymda av Linnés allt överskuggande anseende. Icke desto 
mindre har många av dem varit betydelsefulla gestalter som gjort stora 
insatser inom Linnés scientia amabilis, men trots detta har de inför efter
världen på många punkter fått finna sig i att ha oskarpa konturer.

Näst Linné själv ådrar sig naturligt nog hans lärjungeskara det största 
intresset hos den i ämnet intresserade allmänheten. Dessas i bokstavlig 
bemärkelse världsomspännande insatser kompletterar ju sin mästares gär
ning till ett större sammanhang — man har svårt att tänka sig en skriven 
rad om t. ex. Hasselquist eller Forsskåhl utan att det nära sambandet 
med den store föregångaren påtalas.

Men när det gäller våra 1800-talsbotanister tunnar litteraturen påtagligt 
ut. I någon mån kan detta förklaras med den svenska naturvetenskapens 
alltjämt icke definitivt klarlagda nedgång årtiondena efter Linnés tid, men 
framför allt är det nog så att de svenska botanisterna i generationen efter 
Linnélärjungarna kommit att döljas i skuggan av den närmast dem före
gående hierarkin.

Ändå representeras den svenska 1800-talsbotaniken av en rad betydande 
forskare — Carl Adolph Agardh, Elias Fries, Göran Wahlenberg, 
Erik Acharius, var och en av dem vore värd en monografi. Men det före
faller som om man förgäves får vänta på klarlägganden av deras insatser 
tills Linné och de direkta linneanernas insatser blivit fullt utredda.

Det är därför med en speciell glädje och tacksamhet man hälsar Gunnar 
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Erikssons ovan nämnda arbete. Som framgår av titeln har förf. icke i 
första hand ägnat sig åt försök att värdera Fries vetenskapliga insats, 
utan snarare åt att utreda den historiska bakgrunden till densamma. Ehuru 
arbetet icke är någon biografi, har ämnets natur tvingat förf. att ändå 
följa hela Fries’ levnad — för att kunna fånga hans världsåskådning och 
dess beroende av romantiska strömningar i tiden har han måst börja från 
första början, från hans personliga bakgrund och framåt i tiden.

Men dessförinnan går förf. tillbaka till bakgrunden och skildrar i ett brett 
upplagt avsnitt med eleganta svep hur den tyska romantiska filosofin, hu
vudsakligen representerad av Schelling, inte endast inverkade på konst 
och litteratur utan även på naturvetenskaperna, och hur åtskilliga forskare 
fängslades av dess spekulativa idéer och storslagna teorier om världsalltet. 
Romantiken uppfattade naturen som en enda stor enhet, uppbyggd av 
polära krafter i ständig utveckling. Varje liten individ var en avbild av 
helheten, utgjorde ett mikrokosmos, en »modell» av det hela. Därför kunde 
den romantiska filosofin åt forskningen utlova fullständig klarhet och kän
nedom åt världsalltets uppbyggnad, ett löfte som naturligtvis speciellt 
vädjade till vetenskaper sombyggde på en dittills ganska osäker grund.

En sådan osäker grund präglade icke minst den predarwinistiska biologin. 
Under 1700-talet hade många botanister börjat försöka att spåra det natur
liga systemet, där arterna skulle få sin självklara plats allt efter den inbördes 
släktskapen. Men letandet efter dessa inbördes platser blev i mycket ett 
famlande i mörker, inte minst därför att begreppet släktskap icke lät sig 
definieras förrän med Darwins genombrott. De fragment av ett naturligt 
system som såg dagens ljus blev kolosser på lerfötter, skriver författaren.

Men för de romantiskt influerade biologerna utgjorde detta intet problem: 
för dem stod hela sammanhanget klart — den enskilda växten speglade 
hela systemet, något som förf. visar genom en redogörelse för de naturliga 
system som framlades av de tyska romantiska biologerna Lorenz Oken 
i hans Lehrbuch der Naturphilosophie och C. G. Nees von Esenbeck i 
hans Handbuch der Botanik och System der Pilze und Schwämme.

Den litterära romantiken uppenbarade sig inte i Sverige förrän omkring
1810, och några romantiska strömningar inom naturvetenskaperna har inte 
kunnat spåras före denna tid. Elias Fries har knappast kunnat röna något 
romantiskt inflytande, innan han började sina universitetsstudier i Lund
1811. Dessförinnan hade han dock mottagit viss påverkan från förroman- 
tiskt håll — så var t. ex. Fries’ fader, som var komminister i Femsjö i 
Småland, uppfostrad med Wolffs filosofi, i vilken fysiko-teologiska resone
mang spelade en viktig roll.

För att ge en bakgrund till Fries, utveckling ger förf. en översikt över 
hela den romantiska strömningen i Sverige under 1810-talet, ett avsnitt 
som har ett alldeles speciellt värde, då en sådan översikt tidigare saknats 
över detta lärdomshistoriskt viktiga skede. Den romantiskt präglade natur
vetenskapen dök i Sverige först upp i Stockholm och Uppsala, och dess 
främsta tidiga företrädare var de båda betydande botanisterna Christian 
Stenhammar och Johan Haquin Wallman. Men även i Lund började 
romantiken vinna insteg inom naturvetenskapen, främst företrädd av den 
mångsidige och geniale Carl Adolph Agardh, vid den tiden verksam som
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botanist vid vårt södra universitet. Han blev Fries’ lärare, och får anses 
bära en betydande del av ansvaret för att Fries blev gripen av de roman
tiska tankegångarna. Men ännu under Fries’ tidigare år i Lund finns inga 
spår av romantiskt inflytande.

År 1814 blev Fries docent i botanik och utgav sina arbeten inom botanik 
och växtgeografi, och visade redan där intresse för problemet med det 
naturliga systemet. Sommaren därpå fick han besök av Wallman och 
mellan dem uppstod en vänskap, som ledde till att Fries hjälpte Wallman 
med hans arbete med en svensk flora — det var svamparna, som Fries 
redan då specialiserat sig på, som han hjälpte Wallman med. Av deras 
korrespondens i dessa frågor de närmaste åren har förf. dragit fram deras 
diskussion om bl. a. Okens romantiska system, och det förefaller som om 
Fries, om än med viss tvekan, anslutit sig till de romantiska idéerna. År 
1819 inleddes en brevväxling mellan F'ries och Christian Stenhammar, 
som fick stor betydelse för Fries’ vidare utveckling. Följande år utkom hans 
Systema mycologicum, som alltjämt utgör grunden för nomenklaturen 
inom stora svampgrupper. I förordet till detta arbete visar sig Fries vara 
utpräglat spekulativ, i nära anslutning till Oken och Nees von Esenbeck.

Fries’ mest romantiska period omfattade första hälften av 1820-talet, 
för vilket förf. funnit belägg i hans omfattande korrespondens från denna 
tid. När han emellertid 1825 publicerade den del av Systema orbis vegeta- 
bilis, som omfattade de lägre kryptogamerna, har han redan i påtaglig grad 
fjärmat sig från Oken. År 1820 blev Fries ovän med Agardh, hans tidi
gare lärare, och de råkade i en vetenskaplig polemik, som kom dem att gå 
skilda vägar då det gällde det naturliga systemet, trots att de båda i grunden 
då var romantiker.

Det nästa större systematiska arbete Fries utgav var Lichenographia 
europaea reformata, som utkom 1831. I detta arbete finns många spår av 
hans tidigare spekulativa åsikter, men trots detta finns i detta verk en ny 
och mer realistisk anda. Fries ger här det mänskliga förnuftet en mer mo
dest plats på bekostnad av den empiriska observationen, och han refererar 
här inte till några romantiska filosofer, utan till Francis Bacon och 
andra mera allmänt accepterade auktoriteter.

År 1834 blev Fries professor i Uppsala, där han förblev till sin död. 
Följande år publicerade han sin Flora scanica, där han för första gången 
framlade sitt system över hela växtriket. I en del småskrifter redogjorde 
han för principerna i detta, men han gav ingenstans någon samlad eller 
detaljerad framställning över det. Men systemet byggde alltjämt på ett 
jämnt antal växtgrupper i varje större systematisk enhet. Han bibehöll 
också sin idealistiska teori om centra vilkas form klarast avspeglade grup
pens »idé». Men hans behov av mer empirisk observation växer sig starkare. 
Han hänvisar inte längre till spekulativa idéer från tysk naturfilosofi — 
som dock var den källa han tidigare öst ur.

Liksom många andra romantiska biologer bar Fries i sina tankar ett 
embryo till en åsikt om evolutionen. Liksom de flesta romantiker trodde 
han till en början inte att en art kunde förvandlas till en annan, men han 
trodde, att alla arter en gång hade varit ofullkomliga, men att de sedan var 
för sig hade utvecklats och nått ett högre utvecklingsstadium. Han var helt 
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ur stånd att acceptera Darwins uppfattning att alla levande organismer 
hade utvecklats från några få Ursprungsformer. Som idealist skrämdes han 
av darwinismens materialism, men han fruktade också att botanisterna 
skulle begränsa antalet av de då antagna arterna till följd av Darwins teori 
om nedärvning.

Därefter gör förf. en jämförelse mellan å ena sidan Fries’ idéer och å 
den andra några samtida biologers, närmast i avsikt att påvisa, att Fries 
ingalunda med sin inställning till huvudfrågorna intog någon enastående 
ställning, utan snarare kan sägas ha varit ganska representativ för sin tid. 
De fyra forskare som förf. jämför honom med är Ludwig Reichenbach, 
Wilhelm Koch, Matthias Jacob Schleiden och Alexander Braun. 
För dessa fyra hade Fries uttalat sin speciella beundran.

Slutligen belyser förf. Fries’ förhållande till två av sina efterföljare, 
N. J. Andersson och H. von Post. Andersson anslöt sig till darwinismen 
och var kanske den förste svenske vetenskapsman, som gjorde det, medan 
von Post delade Fries’ antimaterialistiska uppfattning. Fries behöll till 
sin död sin åsikt om naturen som en harmonisk enhet, styrd av ett gudomligt 
förnuft, inte av kampen för tillvaron.

Naturligtvis kan en och annan invändning mot framställningen göras. 
Redan själva titeln på avhandlingen kan verka diskutabel — Elias Fries 
och den romantiska biologin — det är ju botanik det uteslutande rör sig 
om? Och, kanske framför allt, själva termen biologi, först framförd av 
Goffredo Treviranus i hans arbete Biologie oder Philosophie der lebenden 
Natur, 1802, avsåg ju något annat än ett sammelnamn för botanik och zoo
logi, nämligen studiet av de krafter som styr livet, alltså ett slags vitalism. 
Sin moderna innebörd fick begreppet genom Lamarck, men någon mer 
omfattande spridning fick inte termen förrän längre fram. Mot detta resone
mang kan emellertid sägas, att även om Fries själv var ren botanist kom 
ändå de impulser i romantisk riktning som han rönte påverkan av från såväl 
zoologi som botanik — t. ex. Oken var ren zoolog.

En annan invändning, som det är frestande att göra, är att påpeka hur 
författaren ger sken av ett rådande motsatsförhållande mellan sexualsyste
met och det naturliga systemet. Det verkar på många ställen i framställ
ningen som om författaren ville framställa artificiella system som något i 
sig själv felaktigt, de naturliga systemen som det enda rätta. Detta dilemma 
existerade för Linné — och därmed också för en och annan alltför bokstavs- 
trogen linnean — men problemet utgör annars något av en fiktion. Man 
kan säga, att den botaniska systematiken i gångna tider strävat mot två 
varandra väsenfrämmande mål: dels att åstadkomma goda bestämnings- 
tabeller, användbara även av den icke skolade botanisten, och dels att 
konstruera ett system, som så väl som möjligt återger växternas inbördes 
släktskap. Linné lyckades mycket bra med det första — så bra, att det 
ännu i bildflorornas tidevarv alltjämt försvarar sin plats i inledningen av 
populära botaniska handböcker. Att Linné själv sedan inte insåg, att han 
gjort en uppfinning och konstruktion, utan trodde att han gjort en upptäckt 

— »fått koxa in i guds rådskammare» — får ju inte ges större betydelse än 
det förtjänar. Att Linné själv påpekat, att det definitiva målet måste vara
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ett naturligt system, får vi inte låta skymma sikten för oss. Att varken han 
själv, någon av hans föregångare eller samtida lyckades lösa det problemet, 
har en egentligen mycket enkel förklaring. Om man ser till den zoologiska 
systematiken är den ännu denna dag späckad med problem som till synes 
förgäves ropar på sin lösning. Men å andra sidan har den zoologiska syste
matiken aldrig erbjudit problem av sådan räckvidd och omfattning som 
den botaniska. Förklaringen härtill ger sig själv — materialet är när det 
gäller djurvärlden betydligt större, och även för ett oskolat öga så ofantligt 
mycket lättare att särskilja. Zoologisk systematik från 1700-talet innehåller 
naturligtvis mycket som för en modern systematiker närmast verkar skämt
samt, men å andra sidan finns det stora och viktiga grupper, vars särskil
jande aldrig berett naturforskaren några som helst svårigheter. Och därmed 
har vi nått kärnpunkten — man kan ge en ganska ingående beskrivning av 
en växts byggnad som ändå lämnar åhöraren i ovisshet om det gäller en 
ek eller en vitsippa. Växtvärlden har på ett helt annat sätt frestat en speku
lativt lagd naturforskare att där han själv varken begriper ut eller in ana 
en högre makt, en plan, efter vilken det hela är utstakat — ett predikament 
som de gamla zoologerna aldrig råkade i.

Men denna sistnämnda art av spekulationer eller luftiga konstruktioner 
är ändå något som varit nödvändigt för en botanist i början av 1800-talet. 
Naturfilosoferna gick en omväg till sanningen — t. ex. just Elias Fries — 
men det fanns dock de som gick raka vägen framåt. Inte hade Antoine 
Laurent de Jussieu genomgått någon spekulativ fas innan han grep sig 
an med att helt realistiskt och handfast ordna de då kända växterna i natur
liga enheter!

Det måste för oss i tjugonde seklet te sig som något obegripligt, att någon 
förmådde våga sig på försöket att skapa ett naturligt system i avsaknad av 
sådana för oss omistliga hjälpvetenskaper som paleontologi, genetik, ja, 
hela descendensläran — forskningsområden som slagit så många bryggor 
och fyllt så många luckor. Utan dessa och många andra hjälpmedel finns 
ju egentligen — tycker vi — ingen möjlighet att få fram något, som ens 
liknar ett fylogenetiskt grundat system. Men ändå har så många botanister 
i gången tid lyckats såpass bra, som ju också botanikens historia visar oss. 
Mer eller mindre medvetet har nästan alla tidiga systematiska försök letts 
av en strävan i riktning mot ett naturligt system — utom naturligtvis i de 
fall då målet varit ett lätthanterligt examinationsschema. Redan Andrea 
Caesalpini hade 1583 i De plantis libri sedecim lyckats föra samman um- 
bellifererna på ett även för systematiker av idag acceptabelt sätt, och John 
Ray var — helt utan romantiska utsvävningar — i stånd att införa huvud
grupperingen i monocotyledoner och dicotyledoner, liksom i angiospermer 
och gymnospermer. Joseph Pitton de Tournefort lyckades beskriva 
släkten som i många fall tål en granskning än i dag, och han gjorde också 
försök att gruppera dessa släkten i högre enheter.

Och det var genom att göra en kompromiss mellan de resultat skilda 
forskare före honom nått, som de Jussieu — utan spekulativa utblickar i 
det töcken mänskligt öga ej förmår genomtränga — lyckades skapa sig 
positionen av det naturliga systemets skapare.

Det nu sagda är inte att betrakta som en kritik av Eriksons framställ- 
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ning i denna fråga. Snarare bör det uppfattas som en komplettering på en 
punkt där författaren enligt recensentens mening förbisett ett skeende, som 
fortgått vid sidan av de romantiskt påverkade strömningarna.

I sin helhet bär detta i sitt slag lysande arbete tydliga spår av författarens 
kärlek till ämnet, och han behandlar det i varje detalj med en entusiasm, 
som smittar av sig på läsaren. Det finns delar av denna avhandling som 
har ett läsvärde, som höjer sig avsevärt över den nivå, man är van vid när 
det gäller akademiska avhandlingar. Bland många tänkbara exempel för
tjänar i särskilt hög grad nämnas skildringen av Wallmans besök i Femsjö 
(2:a avsnittet i 4:e kapitlet) — det är skrivet med en inlevelse som ingen 
kan uppleva med likgiltighet; till sådana partier återvänder läsaren gärna 
många gånger. Hans Krook.

Björn E. Berglund, Kai Curry-Lindahl, Hans Luther, Viking 
Olsson, Wilhelm Rodhe, Gunnar Sellerberg, Ecological Studies 
on the Mute Swan (Cygnus olor) in Southeastern Sweden. - 
Acta Vertebratica (utg. av Nordiska Museet och Skansen, Stockholm), Vol. 
2, No. 2. Almqvist & Wiksell, Uppsala 1963. 128 s. Pris 25 kr.

Knölsvanen var fram till 1920-talet endast sparsamt häckande i vårt 
land. Senare expanderade den kraftigt, framförallt under 1950-talet och 
särskilt i skärgårdsområden. I samband härmed blev den av yrkesfiskarna 
misstänkt för att utöva ett skadligt inflytande på betingelserna för det 
matnyttiga fiskbeståndet. För att bedöma det rättvisa i dessa anklagelser 
startades på initiativ av Kai Curry-Lindahl den undersökning, som 
resulterat i det ovan nämnda arbetet. Den blev till övervägande del av 
botanisk natur och förtjänar därför att med några ord beröras i denna tid
skrift.

Tyngdpunkten för undersökningen förlädes till Blekingekusten, där 
under fem års tid ett omfattande fältarbete utfördes av Björn Berglund. 
I detta ingick bl. a. årligen återkommande analyser av ett antal fasta prov
ytor inom den övre sublittorala vegetationen på löst underlag. De föränd
ringar, som här konstaterades, kunde hänföras till den normala successionen 
inom samhällena ifråga eller till skador genom iserosion åtföljd av vågero- 
sion. Den åverkan, som knölsvanen kan ha åstadkommit, måste anses 
försvinnande liten, detta trots att analys av maginnehållet hos ett 50-tal 
fällda individ utvisat, att svanen nästan hundraprocentigt är en vegetarian, 
som tillgodogör sig alla växtgrupper i den sublittorala vegetationen, alger (i 
stor utsträckning kransalger men även egentliga grönalger såsom Clado- 
phora och Enteromorpha samt brunalger och rödalger) lika väl som fanero- 
gamer (Ruppia, Zannichellia etc.). Den tabell, som redovisar denna del av 
undersökningen, har till bakgrund ett kvalificerat bestämningsarbete, vid 
vilket även algologisk sakkunskap medverkat.

Den slutsats, som författarna nått fram till, blir alltså, att knölsvanens 
kraftiga expansion ej medfört några allvarliga eller skadliga förändringar 
inom det ekosystem, som brackvattensskärgårdarna utgöra.

Sten Ahlner.
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 4
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Yngve Andersson och Torsten Malmberg, Möte med växter. 
Läsebok med ögonvittnesskildringar från naturen. Omslag och teckningar 
av folkskollärare Kristian Holmqvist. — Gleerups, Lund 1963. 220 s. 
Pris inb. 12 kr.

Ovannämnda botaniska läsebok, avsedd för grundskolans mellan- och 
högstadium, omfattar 30 olika uppsatser av inalles ett 20-tal författare. De 
flesta av dessa bidrag ha redan tidigare varit publicerade i andra samman
hang. Urvalet har gjorts med största omsorg och resulterat i en sammanställ
ning, som tillgodoser högt ställda anspråk på mångsidighet och representa
tivitet. Huvudvikten har självfallet lagts vid vårt eget lands växtvärld, 
men även utomnordisk vegetation och växtodling ha blivit företrädda. 
Bland bidragsgivarna kunna nämnas Fredrik Böök, Sten Selander, 
Anton Sörlin, Björn Palm och Bertil Walldén — redan detta lilla 
urval utvisar bokens höga standard såväl sakligt som litterärt. Själva 
bidraga de båda utgivarna med två uppsatser var, särskilt skrivna för 
ändamålet ifråga. Det må här räcka med att nämna Yngve Anderssons 
pedagogiskt väl tillrättalagda skildring »När vattnet blommar», i vilken 
åtskilliga grundläggande limnologiska data meddelas, och Torsten Malm
bergs åskådliga framställning av sitt möte med de kaliforniska mammut
träden.

Utgivarna äro värda en särskild eloge för att de ej tvekat att låta sina 
unga läsare stifta bekantskap med växternas latinska namn. Förtrogenhet 
med dessa är dock alltjämt en av förutsättningarna för ett framgångsrikt 
inträngande i ämnet. De många litteraturhänvisningarna ge också impulser 
till fortsatta studier. Den nya läseboken kommer förvisso att starkt stimu
lera det botaniska intresset hos den vida läsekrets, till vilken den vänder sig. 
Det må dessutom gärna betygas, att den med nöje och behållning kan stu
deras även av till mera mogen ålder komna naturvänner.

Sten Ahlner.
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NOTISER.

Doktorsdisputationer. För vinnande av filosofie doktorsgrad för
svarade vid Lunds universitet fil. lic. L. Eliasson den 27 april 1963 en 
avhandling »Studies on the effects of translocated herbicids on aspen and 
pea with particular regard to the responses of the roots», fil. lic. H. Tralau 
den 2 maj en avhandling »Mesokratische Angiospermen im Känozoikum 
Eurasiens», fil. lie. Kerstin Lexander den 21 maj en avhandling »Relations 
between earliness of spring wheat varieties and some properties in connexion 
with their germination and seedling growth» och fil. lic. R. Dahlgren den 
13 december en avhandling »Studies on Aspalalhus and some related genera 
in South Africa», vid Uppsala universitet fil. lic. P. G. Jarvis den 20 maj 
en avhandling »Comparative studies in plant water relations», vid Stockholms 
universitet fil. lic. N. Nykvist den 20 maj en avhandling »Studies on leach
ing and decomposition of litter» och fil. lic. B. Nyman den 21 maj en av
handling »Studies on the germination in seeds of Scots pine» samt för vin
nande av skogsvetenskaplig doktorsgrad vid Skogshögskolan i Stockholm 
fil. lic. Carin Ehrenberg den 16 november en avhandling »Genetic varia
tion in progeny tests of Scots pine (Pinus silvestris L.)».

Utmärkelser. Kungl. Vetenskapsakademien har tilldelat professor 
E. Hultén det Letterstedtska författarpriset och Kungl. Fysiografiska 
sällskapet i Lund professor R. Florin sin Linnémedalj i guld. Fil. dr S. 
Lundell har valts till hedersledamot i Föreningen til Svampekundskabens 
Fremme, Köpenhamn. Lektor E. Almquist har tillagts professors namn.

Uppsala universitet. Docent L. Holm har utnämnts till universitets
lektor i systematisk botanik fr. o. m. den 1 januari 1963 och fil. dr T. 
Willén har förordnats till docent i botanik. Fil. dr G. Zetterberg har 
förordnats till docent i mikrobiologisk genetik.

Lunds universitet. Docent N. Malmer har utnämnts till laborator i 
växtbiologi fr. o. m. den 1 december 1963. Fil. dr Kerstin Lexander 
har förordnats till docent i fysiologisk botanik.

Göteborgs universitet. Fil. dr J. A. Söderström har förordnats till 
docent i marin botanik samt laborator Birgitta Norkrans och fil. dr
K. P. G. Gundersen till docenter i mikrobiologi. Lektor V. Gillner har 
förordnats till docent i växtbiologi.

Skogshögskolan. Docent M. Fries har utnämnts till laborator i nor
disk skoglig växtgeografi fr. o. m. den 1 december 1963. Fil. dr N. Nykvist 
har förordnats till docent i skoglig marklära och utnämnts till universitets
lektor i samma ämne fr. o. m. den 1 juli 1963. Fil. dr B. Nyman har för
ordnats till docent i växtfysiologi.

Lantbrukshögskolan. Docent G. Stenlid har utnämnts till labo
rator i växtfysiologi fr. o. m. den 1 april 1963 ocb docent B. Torssell till

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): k



500 NOTISER

laborator i växtodling fr. o. m. den 1 augusti 1963. Fil. dr P. G. Jarvis har 
förordnats till docent i växtfysiologi.

Tryckningsanslag. För tryckningen av Svensk Botanisk Tidskrift 
under år 1964 har Statens naturvetenskapliga forskningsråd beviljat Svenska 
Botaniska Föreningen ett anslag å 23 000 kronor.

Marinbotanisk forskningsfärd.

Med undersökningsfartyget »Sunbeam», tillhörigt Uppsala marinbota
niska forskargrupp, har under sommaren och hösten 1963 bedrivits algo- 
logisk och övrig vattenväxtforskning i Bottniska viken (fil. mag. Svante 
Pekkari), Stockholms skärgård och vid syd- och västkusten. Vetenskaplig 
ledare har varit docent Mats WnjRN. Angående fynd av submarin torv i 
Laholmsbukten se uppsatser i nästa häfte av M. VTern och M. F'ries.
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ART FÖRTECKNING.

I nedanstående förteckning ha i regel endast sådana arter upptagits, som i 
något avseende blivit utförligare behandlade, som helt eller delvis avbildats, 
eller vilkas nomenklatur berörts. Nya systematiska enheter ha markerats 
med fetstil, helt eller delvis avbildade eller karterade arter med asterisk.
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Anemone pulsatilla*........  51, 457
Bovistella echinella................... 83
Brachiolejeunea parva............. 192
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B. napus*...................................  380
Calliergon sarmentosum..........  84
Callitriche hermaphroditica . .. 259
C. intermedia.............................  259
C. verna.....................................  258
Carex pauciflora* ..................... 459
Chlamydomonas tecta v. sub-

porosa* ...................................  250
Circaea alpina ........................... 79
Classopollis torosus*................. 398
Cololejeunea calcarea............... 84
Cypripedium calceolus............. 79
Eleocharis multicaulis*............. 457
Encalypta spathulata............... 403
Epipogium aphyllum............... 489
Fagus silvatica*......................... 50
Galium saxatile*....................... 459
Gentianella baltica* ................. 457
Goodyera repens*..................... 457
Grimmia funalis......................... 84
Hieracium psepharoides*..........  254
H. speirodon*............................. 255
Iris pseudacorus*....................... 51
Juncus compressus*................. 459
Lepidozia Eenii* ....................... 190
Luzula multiflora ssp. 

congesta* ............................... 50
Matteuccia struthiopteris*.... 51
Melandrium noctiflorum*........  380
M. rubrum................................. 89
Melica uniflora*......................... 457
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Taraxacum crocinum*............. 87
Trifolium pratense*................... 380
Ulex europaeus.........................  488
Urnula craterium....................... 83
Uromyces plumbarius*............. 130
Veronica longifolia*................... 347
Vicia cassubica*......................... 459
V. lutea*...................................... 380
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