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BOTANISKA UNDERSÖKNINGAR VID 
NORRLANDSGRÄNSEN.

AV

JOHAN WIGER.

Inledning.

Den trakt av Sverige, som här varit föremål för en botanisk under
sökning, har länge gällt som en av de minst kända i landet betr. 
flora och vegetation. Det är det vidsträckta bergs- och skogsområde, 
där Dalarna, Gästrikland och Hälsingland sammanstöta.1 Saken har 
också, som nedan nämnes, av flera förf. påpekats.

Omständigheterna fogade det så, att förf. redan tidigt fick tillfälle 
att börja botanisera i dessa trakter, och anledningen var helt enkelt 
den, att jag här hade min hembygd. Vid begynnande studier på 
den tiden — detta var redan i århundradets början — var som bekant 
insamling av ett herbarium obligatoriskt.1 2 Detta första arbete här
rörde så gott som helt från hemsocknen Järbo och omfattade ca 350 
arter (omkr. 3/4 av socknens antal). Emellertid förefanns hos förf. 
vid den tiden ännu ingen tanke på mera vidsträckta botaniska 
undersökningar i dessa trakter. Den uppstod först i samband med 
de akademiska studierna, särskilt deltagandet i prof. Rutger Ser- 
nanders undervisning i växtbiologi med handledning i ståndorts-

1 Kartblad över området.
A. Generalstabens höjdkarta över södra Sverige (1:500 000). — Bl. VIII.
B. Generalstabens karta över Sverige. Södra delen. (1:100 000). — Bl. 97 (Falun),

98 (Gävle), 104 (Bingsjö), 105 (Ockelbo), 109 (Alfta).
C. Topografiska kartblad (1:50 000). — Bl. 13 G (Hofors NV, NO, SO), 13 H 

(Gävle NV, SV), 14 G (Ockelbo NV, NO, SV, SO), 14 H (Söderhamn SV), 14 F 
(Rättvik NO, SO).

2 Lärare i ämnet var fil. dr Fredrik Laurell, en kunnig och intresserad botanist, 
som krävde att eleverna skulle kunna sina växter ordentligt med latinskt och svenskt 
namn, klass och familj samt åtskilliga andra detaljer, som han meddelade.

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 318-653870



262 JOHAN WIGER

analyser m. m. Ett kraftigt incitament utgjorde samtidigt läsningen 
av Gunnar Anderssons och Selim Birgers avhandling om den 
norrländska Horan (1912), vari behovet av botaniska studier just i 
dessa trakter framhölls (sid. 9 och 303). Den otillräckliga kunskapen 
nödgade dem att på många av sina goda artkartor lämna området 
som en tom fläck — t. o. m. för så vanliga växter som blå- och vit
sippor — eller där placera ett ?. Ännu i Hulténs Atlas (1950), där 
dock mycket nytt tillkommit, nämnes området som ett av de minst 
kända i landet (s. 13). — Av olika anledningar kunde mitt fältarbete 
här emellertid ej komma i gång på allvar förrän under senare delen 
av tjugutalet. Även sedan har arbetet av praktiska skäl periodvis 
fått vila (under kriget eller på grund av vägbyggnader; om dessa 
senare se s. 288!).

När härmed resultatet av ett långt studiearbete framlägges, vill 
förf. uttrycka sin varma tacksamhet till alla dem, som på ett eller 
annat sätt varit mig till hjälp. I första hand riktas mitt tack till 
mina bortgångna kära föräldrar för deras varmhjärtade frikos
tighet och bistånd under alla åren; vidare till min hustru, som 
under alla färder och arbeten varit mig en oskattbar hjälp i stort 
och smått, varav företagets framgång i hög grad berott.

Följande personer bringas ett hjärtligt tack för sin villighet att 
göra anteckningar över naturföreteelser, i enlighet med Meteoro
logiska byråns formulär ang. blomning, fåglars ankomst och flytt
ning etc. De voro: komminister Hugo Almgren, Katrineberg, 
skogvakt. Joh. Björkman, V. Svartnäs, folkskoll. K. A. Geite, Svart
näs, skogvakt. C. A. Hedberg, Sjösveden, skogvakt. C. E. Hedmark, 
Lilla Björnmossen, hemmansäg. Bror o. fru Sigrid Henriksson, 
Kungsberg, kommin. C. D. Othzén, Gruvberget, och kommin. Tore 
Östlund, Svartnäs. — Flera av rapportörerna (särsk. Geite o. 
Othzén) ha bifogat ytterligare många uppgifter av värde. Herr 
Torst. Nordenfors, Ockelbo, tackas för en temperaturserie fr. orten.

Till alla dem som tillmötesgått med logi och (eller) kosthållning i 
områdets olika delar framföres mitt förbindliga tack.

Ett flertal personer ha bidragit med uppgifter av ett eller annat 
slag, som omnämnas i textens olika kap. och artförteckningen. Ett 
varmt tack riktas till dem alla.

För hjälp med bestämning av osäkra växter tackar jag prof. 
E. Almquist, prof. E. Asplund, dr Bj. Flodérus, doc. N. Hylander 
samt prof. G. Samuelsson.

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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264 JOHAN WIG ER

Läge, areal, administration.

På höjdkartan (1:500 000) framträder området som ett ganska 
väl avgränsat höglandsparti. I norr ligger Voxna-dalen, i öster Bott
niska kustlandet, i söder har förf. som gräns tagit del gamla fini- 
glaciala sundet mellan Ancylussjön och dess stora vik i Dalarnas 
lågland. Sundet är i våra dagar den dalgång, som förbinder Ovansjö- 
bygden i Gästrikland med Svärdsjö i Dalarna och avvattnas Ö nl 
genom Storån, V ut gm ett litet vattendrag tillhörande Dalälvens 
område. I V bildar Svärdsjöåns dalgång med sjön Balungen m. 11. 
samt södra änden av Amungen en god gräns. 1 nordväst har sam
bandet med det övriga höglandet brutits genom en tvärsänka, med 
de tvänne sjöarna Fläten och Mållången — en lämplig avslutning pa 
mitt undersökningsområde åt detta håll. — Höglandsfliken är den 
sydligaste av de många likadana som löpa ned mellan lloderna ge
nom hela Norrland, bildande vattendelare dem emellan. Denna 
skiljer som bekant Ljusnan och Dalälven och är en av de största 
och mest höglänta av dem alla. Arealen torde kunna uppskattas 
till ung. 2 500 km2 eller två gånger Öland. Centrum bildar de tre 
landskapens träffpunkt Lustigknopp (402 m). Strax på N sidan om 
denna löper 61 breddgraden fram och V om den stryker longituden 
2°V om Stockholm förbi.

Administrativt fördelar sig området ungefär lika på de tre provin
serna. Delar av följande socknar ingå i mina undersökningar: i 
Hälsingland Hanebo, Bollnäs och Alfta, i Gästrikland Ockelbo, Järbo 
och Ovansjö samt inom Dalarna Svärdsjö och Enviken. Av Hanebo 
ingår SV-delen, av Bollnäs o. Alfta de södra delarna (dock ej bergstr. 
närmast Voxnadalen o. denna dalg.), av Ockelbo hela västra delen 
inkl. kyrkb. (ej östra del. lågl.), hela Järbo sn (de östra gränstr. 
dock mindre ing.), av Ovansjö främst kronop., dessutom Vallbygge- 
åns dalg. och skogstr. V om Storvik, av Svärdsjö Svartnäs kap., de 
östra skogs- o. myrvidd. samt tr. kring Vintjärn o. Åg, inom Enviken 
har intresse ägnats blott gränstr. i N.

Topografi.

Till sin allmänna prägel är området ett stycke Norrland med 
kupolformade, skogklädda berg och sänkorna upptagna av myr
marker och sjöar samt forsande åar och bäckar. Det ligger givetvis 
till stor del ovan det forna ishavets högsta kustlinje (HK, i sina hu- 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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Fig. 2. Klapperfält vid ishavsgränsen på Rönnåsens östsluttning, Ockelbo sn. På en
renspolad grusfläck fann förf. här 1929 Viscaria alpina. Ny för Gästrikland. __

Foto förf. 1955.

vuddrag inlagd på höj dkartan). På den tiden var det en mot SO 
utskjutande halvö, uppe i NV nästan avskuren genom en grund vik, 
som trängde in från Voxna-fjorden i den ovan nämnda Mållångs- 
sänkan.i Som på höjdkartan synes, trängde ishavet djupt in i åda
larna på östra sidan: i Testeboåns till ovan Åmot, i Jädraåns till 
Tallås (om sundet i Storåns dalg., se ovan!). Som öar stucko sådana 
höjder upp som Mårtensklack, Lenåsen, Vettåsen m. 11. Gnupberget, 
Rönnåsen, Kungsberget sköto fram med höga branter i havet. — 
Hg. 2 visar stenfälten på Rönnåsens ostsluttning, ännu efter nio 
årtusenden i stor utsträckning lika kala! Fig. 3 är tagen vid själva 
HK (204 m) pa Kungsbergets NO-sida ett hundratal m nedom toppen. 
Strandvågorna ha utformat en terrass, bred nog för en väg, t. v. om 
den ej tillräckligt urspolade utan skogbevuxna klapperstensvallen. 
Nedanför denna finnas flera mindre.

Höjdförhållandena te sig i stora drag på följande sätt. De högsta 
partierna ligga långt uppe i NV, där de bägge huvudåarna ha sina 
källor. Här höjer sig inom Alfta sn södra Hälsinglands högsta topp 
Stafsberget (498 m), och omedelbart V om Jädraåns källsjö Hyn

Här bör nämnas, att enligt kartor av Gerhard De Geer i Geochronologia suecica 
(1940), skulle ett sund ha förenat Svärdsjö- och Voxnafjordarna och höglandsfliken 
alltså varit en ö i det finiglaciala havet.

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3



266 JOHAN WIGER

i
: • '

mm.

Ä||

HHH

r;' v;

Fig. 3. Högsta strandlinjen på Kungsbergets NO-sluttning 204 m ö. h., Järbo sn. T. v. 
om vägen första klappervallen, t. h. strandhak i moränsluttningen. — Foto förf. 1958.

ligger inom Envikens gräns områdets högsta punkt Spjärshällan 
(506 m). En mängd höjder på över 400 m finnas här uppe inom 
dala- o. hälsingedelarna. Som ex. lämnas följande dussin kupoler 
kring Grannässjön: Storåsen (484 m), Immeråsen (414), Grannäs- 
berget (441), Lördagsåsen (453), Pernamackberget (425), Ängla- 
berget (439), Norråsen (426), Kallåsberget (489), Söndagsåsen (442), 
Prästberget (448), Häståsen (434) och Knutåsen (459 m), en del 
inom Bollnäs, andra i Alfta sn. När man blickar ut från Stafsbergets 
brandtorn kommer ovillkorligen den gamla sentensen i tankarna: 
»ett hav i uppror som plötsligt stelnat». — Desamma äro förhållandena
kring övriga större sjöar häruppe: Kölsjön, Fansen och Häsbosjön i
Hälsingland, Hyn o. Svarten i Svartnäs kap. Ett 50-tal toppar ligga
vid denna nivå — somliga ha t. o. m. samma siffra! Nedvittringen
under de många hundra miljonerna år har hållit ovanligt jämna
steg i det likartade mineralet (se under Geologi!). — Vad angår
gästrikehörnet av området finnas där inga höjder upp till 400 m
(utom gränsberget Lustigknopp). Landskapets högsta punkt är eljest
Björnbackberget (373 m) i Åmots kap., invid dalagränsen. Några
andra äro: Trätåsen (358 m), Präståsen (357), Kroksjöberget (350)
och Kämpoberg (304) samt inom Järbo sn Kungsberget (306 m).

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3



Avrinningen.

Denna äger IiII största delen rum genom de tvänne åarna T es te- 
bo ån och J ädraån. Den förra flyter direkt ut i Bottniska viken N 
om Gävle, den senare tömmer sig i Storsjön i Gästrikland, vilken 
genom Gavleån avrinner iill Gävlefjärden. Randområdena i \ drä- 
neras av Dalälven och i N av Voxnan (i NO avvattnas en liten 
del även av Hamrångeån till Bottniska viken i NÖ. Gästrikland).

Några nämnvärda detaljer om vattendragen äro följande. Teste- 
boån uppkommer inom södra Hälsingland av två källarmar, den nord
ligare Grannäsån fr. den ovan nämnda sjön Grannäsen (384 m) 
samt den sydligare Kölsjöån fr. den liknämnda sjön (309 m). 
De bägge åarna rinna in i NV. Gästrikland, där den förstn. erhåller 
namnet Bresiljeån, och flyta samman vid Åmots f. d. bruk o. 
masugnspl. Därefter heter vattendraget Testeboån och rinner ut i 
By sjön i Ockelbo kyrkbygd (kartans namn Bosjön brukas ej i 
orten). Sjön är en uppdämning framför Ockelboåsen, som genom- 
brvtes, varpå ån utvidgas till sjöarna Yklaren o. Östersjön och går 
vidare mot SO till utloppet. — Jädraån upprinner inom Svartnäs 
kapellag, som nästan helt avvattnas av densamma. Av källsjöar böra 
nämnas Hyn, Svarten o. Mosjön. Förbi Svartnäs kapellort o. f. d. 
bruk går Svartnäsån, som den kallas här, snart in i Gästrikland, 
där den fr. h. mottager två tillflöden med namnet Lill ån-, ett fr. 
den inom dalagr. belägna Storsjön samt längre ned Kungsbergs 
Lillån. Jädraån fortsätter förbi Järbo kyrka och rinner ut i Storsjön 
vid Sandviken. — Borrsjöån är ett mindre vattendrag fr. Borrsjön 
i östra delen av Svärdsjö sn. Det flyter Ö ut och förenas med den från 
det forna ishavssundet kommande Storån (se ovan!) samt fortsätter 
ut i Storsjön vid Ovansjö kyrka. — Återstår att säga nagra ord om 
avrinningen till Dalälven och Voxnan. Den förra avvattnar \ intjärns- 
bergen genom Vinnerån och mottager Ågsjöns avlopp Isalaån, bägge 
utrinnande i Svärdsjön f. v. b. till älven. Denna drager även till sig 
vattnet fr. sydligaste delen av Alfta sn samt Enviken genom Amungens 
avlopp Svärdsjöån. Voxnaälven slutligen mottager avrinningen från 
de nordvästra och norra sluttningarna av området, varav det mesta 
samlas i den 13 km långa Mållången, som avbördar sitt innehåll 
genom Flaxnan.

Geologi.
Berggrunden inom detta område är ganska ensartad. Det hör till 

södra Norrlands stora granitgnejsblock, som sträcker sig från västra
Su. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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Fig. 4. Jätteblock vid Jokkara, Ovansjö kronopark. Blockets omkrets vid manshöjd 
ca 29 m, höjd ovan marken över 5 m. — Foto förf. 1956.

Medelpad genom Hälsingland ned i Gästrikland och östra Dalarna 
(Högbom 1906, karta s. 76). Sistnämnda område är närmare under
sökt (Lundqvist 1951), varav framgår, att bergarten kan ha något 
skiftande struktur, så kring gästrikegränsen från Lustigknopp S ut 
en grovkornig urgranitgnejs, kring dala-hälsingegr. däremot en små- 
kornigare leptitgnejs, i vilken bl. a. Vintjärns gruvor äro belägna. 
Ett milsbrett rundat gramf-område sträcker sig från Spjärshällan V 
ut över Enviken.

Bland de lösa jordlagren skola vi ägna några ord åt block 
av mera intressant slag, vidare åt de isälvslinjer som beröra trak
ten och slutligen åt myrmarkerna med däri gjorda hasselfynd.

Blocken. Moränen är i dessa trakter vanligen såväl grov- som rik- 
blockig. På flera ställen förekomma stora anhopningar av block, 
såsom Vom Sörja inom Svärdsjö sn och vid Katrineberg inom Bollnäs. 
Sådana blockfält tolkas som dödismoräner. Jätteblock finnas 
h. o. d. Ett av de största torde säkerligen den s. k. »Jokkaras stora
sten» vara. Den ligger invid f. d. fäboden med samma namn på
Ovansjö krpk V om Kungsbergs by i Järbo sn. Storleken är bety
dande (Fig. 4). Formen är m. 1. m. rundat oval, volymen torde
något överstiga 300 m3. Bergarten är den i trakten vanliga — vilket
torde ha varit blockets räddning! Den lämpar sig nämligen ej till
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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Fig. 5. Ockelboåsen i Ockelbo kyrkbygd. — Flygfoto.
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stenhuggeriarbeten. Ett stycke därifrån vid vägen mot Sörja ligger
f. ö. ännu ett, mera fyrkantigt block (37 x 4 m), trol. ej mindre i vol.

Ett intressant fall av tydligen långväga blocktransport bör här
omnämnas. Det är en i orten länge känd anhopning av granitblock 
av en ljusgrå färg på Ovansjö krpk mell. sjöarna Lommilammi, 
Holmsjön och Kroksjön S om Botjärns by. Saken har, så vitt förf. 
vet, ej förut omnämnts i litt. Blomberg (1895) kände tydligen 
ej till den.1 Blockens härkomst är t. v. okänd. Blomberg nämner 
(l.c. s. 63), alt en sådan granit finns anstående i trakten av Rullbo 
15 km NV om Hamra kap. inom Orsa finnmark. Isens rörelseriktn. 
medgiver en transport därifrån, i så fall en sträcka på ca 150 km.

Isälvslinjer. Området genomlöpes av flera rullstensåsar. Vi befinna 
oss ju här i de trakter av landet, som avsmälte under den varma 
liniglaciala epoken. En av landets längsta huvudåsar, Ockelboåsen, 
drager fram i N-S genom låglandet, tangerande mitt gebit blott inom 
Ockelbo kyrkbygd (Fig. 5). Desto mera kontakt har man haft med 
följ. biåsar till den nämnda, Åmotsåsen, Järboåsen och Ovan- 
sjöasen. De bada lörstn. äro bundna vid de ovan nämnda huvud

1 Stenhuggeriägaren Carl Nordqvist i Kungsberg har under flera årtionden an
vänt blocken för sin gravvårdstillverkning.

Sv. llot. Tidskr., 59 (1965): ,‘l
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åarnas dalgångar, Testebo- o. Jädraåarna, medan den tredje löper 
genom det förot omtalade ishavssundet Storåns dalgång. — Närmare 
beskrivningar över dessa åsars utseende o. förlopp vore givetvis 
intressanta men höra knappast hemma i en botanisk skildring. 
Hänvisning göres till de i lilt.-fört. nämnda avh. av G. Lundqvist, 
särsk. 1963. Ett par saker synas förf. värda att omnämnas. — Uppe 
i höglandet inom Bollnäs sn har tydligtvis, enl. Lundqvist, Åmot- 
åsen en fortsättning i det s. k. »Rimsbo Rimct», vid Rimsbo by. 
Namnen äro finska.1 Det senare torde komma av rima, som betyder 
ribba. Före nedschaktningen för vägbygget var åsen här hög och 
smal som en getrygg med sidorna stupande i 45 gr. vinkel. Förf. 
hade turen att i »grevens tid» sommaren 1929 få se den sådan, då 
jag kom cyklande på den lilla hyvägen. Det kändes som att balan- 
cera på en ribba uppe på Rimet! — Ang. Järboåsen bör anmärkas, 
att den följer Jädraån inom Gästrikland men ej inåt Svartnäs utan 
löper i stället över i Kölsjöåns dalstråk i västra delen av Åmots kap. 
och bildar sedan uppe vid Häsbosjön inom Bollnäs och Alfta sr ett 
storslaget åslandskap. Hög och vacker (»Eggen» kallad) drar den 
nedåt Häsboån till Mållången.1 2

Myrmarker. Vidsträckta sådana förekomma inom området, t. ex. 
i östra delen av Svärdsjö sn. I Svartnäs kap. bör Nilsmyren vid 
Spaksjön nämnas, inom Bollnäs myrkomplexet Ändalösa, Stor
myrarna och Vitmyren och inom Alfta ävenledes tvenne Stormyrar, 
Björnmyren osv. — alla ovan ishavsgränsen. Nedanför denna ha 
myrarna i stor utsträckning uppodlats i bygdernas närhet, f. ö. har 
utdikning skett på många i och för skogsplantering.

Fossila hasselnötter. Pollenanalys. Från området äro 5 fyndorter

1 De första bebyggarna i Rimsbo voro finnar och hette Rimppi (eller Rimppinen) 
enligt Gottlund (s. 97).

2 Det värdefulla i att vid anläggningen av den nya vägen upp till Häsbo (1952) 
åsen lämnades i fred bör tacksamt framhållas. Ett 9 000-årigt naturminne fick bli 
orört här, sedan getryggen vid Rimsbo måst försvinna. — Samtidigt vill förf. omnämna 
sin upptäckt, att en isdämd sjö existerat i Häsbo-dalen. Det nämnda år påbörjade 
vägbygget fick jag tillfälle att under en veckas tid följa. En dag kom grävskopan ned 
i blåaktig lerjord, som väckte mitt intresse, varför jag tog ett prov. Min tanke kom 
genast, att ett sådant sediment ej kunnat avsättas annat än i lugnt vatten, alltså 
uppdämt. Villkoren voro för handen vid isens reträtt genom dalen, med höjder på 
bägge sidor ned till Pröjsa, ca tre kvarts mil. Enligt De Geer retirerade iskanten här 
i medeltal 320 m pr år, varför issjön torde ha varat 23 å 24 år. — Det nämnda provet 
insändes till S. G. U., och prof. G. Lundqvist bekräftade saken, sedan han undersökt 
densamma.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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l'ig. 6. Kungsbergets östra ände med det relikta hasselsnåret i branten rakt ovan
gården Ålands, Järbo sn. Foto förf. 1927. 

för de förstnämnda publicerade, 3 av GUNNAR ANDERSSON och 2 av 
förf., näml.: 

1. Ovansjö sn, Murens fäb. på kronop., 0,5 m djup (G. A. 1902 s. 84).
2. Svärdsjö sn, vid Åg, 2 m djup (1.c. s. 94).
3. Bollnäs sn, Såsarvsmyren v. Annefors, 0,3 m (1.c. s. 72).
4. Svärdsjö sn, v. sjön Hakilampi v. gästrikegr., 1,5-2 m (WrGER 1946 s. 513).
5. Svärdsjö sn, i Nilsmyren v. Spaksj., djup 1,5 m (WrGER 1948 s. 395).

Dessutom skall förf. här redogöra för et t  ny tt  fy n d  av nöt ter,
ej förut offentl igg jor t. I ett torvtag vid Lund f o r  gård 1,5 km 
N om Kungsfors i Järbo sn, på ett djup av 1,35 m petade jag fram 
17 nötter jämte tallkottar (6/8 1927). De lågo i väl förmultnad dyton 
trax ovan botten, som utgjordes av i älvsgrus. Torvtaget är beläget 

i Jädraåns ravin sh·ax invid Järboåsen. Lokalens höjd över havet 
är 135 m, 50 m ovan litorinagr. nere vid Järbo kyrka. - Nötterna 
äro små, knappt mer än hälften så stora som på den nutida relikta 
ha selbusken i Kungsbergets ö tbrant 3 km därifrån (Fig. 6 o. 7). 
De flesta äro tomma eller visa en smula groddbildning, inga voro 
mogna. Av de 17 voro 3 st. f. oblonga, 2 f. ovala och 12 f. silveslris. 

Deras tillstånd var något murket, trol. på gr. av att de kommit i 
kontakt med luften i skärningen. - Det är tydligt, att ett hassel når 
(lövkärr) funnit i åravinen under värmetiden men gått under vid 

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3 
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Fig. 7. Hasselsnåret i I<ungsbergets öststup. - Foto J. JÄRBIKG 195-. 

den sedan inträdande klimat[ör ämringen, och en mos e har ut

bildat på platsen. 

I av ikt att öka utröna, vilka andra som växte här på den tiden 

i sällskap med hasseln, utförde jag pollenanalys på den mula jord 

som fanns på och inuti de söndriga nötterna. Re ultatet blev före

komst av pollen av t al l, b jörk, a l, lin d  o. hasse l. Det mest 

intre anta är utan tvivel lindpollenet. Enligt SANDEGREN (1939 s. 

136) invandrade linden till landskapet vid litorinatiden början. er

man till fig. 4 7 i hans avh. skulle trädet ha funnits vid Lund fors

redan omkr. 5900 f. Kr. Av hasselnötternas ringa storlek och vaga

utveckling att döma synes nog klimatet ha varit ganska hårt.

Betr. Ni ls myren meddelas följande. Som nämndes (1.c.) på

träffades nötterna i en uppkastad torvhög, visserligen rätt nyligen 

men knappa t lämplig för pollenprov tagning. , id ett senare till[älle 

(1956) tog jag upp en profil på amma ställe i myren.i Djupet Lill 
1 För synnerlig god hjälp vid grävningen framföres ett varmt tack till dåvar. 

komministern i Svartnäs ILS ALMEGÅRD. 

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3 
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bottenmoränen var 1,5 m, prov logos för varje dm, de nedersta 
några cm ovan gruset, nötter 1'unnos ej här. Yid hemkomsten utförde 
förf. pollenanalys på särskilt bottenproven. Där fanns pollen av 
tall, björk, al, lind och hassel (samt sporer). Intressanta äro de 
tvänne sistnämnda här uppe i höglandet, där dessa växter nu totalt 
saknas. Det är tydligt, att de hitkommo ganska snart, synbarligen 
med den första skogen, som haft ett drag av sydsvensk löväng. En 
diskussion om tidpunkten för dess existens vore nog intressant men 
måste för utrymmets skull uteslutas.

För säkerhets skull insände förf. nötter från Lundfors samt botten- 
prov och nötter fr. Nilsmyren till Palynologiska laboratoriet i Solna 
och bad om analys, vilken raskt effektuerades.1 Förf. fick bekräftelse 
på sina iakttagelser: i bägge fallen konstaterades pollen av tall, 
björk, al, lind och hassel (jämte gräs o. sporer).

Förf. passar här tillfället att meddela ytterligare en fyndort för 
fossila nötter inom Svartnäs kap. Komminister Almegård omtalade, 
att han vid grävningar för en villabyggnad i Svartnäs bruk 1949 på 
1,35 m djup fann fyra nötter i myrjord.

BOTANISKA UNDERSÖKNINGAR VID NORRLANDSGRÄNSEN

Klimatobservationer.

Områdets läge vid Limes norrlandicus gör att klimatfrågan är av 
stort intresse. Att vi här i dessa trakter av landet erfara en stark 
förändring av vegetation och flora kan rimligen ej vara beroende 
av någon faktor av större betydelse än klimatet, i första hand tempe
raturen. Den som under årtionden bedrivit botaniska studier i detta 
område har ej kunnat undgå att få talrika bevis för den saken. I det 
följande skall denna fråga i någon mån belysas.

Fram till juni 1924 hade inga observationer över temperaturen 
ägt rum inom detta högland. Närmaste äldre stationer Amro Falun 
(116 m), Gävle och Stjärnsund (130 m) i östra Dalarna. Vid 
nämnda tidpunkt började för Met. byråns räkning väderleksiakt- 
tagelser i V. Svartnäs by inom Svartnäs kap. — förs. tillhör. 
Svärdsjö kommun. Orten ligger 350 m ö. h. uppe i bergen 4 mil N 
om Falun och kan därför anses representativ för detta bergland. 
Observationerna pågingo till 1937 års utgång, då stationen upp
hörde. — Från 1934 års början trädde en ny station i verksamhet i 
denna del av landet, dock ej inom höglandet utan i Voxnaåns dal-

1 För detta utomordentliga tillmötesgående ber förf. härmed få uttala ett varmt tack.
Sv. Dot. Tidskr., 59 (1965): .1
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Tabell I. Antal frostdygn (temp. <+0,0°) samt absoluta minima 
i månaderna maj-sept. under åren 1925-37.

År Mån. V. Svartnäs Falun Sveg Västerås

1925 V 5 -4,0 3 -0,7 8 — 6,5 0 0,5
VI 0 0,5 0 4,2 0 1,0 0 5,5
VII 0 6,0 0 8,7 0 5,0 0 9,5
VIII 0 3,0 0 5,7 0 0,5 0 5,5
IX 1 -0,5 0 1,0 4 -2,0 0 1,5

1926 V 8 -4,0 1 -0,1 6 -2,0 2 -3,0
VI 0 1,5 0 4,7 0 1,0 0 4,0
VII 0 6,0 0 8,6 0 4,0 0 7,0
VIII 0 5,0 0 6,4 0 2,5 0 6,5
IX 2 -3,0 1 -0,8 6 -6,0 0 1,5

1927 V 13 -9,0 9 -5,0 17 -6,0 7 -2,0
VI 0 0,5 0 3,0 0 0,5 0 5,0
VII 0 5,0 0 9,6 0 4,0 0 11,0
VIII 0 4,0 0 5,9 0 1,0 0 8,0
IX 3 -2,0 0 0,1 3 -4,0 0 0,5

1928 V 12 -4,0 9 -1,8 14 -4,5 4 -2,5
VI 5 -2,0 0 0,4 3 -2,0 1 -0,5
VII 0 1,5 0 6,0 0 2,0 0 7,0
VIII 0 2,0 0 6,3 0 1,0 0 7,0
IX 3 -6,5 2 -5,1 10 -9,0 1 -3,0

1929 V 7 -8,0 5 -4,7 7 -4,0 3 -1,5
VI 1 -1,0 0 1,5 3 -2,0 0 2,5
VII 0 5,0 0 7,2 0 1,0 0 7,5
VIII 0 0,5 0 2,9 1 -1,5 0 5,0
IX 1 -0,2 0 ±0,0 6 -4,0 0 ±0,0

1930 V 5 -3,0 1 -0,6 9 -5,0 1 -1,0
VI 2 -4,0 0 ±0,0 1 - 0,5 0 ±0,0
VII 0 3,8 0 6,9 0 4,0 0 9,5
VIII 0 3,2 0 7,1 0 2,5 0 7,0
IX 3 -4,0 2 -1,0 6 -7,0 1 -1,0

1931 V 6 -3,0 1 -0,9 6 -4,0 0 0,5
VI 1 -0,5 0 2,7 2 -1,0 0 2,0
VII 0 6,0 0 7,0 0 3,0 0 8,0
VIII 0 1,5 0 2,3 2 -2,0 0 4,0
IX 9 -2,0 0 ±0,0 10 -3,0 1 -1,5

1932 V 10 — 3,5 3 -1,1 17 — 5,0 0 ±0,0
VI 3 -2,0 0 1,9 2 -1,0 0 3,0
VII 0 4,0 0 6,6 0 2,0 0 8,0
VIII 0 2,0 0 5,5 0 0,5 0 6,0
IX 3 -2,0 3 -1,5 8 -3,5 0 ±0,0

Sv. Bot. Tidsltr., 59 (1965) : 3



275BOTANISKA UNDERSÖKNINGAR VID NORRLANDSGRÄNSEN

Tabell I (fortsättning).

År Mån. V. Svartnas Falun Sveg Västerås

1933 V 8 -4,0 3 -2,0 14 -8,0 1 -1,0
VI 1 -2,0 0 1,1 1 -1,0 0 2,0
VII 0 6,1 0 9,6 0 5,5 0 10,5
VIII 0 2,5 0 5,9 0 1,0 0 6,5
IX 2 -1,0 0 0,1 3 -3,0 0 0,2

1934 V 4 -3,0 0 0,5 7 -3,5 0 0,3
VI 0 2,0 0 4,8 0 2,0 0 5,2
VII 0 3,0 0 7,9 0 4,0 0 6,0
VIII 0 4,0 0 6,5 0 2,0 0 8,0
IX 0 2,0 0 3,8 1 -0,5 0 3,8

1935 V 11 -7,0 8 -3,4 14 -8,0 6 -5,3
VI 3 -1,0 0 1,7 3 -1,5 0 1,0
VII 0 5,0 0 7,8 0 3,0 0 9,0
VIII 0 3,5 0 5,4 0 3,0 0 2,5
IX 2 -3,5 1 -2,7 6 -4,0 1 -1,0

1936 V 9 -3,0 1 -0,2 11 -3,5 0 0,2
VI 0 1,5 0 3,7 1 -1,0 0 5,2
VII 0 6,0 0 7,7 0 5,0 0 11,0
VIII 0 4,0 0 6,1 1 -0,5 0 7,3
IX 5 -3,0 3 -1,9 14 -5,5 3 -1,3

1937 V 3 -3,0 0 0,3 9 — 2,2 0 2,7
VI 0 1,5 0 3,1 0 ±0,0 0 6,0
VII 0 5,0 0 8,0 0 5,5 0 10,0
VIII 0 6,0 0 8,0 0 4,0 0 10,2
IX 0 ±0,0 0 1,7 4 -2,0 0 2,3

gång strax N därom, näml. Myra inom Alfta sn. Orten ligger 180 
m ö. h. 5 mil fr. föreg. stat. Av de met. tab. framgår, att temp.-förh. 
äro nära överensstämmande under veg.-perioden på de båda or
terna. — Äldre stationer, som medtagits i mina tabeller (I—IV), äro 
utom Falun som jämförelseorter Sveg (363 m) och Västerås 
(13 m). Jag hänvisar här också till Wiger 1946 (s. 509 och följ.) 
och 1948 (s. 394).

Ett studium av frosttabellen I avslöjar många intressanta fakta, 
som läsaren själv lätteligen uppdagar. Tydligt skönjes här behand
lade höglands hårda klimatförhållanden, redan i jämförelse med 
Dalarnas lågland men ännu mer i förhåll, till mellansv. lågl. repr. 
av Västerås. T. ex. frostdygnens antal i maj månad under de 13

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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Tabell II. Media av minima åren

V. Svartnäs 355 m Falun 121 m

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9

1925 3,2 6,7 12,0 8,1 3,9 4,9 8,4 13,4 9,8 5,0
26 1,6 5,6 10,1 9,1 4,3 3,9 7,8 12,2 10,1 6,2
27 -0,7 5,4 11,5 10,5 4,1 2,1 8,2 13,8 12,1 5,5
28 0,4 4,1 7,5 6,8 3,8 2,3 6,1 9,6 9,2 5,6
29 1,8 5,6 8,4 7,3 5,4 4,0 7,4 10,9 9,4 7,0
30 3,4 7,4 9,5 9,1 3,3 5,7 9,4 12,0 11,0 5,4
31 2,5 4,9 10,1 7,6 1,8 5,2 7,4 12,2 9,6 3,8
32 1,7 4,1 10,0 8,5 3,9 4,0 6,4 12,3 10,6 5,1
33 1,3 8,0 10,5 8,3 5,2 3,5 10,5 12,6 10,0 7,1
34 3,7 6,5 9,2 9,3 7,7 5,3 9,1 11,7 11,2 9,1
35 0,1 7,4 8,5 7,8 4,6 2,8 10,1 11,5 10,5 6,7
36 1,5 8,8 10,6 9,4 3,0 4,0 11,5 13,0 11,4 4,4
37 3,8 8,2 10,6 10,2 4,8 6,3 10,3 13,1 12,3 7,2

åren voro: Sveg 139, V. Svartnäs 101, Stjärnsund 89, Östersund 85, 
Gävle 75, Falun 44, Västerås 24. Granska vi tabellen finna vi, att 
V. Svartnäs ett år (1926) hade de flesta frostdygnen och även lägsta 
temp, i maj av alla stationerna, inkl. Sveg! Se även 1927 och 1929! —• 
Stjärnsund synes vittna om att en flik av höglandsklimatet stryker 
nedåt sydost i den småbergiga terrängen i östra Dalarna, medan 
Falun får del av sydlig luft i det breda låglandet. Under de kalla 
vårarna i början av 40-talet var vädret hårt i höglandet. Observa
tören i Gruvberget uppe i centrum lämnade följande skildring från 
1944: »Hela maj ovanligt kall och blåsig med omväxlande snö, 
hagel och regn. Snödrivor på skuggiga ställen ännu den 18 maj. 
Full snöstorm den 21—23 maj, frost ofta. Snötäcket omkr. 1 m denna 
sista vinter. Vissa år kör man ännu över sjöarna i mitten av maj.»

Tabellen över juni har många intressanta siffror att meddela. 
Det mest markanta är som synes den Sveg-lika kylan i V. Svartnäs, 
min.-temp, var t. o. m. lägst, frostdygnen lika många och betydligt 
11 er än på övriga orter. Falun undgick knappt frosten under perioden; 
Västerås hade 1 natt den kalla våren 1928. Hur det kan se ut i Gruv
berget i juni meddelade rapportören Otiizén våren 1945 med föl
jande: »Frost härjade på midsommarnatten så svårt, att potatisblad, 
lingon- och hjortronblommor fröso.»

Frost i juli har ej rapporterats från någon station under perioden. 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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1925-37. Månaderna maj-sept.

Sveg 363 m Västerås 13 m

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9

1,7 5,8 11,1 8,3 2,8 5,6 9,5 14,3 10,4 6,3
2,0 5,8 9,3 7,8 3,1 4,0 8,5 12,3 10,2 6,4

-0,5 5,7 10,9 9,2 3,6 2,4 9,1 14,9 13,3 7,0
0,5 3,9 7,0 5,8 1,8 3,5 7,4 11,1 10,7 6,4
1,7 4,4 6,7 4,0 3,0 5,5 8,4 11,7 10,8 7,6
2,9 7,5 9,2 8,6 2,1 6,0 10,5 12,8 11,8 6,2
2,8 4,1 9,8 6,0 1,0 6,2 8,2 12,9 10,3 4,3
0,4 3,6 8,7 6,0 2,1 4,9 7,9 13,4 11,6 6,9

±0,0 7,1 9,7 7,0 4,4 4,3 10,2 13,8 11,2 7,8
2,4 5,4 9,2 7,6 5,9 6,0 9,7 12,2 12,4 10,2

-0,4 7,2 7,6 7,2 2,9 3,2 10,7 12,1 11,0 7,9
0,3 7,5 10,2 8,0 0,3 4,9 12,4 14,4 12,5 5,4
3,1 8,1 11,2 9,1 4,5 7,7 11,5 13,8 13,8 8,9

(Däremot hade Sveg under 1940-talet julifrost under många år.) 
I V. Svartnäs var den kyliga sommaren 1928 temperaturen i juli 
dock ned till blott +1,5°.

Här vill förf. emellertid inskjuta en del upplysningar, dels egna, 
dels av befolkningen erhållna, ang. temp, och väder under hög
sommaren i detta högland. Enligt dessa meddelanden är frost lokalt 
alls ingen ovanlig företeelse. Det händer så gott som årligen. Person
ligen kom förf. så att säga från första början i kontakt med saken. 
När jag den 17 juli 1929 vid min första framstöt upp i dessa bergs
trakter för att botanisera kom (cyklande!) från Ockelbo upp till 
Katrinebergs f. d. bruk innanför hälsingegränsen, hade det under den 
gångna natten där varit ett par grader under noll, så att marken på 
morgonen varit »alldeles vit av rimfrost», som man uttryckte sig. 
Mitt i högsommaren alltså! Detsamma hade förhållandet f. ö. varit 
på flera orter däruppe (Gruvberget, Rimsbo), t. o. m. vid ett tillfälle 
tidigare under månadens lopp. Märkligt nog registrerade met. stat. 
i orten ej någon frost i juli detta år. Minimum var där +5,0. Det 
förefaller som om natt-temp. under högsommaren lokalt kan dif- 
ferera ganska mycket här uppe i bergen. — Ytterligare en rätt märklig 
väderlekssituation vill förf. här omtala. Vid en exkursion till Präst
åsen (357 m) i NV-delen av Ockelbo sn den 8 juli 1953 hade en 
snö- och hagelby på f. m. dragit fram över berget, så att marken blev 
19-653870 Su.Dot. Tidskr., 59 (1965): 3
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Tabell III. Absoluta maxima under

1934 1935

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9

V. Svartnäs 25,0 26,0 28,0 24,5 21,0 20,0 29,5 25,0 25,0 18,0
Falun 25,2 27,1 28,2 25,2 21,8 21,9 30,5 27,6 27,5 19,0
Sveg 24,2 30,5 30,0 28,0 23,0 21,0 35,0 31,0 26,5 19,5
Västerås 26,8 30,3 30,3 28,0 24,3 22,5 33,2 29,5 30,0 21,1

helt betäckt! Ännu på e. m. lågo verkliga snödrivor kvar och hind
rade botaniseringen! — Trots dylika väderleksförhållanden finnas 
här ovanligt frodiga lunddäldssamhällen på sydsluttningen.

Under augusti mån. rapporterades ingen frost inom området 
(dock så nära 1929 som +0,5°). Lokalt kan dock detta inträffa 
enl. mcdd. av befolkn. — I september börjar frost allmänt upp
träda, såsom tab. visar.

Tab. II kompletterar den föreg. Man lägger märke till det faktum 
alt Y. Svartnäs kan ha lägre siffror än Sveg i maj och juni, stundom 
även i juli eller lika låga.

Tab. III över maxima visar, att temp, under veg.-per. kan stiga 
högt vid alla stationer. Men vi observera, att V. Svartnäs ligger lägst 
(utom i enst. fall), medan t. ex. Sveg har hög sommarvärme.

Sätter man sommarens ankomst till 12-gradsisotermens passage 
över trakten, så händer detta (enl. H. E. Hamberg 1918) första 
veckan i juni och återgången äger rum vid samma tid i september, 
alltså en sommartid av tre mån. — Isotermen för 16 grader gör (enl. 
Ångström 1942, fig. 1) en båge upp genom inlandet till norra Häl
singland, passerar enl. Hamberg (l.c.) Falun vid midsommar och 
återvänder S ut efter omkr. en mån. En medeltemp. av detta gradtal 
kan sål. inträda i området under sommaren. Isotermen för -5° i 
jan. följer limes ganska väl (Ångström l.c.), linjen -6° går vid 
Mållången, alltså har und.-omr. en jan.-temp, mellan dessa gradtal. 
Årsmediet ligger mellan +4 och +5 (Ångström l.c. fig. 2).

Betr. isläggningen i denna trakt torde det normala förloppet 
så nära som möjligt ha angivits av skogvakt. C. E. Hedmark för 
Storsjön vid L:a Björnmossen. Den lägger sig omkr. d. 15 nov. och 
går upp kring den 5 maj, en varaktighet av i runt tal 170 dagar. 
De mindre vattnen i trakten lägga sig några dagar tidigare men gå 
Sv. Bot. 1'idskr., 59 (1965): 3
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åren 1934-37. Maj-sept.

1936 1937

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9

22,5 28,0 25,2 23,5 19,2 23,0 23,5 27,0 24,5 17,0
23,2 28,5 26,5 23,8 19,4 24,8 24,8 28,1 26,4 19,0
26,0 31,3 28,0 25,0 22,0 26,0 28,0 33,0 27,5 18,5
23,1 31,0 29,9 26,9 20,6 27,0 27,2 30,0 29,0 21,9

också upp några dar före de större. De nämnda tiderna kunna dock 
variera beroende på höstens och vårens väderleksförhållanden.

Nederbörd. I tab. IV ha uppgifter från 4 stationer sammanförts 
från samma period.

Om snötäcket meddelas följande iakttagelser. Första snön-kan 
uppe i höglandet komma redan i slutet av september, men vanligtvis 
sker det efter mitten av oktober, vilket är ett par veckor tidigare än 
nere på låglandet. En serie från met. stat. i V. Svartnäs för åren 
1926-30 visar följ.: 1926 23/10, 1927 20/10, 1928 17/10, 1929 d:o, 
1930 9/11. — Uppgifter från andra orter visa i huvudsak detsamma. — 
Sista snön på våren uppe i bergen brukar falla vid mitten av eller i 
senare delen av maj, men snöglopp kunna komma i både juni och 
juli, såsom vi i det föreg. sett.

Fenologiska iakttagelser.

Då enligt Met. byråns upplysning inga sådana uppgifter förelågo 
från dessa trakter, begärde förf. byråns typblanketter för utdelning 
till lämpliga personer i och för insamling av hithörande data. Dess
utom utsände förf. till intresserade personer den bekanta lilla skrif
ten av C. I. Malm: »Anteckningsbok om naturföreteelser.» De in
komna anteckningarna ha sammanförts i nedanstående översikt. 
Ä issa serier voro ganska fullständiga, medan andra innehöllo mera 
spridda notiser men bidraga dock i sin mån till kunskapen om dessa 
trakters förhållanden. — De medeltider som stå utsatta äro hämtade 
ur K. Arnell (1927).

Blomning. Som lätt att förutspå, är denna senare i högre trakter, i allm. 
omkring 1 a 2 veckor. Vitsippa vid tvenne olika tider men samma år: 1929 
Ockelbo 1/5, \ . Svartnäs 7/5; 1951 Kungsberg 29/4, Sjösveden 13/5. —
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Tabell IV. Nederbörd. (Ur Met. byråns årsb.)

Orter Met. o. h. Period Mm. åri.

Lillhamra 425 1931-37 764
V. Svartnäs 350 1931-37 654
Falun 122 1931-37 531
Gävle 10 1931-37 615

Blåsippa. 1928 Järbo 17/4, V. Svartnas 6/5; 1951 Kungsberg 25/4, Sjö
sveden 1/5 (i Gruvberget samma år märkt, nog 26/4, trot, något soligt 
ställe). — Hägg. 1928 Järbo 2/6, Y. Svartnäs 22/6. Året hade sen vår. 
Äppleträd. 1929 Ockclbo 13/6, V. Svartnäs 19/6; 1928 Järbo 12/6, V. 
Svartnäs 23/6.

Lövsprickning. Hägg 1951 Kungsberg 18/5, Sjösveden 12/6 (med.-tid Gstr. 
17/5, Häls. 19/5). — Björk samma år Kungsberg 12/5, Sjösveden 22/5 
(med.-tid 18 resp. 22/5). — Gråal. Kungsberg 21/5, Sjösveden 5/6 (medeltid 
21/5, 24/5). — Asp Kungsberg 20/5, Sjösv. 10/6, Gruvberget 15/6 (medeltid 
28/5, 3/6).

Fruktmognad. Smultron Ockelbo 10/7, V. Svartnäs 19/7, Katrineberg 21/7 
(medeltid 4/7 resp. 11/7); röda vinbär Ockelbo 29/7, V. Svartnäs 3/8 (medel
tid 31/7, 4/8); blåbär Ock. 21/7, Katrineb. lika, V. Svartnäs 17/7 (medeltid 
13 o. 20/7).

Jordbrulcstider. Vårarbetets början (1951): Kungsberg 8/5, Sjösveden 22/5, 
Gruvberget 1/6. (1929): Ockelbo 5/5, Katrineberg 16/5, Y. Svartnäs 11/5 
(medeltid Gstr. 1/5, Häls. 10/5). — Havresädden (1951): Kungsberg 19/5, 
Sjösved. 25/5. (1929): Ockelbo 12/5, Katrineberg 24/5, V. Svartnäs 23/5. — 
Kornsådd. (6-rad.) skedde ung. samtid. — Potalissälln. brukar ske något 
senare: (1951) Kungsberg 30/5, Gruvberget 7/6, Sjösveden 2/6 (medeltid 
G. 29/5, H. 26/5). —- Höslåtlern börjar i N. Gästr. i mitten av juli, uppe i 
högl. vanl. något senare (medeltid 12/7 resp. 16/7). Slåttern pågår minst 
1 mån. —■ Kornskörden sker i Ockclbo Järbo omkr. 20/8, i högl. betydligt 
senare (ett par veckor). Medeltiderna ligga vid 19 resp. 20 aug. — Havre- 
skörden börjar i lågl. omkr. 1 sept., i högl. ett bra stycke in i samma mån. — 
Polatisupptagn. börjar ung. samtidigt i lågl. o. högl., omkr. 20 å 25 sept.

Från dalahörnet av området har förf. förut berört fenol, frågor, 
varlill hänvisas (Wiger 1945, 1948). Samma förhållanden äro 
gällande i andra delar av höglandet. Men strax nedanför, t. ex. 
i Åmot på södra sidan, gå genast en hel rad andra fruktsorter 
(enl. uppg. av skogsförv. R. Andersson), t. ex. Åkerö, grågyl- 
len, oranie, Ringstad, Signe Tillisch m. fl., t.o.m. Cox pomona; 
gråpäron, esperens, augusti- o. hovstapäron, men helst i skyddad 
spaljé. Under de hårda åren på 40-talet fröso givetvis fruklträ- 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3



botaniska undersökningar vid norrlandsgränsen 281

den ned allmänt, t. o. m. på låglandet såsom i Ockelbo, men 
märkliga ex. på överlevanden uppe i bergsbyarna inberättades. Sak 
samma med de allmänt planterade körsbärsträden. T. ex. i Vittsjö 
o. Mödängsbo hade dessa klarat sig bra, men i L:a Björnmossen 
Pade de — i likhet med sävstaholmsäpple o. hovstapäron - frusit 
totalt bort. Många andra detaljer förekomma i mina anteckningar, 
men då de kultiverade växterna ju icke varit föremål för mera 
ingående studier måste utrymmet här begränsas. — Den kollektion 
som framlägges från Svartnäs och Baståsen (Wiger 1946 s. 511), 
sammanlagt 36 arter, torde omfatta det mesta av prydnadsväxterna 
inom detta höglandsområde, åtminstone vid den tidpunkten. - 
Endast de under följ. rubrik upptagna har förf. sökt så noggrant 
som möjligt registrera på besökta orter. Fullständighet kan ju ej 
garanteras, då alla byar o. gårdar ej hunnit besökas.

Prydnadsträd och -buskar.

Området är för många av dessa växter en gränszon, där den 
lokala placeringen blir av stor betydelse. Särskilt v iktigt är att skydda 
dem för nordanvinden. I gott lä på soliga sydgavlar kan man på
träffa överraskande saker. — Betr. Gästrikland se även H. W. Ar- 
NELL 1902!

Vi kunna börja med de i dessa delar av landet såsom vildväxande 
sällsynta sydliga trädslagen alm, ask, ek, lind, lönn och oxel. De 
förekomma planterade ganska mycket i låglandets bygder, däremot 
sällsynt i bergstrakternas byar. — I Järbo och Ockelbo kyrkb. ser 
man ej sällan a/mbuskar som berså med en hängask som solitär i 
mitten. — Den stora almen på Fig. 11, i Stugubacken, är troligen 
rätt enastående på denna breddgrad i landet. Den sätter riklig frukt 
men mognaden symes sälls. — I Vintjärn sågos ett par almbuskar i 
en trädgård, i Annefors några träd. — Se f. ö. artfört., även betr. 
asken o. eken! Om den sistn. tillägges Järbo, Kungsfors park, ett 
rikt blomm. ex., vars ollon tydligtvis mogna. I en gammal sågspåns- 
hög ej långt från parken påträffades 1906 två småplantor, som 
finnaren (Lars Henriksson) planterade i sin trädgård i Kungsberg. 
De äro nu vackra träd på 30 cm i diam. — Arnell (l.c.) nämner 
plant, ek i Ock. vid Rasbo o. Jädraås.

Den i området vildväxande linden, liksom även 7. vulgaris, ses 
h. o. d. planterad i de sydl. delarna av omr., I. ex. Järbo kyrkb. 
(bägge art.), Kungsfors o. Kalltjärn (vulgaris); Ock. \ ij bruk vacker
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allé, Säbyggeby (i bägge cordata). Uppåt bergstr. sågs vulgaris i 
Svabensverks g:la herrg.-park. — Vår vanliga lönn har behandlats i 
artfört. Det är ju rätt anmärkningsvärt att gamla fina lönnar finnas 
vid gårdar uppe i höglandets centrala delar. Andra arter förekomma 
sail, plant. Acer dasycarpum sågs vid Jb. stat., pseudoplatanus i Kungs- 
fors park, tataricum (stort ex.) i en trädg. i Kungsberg. — Oxel har 
iakttagits plant. h. o. d. i lågl. S ut, längst upp i Åmot och Rönn
backen (Ock.). — Hästkastanj har setts blott i Ock. kyrkb. Blad och 
blomspiror äro betydligt mindre här än S ut. (Nämnes av Arnell 
fr. Högbo och S. delen av prov.) — Ett mycket använt träd som 
prydnad är balsampoppel, även i högl., där den antecknats i bl. a. 
Åg, Svartnäs, Ivatrineberg, Hällfors, Holmsbo, Rimsbo o. Vittsjö — 
överallt i god form, i låglandet t. o. m. sedd förvildad (se artf.l). — 
Av Salix har alba setts h. o. d. i Ock. kyrkb., Svabensverk; fragilis i 
Kungsfors, Svartnäs (ej bra), Katrineberg; acutifolia i ett par trädg. 
i Ock. kyrkb. och vid Medskogshedens stn.

Ädlare barrträd ha iakttagits ej så litet, t. o. m. i höglandet. — På 
den i Gruvberget 1927 anlagda kyrkogården planterades buskar av 
Abies alba, Picea pungens o. Pinus cembra. Av dessa voro ännu efter 
30 år de båda sista i ganska god kondition ehuru småväxta, den 
förstn. däremot kämpade tappert mot snötryck och kyla till ända in 
på 50-talet, men den blev aldrig annat än en stadig buske, innan 
den dog ut. Senare ha inplanterats Abies sibirica, Picea canadensis 
och Thuya occidentalis, av vilka den sista synes trivas minst, i det 
ett ex. redan gått ut och de övriga ha en del torra grenar och se 
tynande ut (Othzén 1960). — I Vintjärn var Pinus cembra i god kon
dition (1947) och i Katrineberg likaså både den och Picea pungens i 
unga ex. (1953). Även nere på låglandet synas de utländska barr
träden ha sina svårigheter att bekämpa. År 1929 antecknade förf. 
unga vackra ex. av följ. arter i trädg. vid Vij bruk i Ock.: Abies 
balsamea, concolor, Douglasii, nordmanniana o. sibirica, Larix sibirica, 
Picea Engelmanni o. pungens, Pinus cembra o. strobus. Av dessa 
linnas nu efter 30 år följ. kvar (enl. välvill. medd. av skogschefen 
Å. Olofsson): Abies balsamea ett par 16 m höga godart. ex. men 
flera andra i dålig kond. o. mindre, Picea pungens ej bra men 15 m 
i höjd, Pinus strobus alla ex. i m. 1. m. svagt tillst. — Övriga arter 
utgångna. — I en annan trädgård i samma bygd antecknades i 
mitten av 50-talet kottbär. unga ex. i god form av Abies balsamea, 
Douglasii o. sibirica, Picea pungens o. Pinus strobus. — I Kungsfors 
park (Järbo) finnas gamla ex. av Abies alba (omkr. 70 cm diam. 
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v. br.-h.), trol. lika gamla som parken (1840-tal.)- Barren ovanl. 
korta, tydande på ej optimala klimat, villkor. I samma park flera 
grova Larix decidua, säkerligen lika gamla. Betr. lärken så förefaller 
den mindre allm. plant, men har dock iakttagits flerst. i Järbo och 
Ock. och även i Svartnäs, vanligtvis gamla grova träd. Växten har 
även setts inplant, på Ovansjö kronopark.

Prydnadsbuskar av olika slag användas allmänt i trakten. Nedan 
omnämnas de av förf. sedda (äv. Arnells 1902 i dessa delar).

Amelanchier spicata. Blåluigg. — Jb. stn, Överbyn, Kungsfors park o. 
rikl. förv. i omg., Kungsberg. Ock. flst. i kyrkb. Sv. Vintjärn, frodig häck.

A. canadensis. Häggmispel. Ock. (Arnell).
Ampelopsis quinquefolia. Vildvin. H. o. d. i lägre tr.
Artemisia abrotanum. Åbrodd. Ant. fist, men ej allm. som Arnell upp

giver.
Berberis vulgaris. Berberis. Sälls., fin häck i Svartnäs.
Buxus sempervirens. Buxbom. Sedd. på kyrkog.
Caragana arborescens. Häckkaragan. Allm. som häckv. i lågl., i högl. 

sedd i Svartnäs, Vintjärn, Katrineberg, överallt i god kondition. — Som 
förv. se artf.l

C. frutescens. Fyrväpplingskaragan. Ant. av Arnell v. Ock. stn. Ej sedd.
Cornus alba. Vide-kornell. Jb. Överbyn, Kungsfors, Kungsberg. Ock. 

Säbyggeby. Sv. Åg, där t. o. m. förvild. Boll. Gruvberget (dålig kond.).
C. sanguinea. Hårdved. Ock. kyrkb. enst.
Corglus avellana. Hassel. Säll. plant. Jb. Kungsfors park gammalt stort 

o. rikt blom. ex., Kalltjärn. Ock. Säbyggeby. Sv. Svartnas förr (se förf. 
1948!). — Vild hassel, se artfört.!

Crataegus coccinea. Bredhagtorn. Jb. stn. Ock. Vittersjö o. Svartbäckens 
stnr. Boll. Vittsjö. Alf. Svabensverk.

C. monogyna. Trubbhagtorn. Jb. Kungsfors, Kungsberg. Ock. kyrkb. Sv. 
Svartnäs.

C. nigra. Tagglös hagtorn. Jb. stn.
Cytisus alpinus. Gullregn. Går ej riktigt bra ens i Ock. kyrkb. men för- 

sökes dock, går ej i Svartnäs o. Vintjärn. Överraskande nog växer ett 
jätteex. vid en sydgavel i Vittsjö mitt uppe i höglandet, hög som huset, 
rikt blommande! (Fig. 8 d. 10/7 1953.) Gården ligger omkr. 350 m ö. h. 
Enl. nuv. äg. (Lars Larsson) hade busken planterats av f. äg. Kristina 
Nilsson på 1920-talet (trol. med hjälp av Hush.-sällsk.). — Även på ett 
annat ställe i högl. påträffade förf. en buske (1952), vid den ensamma 
gården Söndagssvedjan inom Alfta sn strax intill dalagr. SO om Svabens
verk. Gården ligger ca 330 m högt på sydsluttningen av Mas-Olaberget. 
Busken var fem år gammal, såg vacker ut men hade ännu ej blommat.

C. nigricans. — Hb. Katrineberg vacker buske, rikt blomm. v. sydvägg.
Elaeagnus argenlea. Silverbuske, stjärnvide. Jb. Kungsfors. Hb. Katrine

berg. Boll. Annefors, rikl. förv. — Uppg. fr. Ock. av Arnell.
Evonymus europaeus. Benved. Jb. stn, Kungsfors. Kungsberg.
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1’ig. 8. Guldregnsbuske hög som stugan! Vittsjö, Bollnäs sn. Busken blommade rikt. —
Tyvärr har busken under senare år torkat bort och nedhuggits. Foto förf. 1953.

Ligustrum vulgare. Liguster. T. sälls. Jb. Kungsfors. Ock. Säbyggeby fin 
häck, som dock frös bort under köldvintr., sedan vuxit upp igen.

Lonicera caprifolium. Kaprifol. Ock. kyrkb. (äv. Arnell). Hb. Katrine- 
berg på sydvägg, frös bort på annat ställe.

L. coerulea. Blåtry. Jb. Kungsberg. Ock. Böle (Arnell).
L. sijmphoricarpus. Snöbär. Jb. stn o. flerst. i kyrkb., Kungsfors. Ock. 

kyrkb. en lok. Hb. Katrineb. Boll. Kakkons gård i god kond.
L. talarica. Rosentry. Jb. kyrkb., Kungsf., Kungsb. Ock. kyrkb. flerst. 

Sv. Svartnäs. Boll. Gruvberget (dålig), Annefors.
Philadelphus coronarius. Schersmin. Jb. kyrkb., Överbyn, Kungsfors och 

Kungsberg. Ock. Säbyggeby o. flst. i kyrkb. Sv. Svartnäs.
Potentilla fruticosa. Ölandstok. Ses plant. h. o. d., t. ex. Ock. Säbyggeby, 

Hb. Katrineberg.
Prunus triloba. Rosenaprikos försökes h. o. d. men tycks ej uthärda.
Pyrus baccata. Bärapel. Uppgives för Ock. stn av Arnell. Ej sedd.
P. pumila var. paradisiaca. Paradisäpple. Har setts plant, i Katrineberg 

och klarade de svåra åren på 40-talet.
Rhamnus cathartica. Vägtorn. Uppgives av Arnell för Ock. stn.
Ribes aureum. Gullribs. Ock. Åbron (Arnell). — Om andra Ribes, se artf.I
Rosa. Nyponbuskar och rosor av olika typer plant, ganska mycket. I 

artfört. upptagas de vilda o. förv. arterna, flera av de förra flyttas ej säll. 
hem till gårdarna. — R. canina o. cinnamomea. Jb. (äv. Arnell), den sen. 
äv. Ock. Vi o. Vittersjö; vid Svartbäckens stn sågs några vackra buskar 
med taggar som tydde på mollis. — R. pimpinellifolia. Jb. o. Ock. flst.

Sambucus nigra. Fläder. T. a. Jb. Överbyn, Kungsberg o. flerst. Ock. 
kyrkb. Alf. Öravalla gård. — S. racemosa. Druvhyll. T. a. Jb. Kalltjärn, 
hinnäs (äv. tab.!), Kungsfors. Ock. flst., äv. Lenåsens gård, Åmot. Sv. 
Svartnäs, Vintjärn, där äv. förv.
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Spiraea argula. Jb. Kungsberg. Ock. kyrkb. Hb. Katrineberg (frös bort).
S. aruncus. Ock. Åmot. Sv. Vintjärn, tycks förv. på solsluttn. där.
S. chamaedryfolia. Kvastspiréa. Jb. Kungsberg, Kungsfors. Ock. kyrkb. 

Alf. Skräddrabo. — S. opulifolia. Smällspiréa. Jb. stn. Ock. Romsen (Arnell).
S. salicifolia. Häcksp. T. a. i lågl., går bra äv. i högl. Jb. o. Ock. mångenst., 

äv. Brattfors, Åmot o. Källsjön. Sv. Vintjärn fin o. förv., Baståsen bra. 
Envik. Björnåsen bra. Hb. Katrineb., Stugubacken bra o. förv. kring öde
gård. Boll. Gruvberget täml. Alf. Svabensverk god kond., N. Fiat bra, 
Skräddrabo ordinär.

S. sorbifolia. Rönnsp. Sälls. (Arnell). Sedd h. o. d, Jb. Kungsfors park, 
Kungsberg, Botjärn. Ock. Säbyggeby, Medskogsheden.

Syringa chinensis. Parksyren. Anteckn. i Jb. Överbyn och Kungsberg 
men torde nog ej vara sälls. — S. josikaea. Ungersk syren. Sedd i Jb. kyrkb. 
och Kungsberg, i Ock. kyrkb. o. Medskogsheden samt i Boll. Annefors.

S. vulgaris. Vanl. syren. — Enl. Arnell allm., vari förf. kan instämma. 
Den är faktiskt en vanlig prydnadsbuske även i bergsbyarna, dock tydligen 
med något olika resultat. Såg bra ut på följande lok.: Svartnäs, Baståsen, 
Björnåsen, Vittsjö, Skräddrabo och Söndagssvedjan, däremot ingalunda i 
L:a Björnmossen, Stugubacken, Gruvberget o. Häsbo. — Om syrener se 
äv. artfört.!

Thuya occidentalis. Tuja, livsträd, cypress. Försökes h. o. d. med växlande 
framgång. — Betr. Gruvberget se ovan!

Viburnum opulus. Olvon. Som prydnadsbuske rätt sparsam, likaså snö
bollsbusken. (Arnell ej sett den sistn.). — V. lantana. Parkolvon. Nämns 
av Arnell fr. Ock.

Bebyggelsehistoria.

Gå vi tillbaka till sekelskiftet 1600, finna vi detta höglandsområde 
som fullständig ödemark, helt utan vägar och bebyggelse — utom 
en del rid- och gångstigar. Bygden på ömse sidor var följande. På 
norra sidan gick den in i Voxnadalen till Edsbyn, som då hörde till 
Alfta sn. Väster därom vidtog öde skog. På östra sidan om höglandet 
lågo kyrkbygderna Ockelbo och Ovansjö i Gästrikland, kring By
sjön resp. Storsjön. I den förra gick bebyggelsen upp till Vallsbo, 
i Åmot fanns blott en enda åbo. Ovansjöbygden sträckte sig i Jädra- 
ådalen till byarna Storeboda och Jäderbo (nuv. Järbo sn), väster 
ut till Storvik o. Bro. — Gå vi in i dalahörnet fanns bygd kring 
Svärdsjön, där byarna Böle och Isala (där Gustav Vasa tröskade i 
den ännu kvarstående ladan) voro de sista utposterna mot storsko
gen. Om vi bortse från en ensam åbo vid sjön Balungens norra ände 
(nuv. byn Lamborn) sträckte sig ett sjumila folktomt område mellan 
Svärdsjön i söder och Voxnadalen i norr. Svärdsjö sn hade en liten 
(fäbod-)bvgd öster ut i dalgången mot Ovansjö, nuv. Lumshedens 
by. Hela Svartnäs kap. var folktom ödemark. — Nämnas bör, att
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bönderna redan vid den liden h. o. d. hade sommarfäbodar i sko
garna närmast bygderna, så även kring detta högland.

Redan tidigt började av olika anledningar inbyggare i vårt östra 
grannland — som ju f. ö. hörde till Sverige — att söka sig över hit 
och bosätta sig. Kunnighet i något hantverk underlättade ofta saken. 
1 hemlandet rådde även ofta orolighet och nöd. Under senare delen 
av 1500-talet var det som bekant särskilt hertig Karl som efter över
tagandet av sitt hertigdöme Södermanland, Närke och Värmland 
ivrade för finnarnas inflyttning. Han inbjöd dem till bosättning i de 
folktomma skogarna därstädes och gav dem flera förmåner (liera 
års skattefrihet, hjälp med utsäde m. m.). Sedan Karl 1595 blivit 
vald till riksförest. och sedan till regerande arvfurste, arbetade han 
för bosättning även i det övriga Sveriges ödeskogar. Det för bönderna 
olyckliga »klubbekriget» i Finland (1596-97) och ståth. Klas Fle
mings hårda regemente samverkade till att man kring sekelskiftet 
1600 kan tala om en formlig invasion av till Sverige flyktande finnar. 
De hade ofta inget annat att göra än att överge sina plundrade och 
nedbrända hem och bege sig över till vårt land. De kände utan tvivel 
väl till alt de hade hertig Karl på sin sida, bl. a. genom de skyddsbrev 
han utfärdat till deras förmån mot Fleming. Hitkomna kunde de 
genom hänvändelse till häradshövdingen erhålla bosättnings- eller 
s. k. fastebrev till kronotorp på ödeskogarna. (Dessa hade redan av 
Gustav Vasa genom tvänne kungl. brev förklarats som kronoegen- 
dom.) Ett sådant område var de här behandlade gränstrakterna 
mellan de tre landskapen. De första spåren av finnar här tycks 
komma från dala- o. gästrikehörnen. I det förra nämnes ett »finne
gärde» så tidigt som i mitten av 1500-talet, men den egentl. invand
ringen började först med 1600-talet. Vi kunna som ex. omnämna 
det kungl. bosättningsbrev för tre namngivna personer i L:a Björn
mossen, V. Svartnäs o. Spaksjön, som utfärdades av Gustav II Adolf 
i Stora Kopparberget den 8 nov. 1613, vari meddelas, att de tre 
redan »uprögdt, bygdt och kommitt till macht» på sina torp, vilket 
förutsätter att de trol. bott där från årh. början.1 Det första spåret i 
Ovansjö sn lämnar domboken för år 1600, då vid tinget där en 
finne vid namn Michel Andersson, bosatt i »Finneböle by» (nuv. 
Finnäs i Järbo sn, som då Arar en by i Ovansjö) stod åtalad för att 
ha slagit sin styvmoder o. skurit sönder sin fars sängrya. (Blev fälld 
till 40 marks böter men var medellös.) Inom Ockelbo område slog

1 En kopia av brevet hade uppvisats för C. A. Gottlund, jfr litteraturförteckningen. 
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sig de första ned vid samma tid. Vid tinget där i jan. 1601 var en 
»Påvel finne», boende i Ulvtorps by, instämd för att ha slagit ihjäl 
en svensk — som dock själv skall ha varit den anfallande, varför 
dråpet förklarades som nödvärn. — De många gamla finnbyarna i 
södra Hälsinglands bergstr. inom Hanebo, Bollnäs o. Alfta snr 
grundades vid samma tid.

Här bör ett kort omnämnande införas om en intressant skrift 
rörande finnbefolkn. i Gästr. o. Häls. vid slutet av 1600-talet.

De inkomna främlingarna blevo på grund av språket mycket isolerade i 
sina avlägsna skogstrakter. Någon gång kom en finsktalande präst, vilket 
livligt uppskattades. Från myndigheterna kommo uppmaningar att söka 
lära sig litet svenska, Karl XI utgav 1682 ett påbud om saken, men dess 
verkan blev ringa. — Så utnämndes år 1690 en finskfödd präst till kyrko
herde i Gävle. Han hette Johan Henrik Schaefer och var givetvis kunnig 
även i svenska. Han fick i uppdrag (eller tog initiativ själv) att resa om
kring i finnskogen och predika på finska och samtidigt undervisa, så gott 
det gick, i svenska. Denna kontakt visade sig så betydelsefull, att S. av 
konungen utnämndes till generalvisitator över finnmarkerna i de bägge 
landskapen, och medel anslogs även till en hjälppräst. Sedan deras arbete 
pågått något år anställde S. enkla (hus-)förhör bland folket i socknarna 
och förde anteckningar över de närvarande. En sammanfattning el. »Re
lation» över arbetet och förhören, åtföljd av en »Specification» över de 
förhörda insändes till Konungen år 1694 (originalmanuskr. i Kungl. Bibi.). — 
I denna sistnämnda del fås en tydligen ganska komplett uppgift om finn- 
byarnas namn i de båda landskapen vid den tiden, däremot äro säkerligen 
personförteckningarna ofullständiga, därför att många voro frånvarande.

Här följer några utdrag ur Schaefers »Allerunderdånigste Relation 
angående finnarnas Christendomb i Hellsing- och Gestrikland jämte Speci
fication öfver den Finska befolkningen som blifvit förhörd i sin Christendom 
åren 1693 och 1694». Som första socken kommer Ockelbo:

»Specification uppå det Findska Folcket uthi Ockelbo församling boende 
hwilcka äre examinerade dersammastädes Ano 1693 d. 15, 16, 17 och 18 
januarij uthi sina Christendomsstycken.»

Sedan komma rubriker för varje by och därunder uppräkning av de 
närvarande personerna. Byarna i Ockelbo voro 15 med tills. 170 pers., 
nämligen (med nuv. stavning): Heden, Kolarne, Lenåsen, Ivantjärn, Ulv
torp, Gammelboning, St. Björnmossen, Rönnbacken, Källsjön, Mosjön, 
Långfors, Fallåsen, Ekebo, Vittersjö och Själstuga.

Den andra socknen i Gästrikland var Ovansjö: »Specification på det folck 
af Finska Nation uthi Åfwansiö sockn hwilcka äro förhörda uthi sina Chris
tendomsstycken. Anno 1693 d. 20 jan.» — Byarna voro (dåt. stavn.): 
Kungsbärg (25 p.), Bokiern (13), Kallkiärn (7), Finnäs (end. 2 p. nämnda, 
men där fanns många fler), Nordanåhn (4, men flera fanns), Håfbärg (2), 
Grunsiön (3).

Därefter kommer inom Hälsingland: »Boldnäs sockns Finnar examinerade
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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in catechismo Anno 1694 d. 20 januarij.» — Antalet byar 13: Rickbo, Kiell- 
siön, Fannsiön, Kiällåhsen, Hwitsiön (Vittsjö), Bocksiön, \ ålsiöbo, Nybo, 
Möängesbo, Långbo, Rimsbo, Svartbo, Lillbo. Sammanlagt 101 pers.

Hanebo sockens finnar exam, »in catechismo» den 30 jan. 1694. Här 
nämnas inom mitt omr. Gopan, Raman o. Stugubacken med tills. 19 pers., 
längre N ut et större antal byar, inom socknen sammanl. 60 pers.

Till sist »Alftta sockns finnar» exam, samma år d. 3 febr. Här uppräknas 
Mållångstad (4), Mållångstuga (11), Flät (11), Grannäs (16), Skålsjö (5), 
Galvan (17) o. Gullberg (8 pers.), sammanl. 72 st. — (Därefter kommer N 
ut socknarna i prov. nämnda på samma sätt.)

Sammanlagt uppräknar S. i de båda ländsk. 959 finnar ( + 2 svenska 
hustrur!), men siffran torde nog ha varit betydligt högre.

Bebyggelse av annan art än den ovan nämnda började i dessa 
skogstrakter redan under 1600-talet i form av små industriorter. Så 
privilegierades i Ockelbo de små bruken Brattfors och Åbron redan 
år 1673. Inpå nästa årh. tillkom Åmots bruk och masugn 1710. 
Vintjärns gruvor upptäcktes 1725, och Svartnas bruk anlades ett 
årtionde senare. Inom Bollnäs tillkommo Hällfors, Katrineberg och 
Annefors bruksorter och inom Alfta Svabensverk. Under 1800-talet 
anlades Ågs masugn 1827, Kungsfors bruk 1839 och Jädraas masugn 
1856. Alla dessa småindustrier (utom Vintjärns gruvor) äro för länge
sedan nedlagda, men orterna existera alltfort.

Vid den numera betr. persontrafiken nedlagda smalspåriga banan 
Dala—Ockelbo—Norrsundet (färd. 1897) uppkommo några stations
orter inom det omr. som här avhandlas, vilka endast hade järnvägen 
att tacka för sin tillkomst, näml. Tallås, Svartbäcken och Rysjön; 
de övriga äro äldre bebyggelse, finnbyar el. bruk.

Om vägarna.

Ännu i slutet av tjugutalet, då förf. började sina mera omfattande 
undersökningar i dessa skogstrakter, befann sig vägväsendet på det 
primitiva stadium, som varit rådande under århundraden. Tvänne 
gamla s. k. landsvägar drogo i öst-västlig riktning genom skogarna 
mellan Gästrikland och Dalarna: en sydlig gammal gästgivarled fr. 
1600-talet mell. Gävle och Falun, förbi Ovansjö kyrka V ut genom 
Storåns dalg. fram till Svärdsjö kyrka; samt en nordligare något 
senare byggd fr. Ockelbo kyrka V ut förbi de f. d. bruken Åmot och 
Svartnäs samt Vintjärns gruvor ned till Svärdsjö kyrkbygd även den. 
Av denna senare voro sträckorna Ockelbo-Åmot och Svärdsjö- 
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Svartnäs äldre, byggda snart nog efter de bägge brukens anläggning. 
Någon ordentlig körväg mellan dessa senare tillkom ej förrän vid 
mitten av 1800-talet på initiativ av dåv. brukspatronen i Svartnäs 
And. Wilii. Hoffstedt (vanl. kallad »Hofven»; efter honom heter 
än i dag bron över Kölsjöån V om Åmot »Hofvens bro»). — Den 
nämnda nordligare landsvägsleden blev för en cyklande botanist av 
stor betydelse för undersökning av de stora skogarna inom gästrik e- 
och dalahörnen av området. Men att med tvåhjulingen som enda 
fortskaffningsmedel penetrera de mångmila skogstrakterna i södra 
Hälsingland var vid den tiden ingen lätt sak. Där härskade ännu 
rena 1700-talet i fråga om vägar! De enda möjligheterna att ta sig 
dit upp var tvänne smala och spåriga, krokiga o. backiga »kärrvä
gar», en på gästrike- och en på dalasidan. Den förra byggdes tidigt 
mellan Åmot och Katrineberg för järnets skull (tackjärn upp och 
stångjärn ned!) och ledde rakt över Präståsen. En fortsättning fanns 
fr. K. en mil upp till Gruvberget, men där hade man ej mycket nytta 
av åkdonet! — Den andra kärrvägen ledde fr. Svartnäs N ut in i 
Hälsingland, till Gruvberg även den och lika dålig för en cykelåkare! 
Möjligheterna att sedan komina ut till de tjogtals kringspridda by
arna i mångmilaskogen inskränkte sig till gångstigen! Endast i un
dantagsfall hade man under tidens lopp börjat köra med häst och 
kärra på denna — en kärrväg uppkom, sådan den blev!

Då förf. vid sina första framstötar upp i detta högland (1929) av 
befolkningen erhöll underrättelser om att en ny tid troligen höll på 
att randas för dessa trakter, i det att ett vägbygge just påbörjats 
mellan Gruvberget och Annefors, som en första utfartsled, kom jag 
på den tanken att ta saken lugnt någon tid med arbetet för att av
vakta bättre tider. Det visade sig också att mina förhoppningar slogo 
in. Ett omfattande nybyggnadsprogram började genomföras, genom
fartsleder anlades osv. Det tog några år, men vinsten blev stor. 
Bilen kom till användning!

BOTANISKA UNDERSÖKNINGAR VID NORRLANDSGRÄNSEN

Områdets floristiska utforskande.

Föregående botaniska uppgifter från dessa trakter äro ganska 
fåtaliga. De flesta härröra från dala- och gästrikehörnen, medan de 
vida och länge väglösa hälsingeskogarna varit mycket litet kända i 
fråga om floran.

Vad först dalaområdet angår synas de första notiserna ha läm
nats av en samtida till Linné vid namn Sam. Resenberg. Denne har
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i en avhandling av år 1734, »De Territorio Cuprimontano et Saete- 
rense» — en historisk-geografisk sockenbeskrivning — jämte detaljer 
om berg och sjöar, fiskar och fåglar etc. lämnat några botaniska 
uppgifter som intressera oss. De tycks f. ö. vara bland de första 
växtfynd som nämnts fr. provinsen. Från Svärdsjö sn omtalar R. 
en »lindlund» SO om kyrkan, där det fanns bok »som du eljest ej 
påträffar i hela Dalarne», som han uttrycker sig, samt lind. Uppg. 
om bok måste ha berott på ett misstag. Lindlunden har senare an
setts vara den bekanta s. k. »Lenntjärs lund» vid sjön med samma 
namn 2 km S om byn Näsänget (förstörd 1957 genom hyggesbrän- 
ning enligt Granerot 1962). R. nämner vidare, att åkerbär (Riibus 
arcticus) växte på tre lok. i socknen: prästgårdens ägor, Klockarnas 
och rikl. i Finnmarken (Svartnäs kap.). Detta är allt som nämns 
om växter i denna del av prov. fr. 1700-talet. In på 1800-talet blir 
Göran Wahlenberg den förste, som har något att meddela. (Om 
hans o. senare uppg. fr. dessa tr. har förf. talat i sina skrifter 1946 
o. 1948; P. W. Wiströms »Bidrag etc.» 1905 ej nämnt, då Androsace 
i Vintj. omtalats aAr Hartman redan i sin Flora 1879.) — Tilläggas 
bör, att E. Almquist gjorde anteckn. i omr. 1918 för dalaflorans 
räkn. och att G. Samuelsson i Sv. Turistf. resehandbok Dalarna 
1922 gav en översikt av växtv. (med litt.-fört.).

Då Gunnar Samuelsson före sin bortgång ej hann utgiva sin 
planerade dalallora, anförtroddes Erik Almquist denna uppgift. 
»Dalarnas Flora» utkom 1949. Ett »Tillägg» utgavs 1960, förf. av. 
E. Almquist o. Gunnar Björkman (se litt.-fört.!). Uppgifter fr. 
Svärdsjö ingå i Granerots uppsats av år 1962. — Förf. egna bidrag 
fr. dalahörnet, se litt.-fört.!

Vända vi oss till gästrikeområdet, så äro de bot. uppg. ej så 
ringa, ehuru dock denna del av provinsen har uppmärksammats 
långt mindre än de ÖATiga, låglänta trakterna av resande botanister. 
Den förste exkurrent, som begivit sig något uppåt skogstrakterna i 
NV, är lektorn i Gävle H. W. Arnell. Han gjorde i sällskap med 
lärare och elever om somrarna utfärder även hitåt och antecknade 
växter (1895—1901, publ. 1924). Vandringarna synas dock ej ha 
sträckt sig längre uppåt skogarna än till Kungsberget i Järbo och 
Rönnåsen i Ockelbo, men många uppgifter från andra erhöllos(J. E 
Måhlén och Erik Almquist). — Nästa botanister att nämna voro 
förf. samt lektor Alb. Nilsson, samma år (1901). Mitt arbete ut
gjordes av insamling av ett herbarium för skoländamål, huvudsaki. 
inom Järbo sn. Nilsson tjänstgjorde nämnda år som lärare vid dåv. 
Sv. Dot. Tidskr., 59 (1965): 3
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Fig. 9. Mulgeclium alpinam. Lillåns ravin, Kungsberg, Järbo sn. — Foto förf. 1927.

Skogsinstitutets övningar på Ovansjö kronopark (NV. hörnet av 
socknen) med förläggning i byarna Kungsberg och Botjärn (Järbo 
sn). N. upptäckte sydbergsfloran i Kungsbergets östbrant, med det — 
dock långt förut av ortsbefolkn. kända — relikta hasselsnåret (Fig. 
6 o. 7).i Betr. den nämnda sydfloran i Kungsberget vill jag nämna, 
att jag samma sommar där upptäckte en art som undgått N., näml. 
Impatiens noli-tangere. (Om dess förekomst olika år, se artf.!) — 
Även en annan hassellokal i samma trakt erhöll N. kännedom om, 
genom markäg., näml. på sluttn. av Åsen N om byn. Ett fynd fossila 
hasselnötter gjordes också samma år, vid Murens fäb. på krono
park en.

Alla ovan omtalade fynd meddelade N. till Gunnar Andersson, 
som vid denna tid var sysselsatt med sin monografi över hasseln i 
Sverige. Året därpå publicerade G. A. sina resultat (1902, sid. 84 
och 87 om de nämnda).

Nästa botanist att nämna här är K. Johansson, som studerade 
Hieracium-üoTan åren 1905-06 (se litt.-fört.). — P. W. Wiström har 
(1906) ingen art fr. trakten, som tyder på egna iakttagelser (se dock 
nedan!), utan uppgiver Arnell och S. Swedberg som sagesmän. 
Den senares uppg. om Mulgedium sibiricnm, se artf.! Förf. har sökt 
växten flera ggr utan resultat. I ett mig tillhörigt ex. av W:s skrift 1

1 Förf. förmodar, att det var den botaniskt intresserade kronojägaren Jac. Juh- 
lander, som upplyste Nilsson om att det fanns hasselbuskar i bergstupet.
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pig. 10. Gamla Sörjadammen från de stora flottningarnas tid, nu starräng genomfluten 
av° Sörjabäcken. Svärdsjö sn Invid gästrikegränsen. I bäcken massförekomst av 
Sparganium hyperboreum vid sin yttersta sydgräns i landet. I samma bäck Potamogelon 

polygonifolius vid sin nordgräns. — Foto förf. 1955.

har W. (enl. egenhändig anteckn.) gjort vissa ändringar o. tillägg, 
bl. a. några ang. Gästr.: 3 lok. l'ör Mulgedium alpinum (i Åmot) 
och en för Laserpitium latifolium: »Åmots kapellag vid Sand». Några 
sagesman för dessa angivas ej, varför det ser ut som om W. själv 
varit där. Huruvida Laserpitium verkligen kan ha varit vildväxande 
här uppe långt utanför sitt eg. omr. (Hultén 1950) måste nog anses 
osäkert. Gården Sand (6 km V om Åmot) ligger mycket frostlänt 
och är ett högst olämpligt ställe för en sydlänning. Förf. har varit 
där många gånger men ej sett något spår av växten i fråga. 1 rol. 
har det rört sig om något ex. tillfälligt ditkommet med trädg.-växter 
el. dyl.

Nästa uppgifter härröra från G. Andersson och S. Birger (1912), 
vilka dock ej själva besökte trakten utan lämna bidrag av Alb. 
Nilsson, H. W. Arnell m. fl. Andersson & Birger meddela tal
rika fyndorter till sina kartor (med viss inskr. för denna trakt!). 
Genom Alb. Nilssons artlista fr. Kungsberget infogade de detta 
bland sydbergen i Norrland. — Följ. florist, lärov.-adj. Fredr. 
Dahlstedt, företog en exkursion uppefter Testeboån genom hela 
prov. o. antecknade en mängd växtlok. (publ. 1916). Erik Almquist 

medd. några lok. fr. omr. (1919).
Sedan förf. 1927 börjat sin mera ingående inventering av floran
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Fig. 11. Alm på ödetomt. Stugubacken (290 m), Hanebo sn, Hälsingland. — Trädets 
omkrets vid brösthöjd 273 cm. En ung ek växer upp tätt invid, längre t. v. en sälg. —

Foto förf. 1953.

publicerades några smärre fynd av intresse (se litt.-fört.!). — H. 
Mansch meddelade en del nya fynd (1928), Gösta Cedergren 
likaså. — Därefter bör nämnas Gunnar Samuelsson, som efter 
ingående Alchemilla-studier utgav en avhandling därom (1943); M. 
b ries nämner (1948) en ny lokal för Mulgedium alpinum ur riks- 
skogstax. protok. (fäb. Piselako i Åmots kap.).

Vad till sist angår S. Hälsinglands bergstr., så ha de haft minst 
att komma med i fråga om bot. fynd. I den landskapsflora som 
linns, P. V . \\ iströms »Förteckning» fr. 1898, omnämnas fr. denna 
trakt summa 5 arter med preciserade lok., näml. Lamium album i 
skogen mell. Amungen och Mållången (1864-66) — förmodl. vid 
den då mycket trafikerade vägen över Gångborsnäset mell. sjöarna; 
20 - 653870 Su. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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Lycopus europaeus vid Amungen — kanske samma lok. som föreg.; 
Polemonium coeruleum, Mållångstuga (se artf.!); Primula veris, Mål- 
långstad, samt Viscaria alpina i Svabensverk. — W:s frekvenser 
»allm.», »t. allm.» om en mängd arter anses av flera förf. vara allt
för lättvindiga (Birger 1906, Lidman 1925). Från de trakter av 
Alfta, som här behandlas, har Lidman blott ett fåtal fynd men ej 
ointressanta, ss. Epipogium fr. Stafsberget, Salix glauca fr. Grannäs 
fab. — M. Fries (l.c.) medd. ett par lok. för Mulgedium alpinum 
på Bollnäs finnskogar (ur riksskogstax. prot.).

Artförteckning.

1 fråga om växtnamnen följer förf. Dalarnes Flora (Almquist 
1949), endast i enstaka fall ha goda äldre namn fått kvarstå (t. ex. 
Drosera longifolia, Hypericum quadrangulum).

Planterade, förvild. o. tillf, arter samt hybr. ha satts med kursiv 
slil. — Sockennamnen förkortas sålunda: Ov. Ovansjö, Jb. Järbo, 
Ock. Ockelbo, Sv. Svärdsjö, En. Enviken, Hb. Hanebo, Boll. Bollnäs, 
Alf. Alfta. — Andra förkortn. äro de i dyl. fört. brukliga och lätta 
att förstå, ss. auktorers namn, tryckår m. m. (ex. Sam. 38 = Samu
elsson 1938), vilka återfinnas i litt.fört.; frekvenser: a., ta. el. t. a., 
mi. a., t. s., s., 11st., liv., 11., tillf., förv., spr., str. = allmän, täml. 
allm., mindre allm., täml. sälls., sällsynt, flerstädes, fläckvis, flera, 
tillfällig, förvildad, spridd, strödd; n., v., m. = nära, vid, med; N, S, 
Ö, V = väderstrecken. — Vanl. förkortn. äro jvst., kkg., br., brandf., 
fäb., st., tr., pl. = järnvägsstation, kyrkogård, brant, brandfält, fä
bod, ställe, trakt, plats (äv. deras pluralis). — Andra förekomm. ord 
äro: krpk, rud., syn., antrop. = kronopark, ruderat- el. avstjälpn.- 
plats, synantrop, antropokor, följer människan; vidare de lat. för
kortn. l.c., loco citato (cit. ställe i bok), ib., ibidem (samma ställe), 
id., idem (densamme), vid., vidit el. vidimerat (sett), det. (deter- 
minerat, bestämt), conf. (konfirmerat, bekräftat). — Frekvensgra
derna ymnig, riklig, strödd, tunnsådd, enstaka förkortas till ymn., 
rikl., str., tunns., enst. — Årtal förkortas stundom: 29 i st. f. 1929 
etc. — För undvikande av upprepn. betr. Svärdsjö hänvisar förf. 
till sina skrifter »Floran inom Svärdsjö socken» 1 o. 2 i Bot. Not. 
1946 o. 1948 (fork. Sv. W. 46, 48)4 1

1 Förf. har en samling sep., som kunna erhållas.
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Acer platanoides. s. som säk. vild; a. vid gårdar i de sydl. bygd. o. i 
Vintjärn, h. o. d. i högl. f. ö. Dessa ofta rikl. fruktsätt. träd äro tydl. upp
hovet till de massor groddpl. man ser i omgivn., men ett fåtal av dessa 
synas klara vintrarna. Med hänsyn till framtida iaktt. medd. här en del 
gjorda anteckn. — På Ov. krpk v. Österbergs f. d. fäb. gammal fin lönn, 
men föryngr. syntes ej. Jb. småpl. o. buskar h. o. d. i kyrkb., men särsk. 
vid Kungsfors o. Kungsberg i å- o. bäckdalar (bl. a. en alnshög buske v. 
källbäck långt uppe i Åsen, tydl. långflykt nedifr. byn). Ock. trol. fullt 
vild på Yikumpus berg i Åmot (E. Berg), i Gnupbergets sydbrant är här
komsten mera osäker, då gårdsträd funnos rakt nedanför; att de rika 
lönnsnåren vid Lustigbacke i kyrkbygden ha sådant ursprung är nog täml. 
säkert, detsamma gäller utan tvivel buskarna i ängsbackar v. Säbyggeby, 
Sunnanåsbo m. fl. st. i bygden. Sv. om Lumskölen (Krön. o. And. & Birg.), 
se W. 46! Den var okänd i trakten, berget Kölen besöktes utan resultat; 
om Vintjärn se ovan o. W. 48 s. 394! Svartnäs rikl. småpl. i bäckdäld i 
närh. av stort gårdstr., går dåligt i L:a Björnmossen, bättre i Baståsen 
men föryngr. syntes ej. Hb. Katrineberg pl. träd frös 1942 men rotsk. 
skjutit upp, Stugubacken (290 m) äldre tr. goda, rik föryngr. i lundd. i 
närh. (1953). Boll. fina gårdstr. i Holmsbo o. Kakkons (föryngr. sågs ej), 
i Gruvberget sämre (Othzén). Alf. Skräddrabo godart. (1952). — Andra 
Acer, se om »Prydnadsträd etc.»!

Achillea millefolium, a. i kult.-omr. o. -gräns., avtag, obetydl. uppåt 
bergstr.

A. ptarmica. Som föreg. o. ofta i dess sällskap.
Aconitum napellm. Plant. o. tillf. förv. på rud.-pl. etc. Ov. Storviks fäb. 

Jb. Kungsberg. Ock. Vij. Sv., se W. 46! En. Björnåsen. Alf. Mållångstuga 
(52).

Actaea spicata. H. o. d. i br., lundd. osv. Jb. Krogen (Arn. 24), Kungs
fors v. Jädraån flst., Gullsjön i bergbr., Kungsbergets östbr. (Nilss.) o. 
N sida flst. rikl. Ock. Ivantjärn v. Jädraån, Åmot, Präståsens sydsida flst. 
Sv. W. 46. Boll. Kullen (N om Hällfors) i br.

Aegopodium podagraria. Yngre syn. i omr. Ov. flst. (Arn. 24), Storvik 
1928. Jb. av förf. iaktt. första ggn 1927 i kyrktr., Kungsfors o. ned. gård. 
i Kungsberg sederm. spr. Ock. Kolforsen (At) o. kyrkog. (Arn. 24), sen. av 
förf. anteckn. mångenst. i kyrkb., bl. a. Vij rud. i mängd, Jädraås d:o, 
Vittersjö, Åmot flst. mängdv. Sv. W. 46: Lumsheden (Per Ers) 1928. Boll. 
Änga-Lillbo v. en stuga 1953 (troddes vara inpl.).

Agropyron caninum. spr. v. vattendr., i lundäng. etc. gm hela omr., 
stund. rikl. Ov. Bro v. ån. Jb. utmed Jädraån: Finnäs, Norrbro, Norrby 
rikl., Eskilsbron, Kungsfors, Lundfors på holme rikl. samt v. sockengr. 
Ock. Ivantjärn v. ån, Åmot i lundäng flst. Sv. Lumsheden (D. FL) o. sen. 
En. Klockarnäs (D. Fl.). Boll. Katrineberg flst. v. ån, Hällfors v. ån. Alf. 
Hökåsen v. bäck.

A. repens. Äldre synantrop. Förf. har sökt utröna dess ank.: Järbo kyrkb. 
1870-t., V. Svartnäs omkr. 1865. — Nu a. i bygd o. kulturgr. i hela omr. —- 
v. arislalum sedd i Jb. Kungsberg flst.

Agrostemma githago. Num. s., tidigare a., särsk. i rågfälten, i enst. fall 
åtm. inpå 30-talet i Kungsberg i Jb. o. kyrkb. i Ock.
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Agrostis canina. a. i fukt. ängsm. gm hela omr., frekv. mest enst.-str. 
(ex.: Jb. 15, Ock. 20, Sv. 10, Boll. 15 lok.). — Vippa blekgul sedd flst.

A. stolonifera. a. som ängs- o. strandv., stund, som ren krypvensäng i 
lågl., avtar ngt i högl. (Jb. o. Ock. tjogtals lok., Sv. o. Boll. 8, Alf. 9 etc.). - 
var. gigantea (Lindm. Fl.) har ant. fr. Ov. Hohällan, Jb. Kungsberg, Ock. 
kyrkb. flst.

A. tenuis. Det allmännaste gräset i omr., växer överallt i bygd o. skog 
på de mest skiftande marker.

Ajuga pyramidalis. Sedd på spr. lok. inom omr. men föref. vara mi. a. — 
Ov. Bro v. ån enst. st. Jb. Finnäs åkant, Kungsberg i åback. o. bäckdäld. 
enst. Ock. Säbyggeby v. sjön flst., Åmot (Ax. Cedrenius), sedd flst. av 
förf., Trätåsen (Dahlst. 16). Sv. W. 46, 48; se äv. D. Fl. Boll. \ . Fansen 
gårdspl. (51), Jönsbo d:o enl. uppg., sj. Grannäsens V ände i gammal vall 
(51). Alf. S. Flät i örtb. (52).

A. replans. Tillf. Sv. L. Björnmossen i gräsmatta (skogv. bost.) 1928 ett 
ex., sen. sökt men förgäves. — Se äv. W. 46 o. Dal. Fl.I

Alcheinilla acutiloba. spr.-t. a. i gästr. omr., tycks avta N ut. Ov. krpk 
på g. fäb.-vallar o.bopl. Sörja. Jb. Ängsjön o. kyrkb. flst., Kalltjärn, Norr
bro, Kungsfors o. Kungsberg (fl. ex. Sam. vid.). Ock. kyrkb. flst., Brattfors, 
uppåt bergstr. i Påtbo, Flybo, Åmot, Källsjön o. Timsen. Sv. W. 46, 48. 
(En del av de i W. 46 angivna äldre fäb.-lok. ha ej hunnit kontr., möjl. 
är någon av dem micans.) Boll. Katrineberg, Vittsjö (conf. Hyl.). — Alf. 
ej sedd. (Se äv. Lidman (25) ang. denna o. glabra i V. del. av prov.!).

A. filicaulis. Ock. Säbyggeby (conf. Sam.), Åmot v. masugnen. Boll. 
Grannässj. uti. o. nedefter ån flst.

A. glabra, spr., traktv. t. a. Ov. Storvik, kolb. v. Korsåväg., Lillvikstäk- 
ten, på krpk v. Storbo fäb. Jb. Kådfallet, Kungsbergstr. t. a. i å- ocli bäck
däld. m. m. (ett duss. lok., fl. Sam. conf.), Botjärn v. sjön. Ock. Åbrotorpen, 
Värmland, Källsjön. Sv. W. 46, 48. Boll. Gruvberget, Vittsjö. Alf. ej sedd, 
se aculiloba\

A. glaucescens. s. Ock. Säbyggeby grust. i åsen flst., Näsbacken o. på en 
ödetomt i närh., Åmot (Sam. 43), v. masugnen 1949. Sv. W. 48.

A. glomerulans. Jb. Botjärnssjön. Ock. Åmot (Sam. 43). Boll. Vittsjö, 
Annefors.

A. micans. Får anses som a.-t. a. i hela distr., ant. på 10-20 lok. i vard. 
Jb., Ock., Boll. o. Alf.; på Ov. krpk flst. på fäb.-v., kolb. o. barackpl., i Sv. 
\V. 48 (Vintj. a. o. rikl.), L:a Björnmossen, Nils Larsberg, En. lastpl. v. 
Amungen, Hb. Katrineberg, Stugubacken.

A. murbeckiana. Synes mi. a. Jb. Kungsfors, Kungsberg flst. Ock. Sä
byggeby fl. lok., Östby, Åmot, Källsjön. Sv. W. 48. Hb. Katrineb., Stugu
backen. Boll. Änga-Lillbo, Gruvberget, Sjösveden, Kullen, Grannäs. Alf. 
ej sedd.

A. pastoralis. Allmännaste arten i omr., särsk. i bygder o. kulturgr. (c. 
225 lok. ant.); ang. Sv. se W. 46, 48!

A. plicata, s. Jb. Kungsberg i åravinen v. källa 1927 (det. o. publ. av 
Sam. 43, s. 142), fanns fortf. 1952, Kalltjärn (Sam. l.c.). Ock. Grönviken 
(Sam. l.c.), Påtbo 1949.
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A. sarmatica. s. Sv. Vintjärn 1937 (Aspl. conf., Sam. 43), ibid. 1947 (W. 
48). Boll. Källbo 1951.

A. subcrenata. t. a.-a. i kult.omr. o. -gr. Ov. Storviks fäb., krpk v. Moms 
fäb., Sörja. Jb. 12 lok. (fl. conf. Sam.). Ock. 15 lok. upp t. Präståsen o. 
Timsen. Sv. 11 lok. (se äv. W. 46, 48!). Hb. Katrineberg, Stugubacken. 
Boll. ett 15-tal byar flst. Alf. 13 lok. fr. Svabensverk t. Mållångstad (N. 
Flät massveg. i backäng).

A. subglobosa. Som föreg. i frekv. o. växtlok. men mi. a. i lågl. Ov. i 
NV. del. enda säkra lok. t. v. Stocksbo, vägk. 54. Jb. ej sedd i kyrkb. men 
i Kungsfors o. Kungsberg. Ock. Säbyggeby enst. st., mera i skogs- o. bergs
bygd.: Brattfors, Jädraås rikl. på banv. (1956), Tallås o. Svartbäcken d:o, 
Kolkilampi ödevall i mängd 1956 tills. m. föreg., Åmot flst., likaså i byarna 
längre upp. Sv. W. 46 (de båda fäb. ej kontr.), 48; Åg, Båtpers, Lars Hinders 
ödeg., L:a Björnm. En. Björnåsen, Amungens lastpl. Hb. Stugubacken. 
Boll. i 11 byar upp till Annefors (Vittsjö massv. vid källa 1954). Alf. 
Svabensverk mångenst. o. i de flesta byar upp till Skräddrabo o. Mållångstad.

A. Wichurae. Ock. Rönnbacken o. Åmot (Sam. 43). Boll. Vittsjö, Sjö
sveden i äng v. sjön (Aspl. conf.).

Alisma plantago-aquatica. a. i gästr.-lågl., spr. uppåt högl. i alla socknar. 
Sv. W. 46, 48. Hb. Katrineberg o. Boll. d:o i åarna list., i den sen. sn sedd 
på många lok. i Svartån o. Grannäsån, Saggån v. Rimsbo samt i Annefors- 
ån. Alf. i Hämmen, Amungen o. Mållången.

Alnus glutinosa. a. i gästr.-lågl., mest v. vatt.-drag., t. a. ännu uppåt 
NV i åarna (rikl. snår i Timsen-bäcken!). Sv. en mängd lok. (25-30) ant. i 
de Ö. delarna av sock. o. Svartnäs kap. upp t. Baståssj. (se f. ö. W. 46, 48!). 
En. Amungen. Hb. SV. hörnet flst. Boll. Vålsjön rikl., Holmsbotj., Långsj., 
Grannäsån, Sjösveden osv. Alf. sedd bl. a. på N-sluttn. av Flätsklitten i 
örtrik granskog tills. m. Betula verr., Milium eff. o. Mulgedium alp. m. m., 
samt i lagg v. Stubbnästjärn (S om Måll.-stad).

A. incana. Jämte Betula pubescens o. Sorbus aucup. det allmännaste 
lövträdet i omr. — Hybriden glut, x incana synes ha förbisetts, men for
men tauschiana sågs dock i Sv. SO om Vintjärn.

Alopecurus aequalis. Antecknad fr. Jb. Kungsberg v. ån, dessutom av 
Ahnell (24) v. Krogen. Ock. Åbyggeby. Alf. Mållångstad o. Mållångstuga 
v. sjöstr. — Arten trol. förbisedd.

A. geniculatus. t. a.-a. i kulturtr. på lågl., i högl. bygden ngt avtag. — 
I t. ex. Ock. ant. på ett 25-tal lok. i kyrkb. o. utåt byarna: Lenåsen, Ivan- 
tjärn, Jädraås, Mo, Påtbo, Åmot flst., Sand, Timsen, lastpl. v. Kroksjön 
osv. Sv. W. 46, 48, Långfäb., V. Svartnäs. Hb. Katrineberg. Boll. Hällfors, 
Gruvberget, Nysjön v. barack, V. Fansen, Rimsbo, Vittsjö, Annefors. Alf. 
Grannäs, Furumo, Mållångstad.

A. pratensis, a.-t. a. numera i bygd. i hela omr. o. spr. ut i kult.-gr. 
på en mängd ort. tills. m. föreg. art! I avlägsna byar uppe i högl., förut 
väglösa, hade ängskavlen först under de senaste åren observerats (t. ex. i 
Fredagsberget ett par år före mitt besök 1951).

Amelanchier spicata. H. o. d. plant. o. förv., se om prydnadsbuskar!
Anchusa arvensis, se Lycopsis!
A. officinalis, s. Ock. enl. Arn. 24, Brattfors rikl. 1929 o. sen.
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Andromeda polifolia. a. på myrar i dessa trakter.
Androsace septentrionalis. s. Sv. »Vindkärn» (C. G. Clason, Hartm. Fl. 79), 

sederm. nämnd av fl.; vid varphög. str. 1947 (W. 48).
Anemone hepatica. Allm. spr. öv. hela omr., mest i sydläg. o. skydd, 

lok., traktv. s. el. saknas, lok. rikl. Ov. Hohällan, Bro, på krpk. Gammalåsen, 
Holmsjön, Kungsberget. Jb. ett 20-tal lok. spr. i sockn., flst. rikl. ss. Gull- 
sjöberget, Eskilsbro, Lundfors, Åsen kring Sjukällbäcken. Ock. sedd på ett 
fåtal lok. i kyrkb. men talr. i skogs- o. bergstr. ss. Mårtensklack, Brattfors 
flst. (bl. a. vid hassellok.), Jädraås, Rönnbacken, Rönnåsen i br. o. N-sid. 
flst., Gnupbergsbr., Åmotstr. mångenst., Kuxbo, Präståsen nedom gården 
rikl. (1953). Sv. W. 46, 48, V. Svartnäs (Joh. Björkm.); se äv. D. Fl.! Hb. 
ej sedd i SV. del., saknas i Stugubacken (enl. uppg. av bef.). Boll. flst.: 
Holmsbo, Holmsboåsen, Gravberget, Rimsbo (t. s. enl. uppg.), Jon Görtsbo 
(Fru Westling), Annefors uppåt efter ån. Alf. Gruvbergets sydsl. rikl. i 
örtrik barrsk., Häsbo (dock s. enl. befolkn.), Myggbo fäb. (Fru Jonsson), 
Styggbo.

A. nemorosa. Bland de mest a. örter i omr., vissa tr. v. Mållången undant. 
(saknas t. ex. i Skräddrabo enl. uppg., likaså i Häsbo).

Angelica silvestris. t. a.-a., stund., massv. v. käll. o. dyl.; 10-15 lok. 
ant. i vard. Ov., Jb., Ock., Sv. (se äv. W. 46, 48!) o. Boll.; En. Gårdviksbo. 
Ilb. Katrineb., Grästjärn o. -ån flst. Alf. Svabensverk, Söndagssvedjan, 
Pröjsa, Styggbo.

Antennaria dioica. a. i kult.-omr. och kult.-gr. växtsamh. (Sv. W. 46, 48).
Anthemis tinctoria. a.- t. a. i lågl., mest i vallar, rud. etc., uppåt högl. 

mera spars. Sv. W. 46, 48. Hb. Stugubacken. Boll. Holmsbo, Gruvberget, 
Sjösveden, Fredagsberget. Alf. S. o. N. Flät, Skräddrabo.

Anthoxanthum odoratum. Mkt. a. i kult.-omr., ängar, lundd. osv.
Antliriscus silvestris. a. i kult.-omr. och vanlig antropokor ute i kult.-gr.
Anthyllis vulneraria. s. Ock. Jädraås jvst. (Arnell 24). Sv. Vintjärn 

(K.-E. Forsslund). — Båda ort. besökta men A. sågs ej.
Aquilegia vulgaris. Setts förvild. några ggr. Jb. Kungsberg, avstj.-pl. Sv. 

L:a Björnmossen stat. omr. Boll. Katrineberg, avstj.-pl.
Arabidopsis thaliana. s. Jb. Kungsbergets östbr. rikl. 1927 o. sen. (ej 

nämnd av Alb. Nilss. 01). Ock. Måhlén (Arn. 24). Sv. Svartnäs brukspl. 
rad. 1927 o. sen.

Arabis arenosa. ta.-spr. i lågl. kult.-omr. o. äv. ut i kult.-gr. Ov. krpk 
flst. på bar. pl. o. kolb., ej säll. tills. m. följ. art. Jb. ett 10-tal fynd, upp t. 
Kilen i NV (kolb.). Ock. kyrkb. mångenst., likaså utåt skogsb. ss. Åbron, 
Brattfors, Värmland, Lenåsen, Jädraås, Tallås, Rönnåsens festpl. o. br., 
Åmot fl. lok. Sv. \V. 46, 48. Hb. ej sedd i SV-del. Boll. Katrineberg, Anne
fors. Alf. ej sedd.

A. suecica. Frekv. o. växtpl. i likh. m. föreg. o. tycks ha fått något större 
spridn. än denna gm vägväs. Ov. krpk flst. Jb. kyrkb., Kalltjärn, Kungs
berg o. i berget flst. där mänskl. verks, ägt rum (kolb. o. a.). Ock. tycks 
här a., ofta i sällsk. m. föreg.; c. 25 lok. ant. fr. Vittersjö stn i Ö till Åmot, 
Hofvens bro, Jädrasjöarna, Källsjön o. Knottåsen i NV. Sv. W. 48; L:a 
Björnmossen, Herrgårdsberget (vägk.), Himmelsberget (kolb.), Lars Hin
ders ödeg. (1956). En. Gårdviksbo rikl. (1953). Hb. Katrineberg. Boll. t. a. 
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Katrineberg, Hällfors rikl. i örtb. 1951, Gruvberget, Nyboån vägk., V. 
Fansen d:o, Vittsjö, Sjösveden o. Fredagsberget i örtb., Nysjön barack, 
Långsjön N om Rimsbo kolb., Annefors vägk. flst. Alf. Svabensverk, 
Mållångstuga, Häsbo, Styggbo brandf. (52).

Aracium paludosum. Kan sägas vara a. i lundd. (50 st.), fukt. äng., 
stränd., källor osv. gm hela omr.

Arctium minus, s., h. o. d. i bygd. Ov. Storvik. Jb. Ytterbyn, Överbyn, 
jvst. Ock. bang. o. vägk. i kyrkb., Åbron rikl. 56, Brattfors, Gnupgården. 
Sv. W. 48.

A. tomentosum. s. Ov. Storvik (äv. Almqu. 19) o. Bro sågpl. 1928. Ock. 
Åmot förv. ur trädg. (Ax. Cedren.).

Arctostaphylos uva-ursi. a.-spr. längs åslinjerna gm omr. i tallhed., grust. 
m. m., dessutom i hällm., brant. o. dyl.; sedd i alla snr, stund, i rikl. format, 
ss. på Sixåsen i Sv., åsen öv. Hämmen i En., Häsboåsen o. åsarna kring 
Svabensverk i Alf.

Arenaria serpyllifolia. t. s. sedd inom omr., alla snr utom En. o. Alf., 
följ. männ. i spåren. Ov. Bro sågpl. (28). Jb. Kungsfors o. Kungsberg v. 
enst. gård., Åsen på kolb. Ock. Åbyggeby, Rönnås. festpl. o. br., Brattfors, 
Jädraås. Sv. W. 46, 48. Hb. Katrineberg. Boll. d:o f. d. bruk.

Armoracia ruslicana. Odlad, äv. i högl., o. förvildas stundom, t. ex. Ock. 
kyrkb. flst.

Artemisia absinthium. Gammal synantrop; sedd h. o. d. förv. Ov. Bro 
sågpl. (28). Jb. Ytterbyn, Norrbro rud., Kungsberg gårdsplaner. Ock. 
Säbyggeby i grust., v. kyrk., Åbyggeby, Mo, Brattfors rikl. 56 på g. ödetomt, 
Jädraås jvst., Åmot. Sv. W. 46.

A. campestris. Tydl. tillf, inkommen på gårdspl. i Jb. Kungsberg 1901, 
därefter ej sedd, ej heller annorst.

A. vulgaris. Gammal synantrop, sedd h. o. d., mest i gästr.-bygd. Ov. 
Storvik flst. Jb. Ytterbyn t. rikl., jvst., Kådfallet, Finnäs fabr., Lundfors 
ödeg. rikl. 1928, Kungsberg flst. v. gårdar. Ock. Vij, jvst., Murgården m. fl., 
Brattfors, Jädraås, Åmot (enl. Cedren.). Sv. W. 46, 48. Boll. Holmsbo, 
Änga-Lillbo v. samma gård som Aegopodium, trol. inpl., trivdes o. sprider sig.

Asplenium septentrionale. s., klippspringor. Jb. Kungsbergets öststup 
(Nilss. 01). Ock. Rönnåsens br., Mellanberget, Häbberg. Sv. W. 46.

A. trichomanes. s., växtpl. som föreg. Jb. som föreg. Ock. Häbberg. Sv. 
som föreg.

Athyrium filix-femina. a., särsk. i lundd., v. käll. osv.
Atriplex patuluin. s. synantrop i dessa tr. Ock. flst (Arn. 24), sedd v. Yij 

o. v. Yklaren på rudera.
Avena elatior. s. Ock. Säbyggeby ogräs i trädg. tunns. 1956.
Baldingera, se Phalaris!
Barbarea stricta. t. s., mest v. stränd. Jb. Norrbro. Ock. v. Bysjön o. 

Yklaren flst., Moån d:o, Ivantjärn, Jädraås rikl., Sjugan. Sv. W. 46, 48. 
Hb. o. Boll. v. Katrineberg i åar o. bäckar flst., Saggån v. Rimsbo.

B. vulgaris, a. i lågl. bygd. o. spr. ut i kult.-gr., i högl. ant. på följ. lok. 
Sv. W. 46, 48. En. Amungen lastpl. Boll. Hällfors, Gruvberget, Sjösveden.

Bellis perennis. H. o. d. förv. Jb. Kungsberg. Sv. W. 46.
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Berteroa incana. t. s. Jb. jvst. o. Smalåsen rikl. fl. år. (sistn. lok. äv. 
Arn. 24). Ock. jvst. rikl., Ivantjärn vägk.

Betula concinna. (enl. Lindm. fl.). Jb. Smalåsen. Sv. W. 48.
B. coriacea. Som föreg. Jb. Norrbro. Ock. Vij, Säbyggeby v. sjön. Sv. 

W. 48.
B. nana. a. på myr i dessa tr.
B. pubescens. huvudart. a., subsp. suecica sedd h. o. d.: Jb. Kungsfors 

damm, Kungsberg i årav. o. Sjufors. Ock. Tallås v. Måcksjöbäcken, Vallsbo 
fäb. Sv. W. 48. Alf. Skräddrabo o. Stubbnästjärn.

B. verrucosa, a. i gästr.-del., t. a. äv. i övrigt, ant. på 16 lok. i Sv., 18 i 
Boll. osv.; ang. Sv. se äv. W. 46, 48!

Bidens tripartitus. s. Ock. Aenell (24) utan närm. uppg., rud.-pl. v. 
Yklaren 1929 o. sen.

Botrychium lunaria. h. o. d., tydl. endast i kult.-samb. Ov. krpk fäb.-vall 
v. Härn. Jb. Kådfallet, Kungsberg i årav. slåtteräng. flst. o. i gårdsplaner, 
Trollrikets beteshage ett par lok. Ock. Kolkilampi fäb.-vall (1901), Åbyg- 
geby, Rönnbacken i Nardus-äng (tills. m. följ.), Lenåsen gårdspl. 1929, 
Åmot v. masugnen, Jädraås (Arn. 24). Sv. W. 46, 48. Boll. Gruvberget 
flst., Vittsjö, Sjösveden.

B. multifidum. s., funnen på 3 lok.: Sörja i själva rågat. mell. Gstr. o. 
Dal. 1925 (först iaktt. av adj. K. Anderberg und. vår exk., Wig. 28), 
fanns kvar där fram till kriget, då växpl. förstördes gm dammbygge. Lok. 
kan givetv. förlägg, såväl till Ov. som Sv. (förf. l.c. o. D. FL); år 1953 antr. 
förf. växten på en ny lok. 300 m fr. föreg. inne på gästr.-sidan (Ov.) invid 
Sörja g:la bopl., där på den tydl. näringsr. mark. växten förek. i stora 
frodiga ex. i jämf. m. de förra; den tredje fyndpl. är Ock. Rönnbacken i 
Nardus-ä ng (tills. m. lunaria) 1929 o. sen.

Brassica campestris. Tidig. a. som ogräs i vårsäd, unga vallar etc., främst 
i lågl., ännu t. a. i vissa tr. Sv. W. 46, 48; Vintjärn, L:a Björnmossen. En. 
Björnåsen. Hb. Katrineberg, Stugubacken. Boll. ett 10-tal byar. Alf. Sva- 
bensverk, N. Flät, Skräddrabo. — Åkerkålen har emellertid — i likhet 
m. åtskilliga andra ogräs — på senare tid kraftigt minskat.

Briza media. Börjar i dessa tr. bli mi. a. redan i de S. del.; följ. lok. ant. 
Ov. Bro. Jb. kyrkb., Kalltjärn, Lundfors, Kungsberg i åback. slåtteräng. 
ännu på tjugutal, t. a., Sjufors beteshag. Ock. kyrktr. flst., Lenåsen, Värm
land, Rönnbacken, Kolkilampi fäb., Åmot fl. lok. Sv. W. 46, 48. Boll. Jon 
Matsbo, Vittsjö rikl. i en äng mot S (1951).

Bromus arvensis. Yngre syn. Ock. Säbyggeby vägk. ett par ex. 1929, 
Mörtebo (Arnell 24). Sv. o. En. se D. Fl.!

B. mollis. Som föreg. Ock. lastpl. v. Kroksjön ett par ex. 1949.
B. sccalinus. Ännu på 20-30-tal. a. i rågfälten i Ov., Jb. o. Ock., num. s. 

Sv. W. 46.
Bunias orientalis. s. Ock. Åbrons g. masugnspl., några ex. 1929, Åmot 

ogräs i trädg., 1 ex. 1949.
Calamagrostis arundinacea. a. i de sydl. del. o. åtm. t. a. f. ö., samman

lagt i öv. två hundra analys, växtsamh. Ang. växtlok. i Sv. se W. 46!
C. epigejos. t. s. Ov. Storvik. Jb. Lundfors ödeg. (1927). Ock. Hammar

sjön, Tallås o. Jädraås på banv., Svartbäcken vägk. Sv. o. En. ej sedd 
So. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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(se D. Fl.). Boll. gångstig i Ö. Krångedelinj.(l) S om Gruvberget ett stort 
best. 1951. Alf. Svabensverk o. Häsbo i torra grusb. 1952.

C. lanceolata. str.(-1. a.). Ov. Stocksbo v. Storån, krpk. v. Borrsjöån o. 
Björnbackån. Jb. Ängsjön, v. Jädraån många lok., Ålands v. Lillån rikl., 
Gullsjön. Ock. Bysjöns str. flst., Yklaren, Hedsjöbäcken v. Mo grindar, 
Värmland v. Tansbäcken flst., Svartbäcken v. Lillån, Kölsjöån v. Hofvens 
bro. Sv. W. 48. En. Gårdviksbro. Hb. St. Locksjöknoppen. Boll. Katrine- 
berg, Hällfors, Nybosjön och ån flst., Lortbäcken, Bramåsen, Långsjön o. 
Grannäsån, Fredagsberget. Alf. Svabensverk, Skräddrabo, Vallasån ned. 
sjön.

C. neglecta. t. a.-a., stränd. o. våtängar. Ov. v. Vallbyggeån o. Storån 
flst. Jb. ett duss. lok. fr. Ängsjön o. Kalltjärn t. Kungsberg o. Botjärn. 
Ock. ett 20-tal lok. fr. Ivantjärn t. Timsen. Sv. W. 46, 48, frekv. spr. En. 
Hämmen o. Gårdviksbo. 11b. Katrineberg. Boll. d:o, Lortbäcken, Sjösveden, 
Rimsbo, Långsjön, Grannäsån. Alf. Svabensverk, Brattskuru, Häsbosjön, 
llibo.

C. gracilescens (lanceolata x neglecta). Sedd h. o. d. Jb. Ängsjön. Ock. Flybo. 
Boll. Holmsboåsen, Vittsjö, Fredagsberget.

C. purpurea, a. ned i lågl. Ov. ett tjogtal lok. upp till Penger. Jb. lika 
många fr. Ängsjön t. Kilen (inkl. W. 28). - - I övr. snr talr. lok.

Calamintha acinos. s., sedd blott v. Bro sågpl. i Ov. 1928.
Calla palustris, t. a. åtm. i gästr.-lågl., ej säll. rikl. Ov. krpk mångenst. i 

vattendr. upp i Björnbackån v. Kiviniti. Jb. Ängsjön, Halldammen, jätte- 
ex.!, Bälgmursjön osv. upp i Botjärns sjön. Ock. kyrkb. mångenst., Ham
marsjön, Värmland i bäck; avtag, uppåt V-del. av socknen. Sv. W. 46. 
Ej sedd uppåt höglandet.

Callitriche polymorpha. + s. Jb. kyrkb. i ån o. Norrbro, Kungsfors i 
dammen. Ock. Yklaren, strand, Åbyggeby i ån, Lenåsen, kärr, Åmot i 
dammen, Lövtjärn, dike. Sv. W. 46, 48. Boll. ån v. Katrineberg.

C. verna. Sedd mångenst. inom alla sockenomr. (utom En. end. v. Am- 
ungen), äv. i bergstr., f. caespilosa (Lindm. fl.) har not. i Ov. Bro i ån o. i 
Boll. Annefors.

Calluna vulgaris, a. i skog o. myr, invandr. ofta till åkerrenar etc. i bygd, 
som vitblommig sedd mångenst.

Caltha palustris, a. i lägre tr., avtar uppåt. Sv. V . 46, 48; ngr. lok. i samma 
tr. sen. Ilb. Katrineberg, Stugubacken. Boll. Katrineberg, Gruvberget, 
Vittsjö i källdr. rikl., Annefors. Alf. Svabensverk, Mållångstuga.

Campanula cervicaria. s. Jb. Kungsfors i beteshage enst. ex. 1927 o. sen. 
(W. 28). Ock. Säbyggeby betesh., Fornvi, Åmot (Cedren.), d:o v. Bresiljeån 
(Dahlst. 16).

C. glomerata. s. förv. Boll. Annefors kkg. (51).
C. patula. Num. a. i omr. på gr. av vägväs. utv. under 30-40-talen. (\ id 

den lilla dåliga körväg. Åmot-Katrineb.-Gruvberget- Rimsbo såg förf. 1929 
patula i enst. ex. endast v. gård. Präståsen, Holmsbo o. Rimsbo; nu är den 
allm. i bergsbygderna.) — Ej sällan vitblommig.

C. persicaefolia. I lågl.-bygden t. a., avtar hastigt nog v. inträdet i högl. 
Jb. ännu i Kungsberg litet varst. i å- o. bäckdal. Ock. upp t. Sjugan o. (enl. 
Cedr.) i Åmot. Sv. Vintjärn o. Svartnäs (Hänsch i D. bl.). Boll. blällfois.

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3



302 JOIIAN WIGER

C. rapunculoides. t. s. Ov. krpk v. Jokkara fäb. några ex. 1927 Jb. Finnäs 
1'abr. o. Norrbro, Kungsberg flst. Ock. Vij, Jädraås stn, Åmot rud. Sv. \V. 
46, 48 o. sen. Alf. Mållångstuga gårdsomr. 1953 (fanns ej plant.).

C. rotundifolia. a. i kult.-omr. o. -gr., särsk. vägk., ej säll. vitblommig.
Capsella bursa-pastoris. a. på all slags öppen jord.
Caragana arborescens. s. förv. Jb. Kungsfors kring herrg.park. - Som 

plant, se om prydnadsbuskar!
Cardamine a mara. t. a., särsk. v. källor, i hela omr. Man kan instämma 

m. Linné att den är »den rätta kiällkrassan» (D. FL).
C. flexuosa v. ambigua. s. Sv. mell. Svartnäs o. Båtpers (Krön., se W. 46 

s. 514 not).
C. pratensis, t. a. i gästr.-lågl., i Jb. upp i Lillåns rav., i Ock. t. Sjugan, 

längre upp ej sedd. (Beteckn. »allmän» i FIultén 1950 är alltför summarisk.)
Carduus acantboides. s., tillf. Jb. Kungsberg gårdsplan 1901.
C. crispus. I gästr.-lågl. bygd. ej s. Ov. Storvik, Bro såg (28), Moms fäb. 

Jb. t. a., Ytterbyn rikl., Överbyn, Kvarnåker, Finnäs fabr., Norrbro, Kungs
fors o. Kungsberg flst. Ock. jvst. många år. — Ej sedd uppåt högl.

Carex acutiformis. s. Ock. V om Fjärden i Fraxinus-kärr (1955). Eljest 
ej sedd.

C. aquatilis. + s. Ock. Bysjön v. Säbyggeby o. Viåns uti., Timsen i sjön. 
Sv. Svartnäs (Krön. 1843). Boll. Hällfors i ån rikl., Katrineberg, Änga- 
Lillbo kärr.

C. brunnescens. a. ännu nere i Ov. krpk (ett duss. lok.). Sv. \V. 46, 48 
jämte många senare.

C. Buxbamnii. t. s. Ock. Jädraån ov. Tallås flst., Björnbackberget. Boll. 
Hällfors i ån rikl., Långsjön (N därom). Alf. Mållångens ull. tunns.

C. caespitosa. s. Sv. i sj. Hunsen (D. Fl.), ej sedd f. ö.
C. canescens. a. i ängsm., lundd. etc.
C. canescens x dioica. Sv. Svartnäs 1955 (trol., enl. Aspl.).
C. capillaris. Tydl. s. i dessa kalkfatt. tr„ sett den end. i Sv. i en bäck- 

däld i Svartnäs, enst. ex.
C. chordorrhiza. t. a. i blöta myrm. i hela omr.
C. contigua. s. Jb. Kungsfors vägk. (1955), ny för socknen! Ock. Vij, 

Åkerby, Säbyggeby, Åmot, överallt i backslänter v. vägar o. gårdar.
C. diandra. Synes vara t. s. Ov. Storvik i kärr rikl. Jb. Ängsjön, Kalltiärn 

rikl., Gullsjön.
C. digitata. t. a. i de sydl. del. Ov. krpk Äschorns br. o. flst. Jb. i Jädraåns 

o. Lillans rav. mång. st., Gullsjöbergets o. Kungsbergets br., Åsens hag- 
marker litet varst., etc., sammanl. ett 20-tal lok. inom skn. Ock. likaså, fr. 
kyrkb. utåt Mörtsjön, Gnupberget o. Präståsen, ej säll. i rikl. mängd. Sv. 
V. 46, synbarl. ej efter mkt sökande värd högre frekv. än den angivna. 
11b. St. Locksjöknoppen. Boll. Holmsbo o. Stensvedsberget i granskog.

C. dioica. t. a. i Ov. krpk, Jb., Ock. o. Sv. (W. 46, 48; Sneåsen, Nils Lars- 
berg), längre upp ant. i Boll. Rimsbo o. Grannäsån v. Långsjön.

C. elongata. s. Jb. Ängsjön massformat. i dike (1955), Kungsfors v. Jäd
raån o. uppåt str. Ock. Ivantjärn i samma ådal ymn. i en gammal åfåra.

C. flava, a. i lundd., ängar o. kärr i de sydl. sockn. o. Boll., i Ilb. sedd vid 
Raman, i Alf. v. N. Flät, Söndagssvedjan o. Hökåsen.
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C. globularis. a., ofta rikl., ned i Ov. krpk o. Bro by i hjortronmyr. — 
Ang. Sv. se äv. W. 46, 48!

C. Goodenowii. a. i detta omr.
C. gracilis. t. a. ännu i gästr.-lågl., längst upp i Åmot vid Kölsjöån; ej obs. 

i Sv.-omr. Boll. i Bresiljeån v. Katrineberg. Alf. Svabensverk i ån.
C. Hudsonii (elata, stricla). s. Ock. flst. rikl. efter Testeboån (Åkerby, 

Åbyggeby etc.), Viån v. Ned. Mängeln.
C. juncella. a. ned t. limes (Hult. 50), synes stämma i stort. Mina ant. 

äro följ. fr. N. Alf. Svabensverk i ån, Häsbo storkällan, Slåttbäcken. Boll. 
Laxöringstjärn, Nyboån flst., Hällfors i ån, Katrineberg i ån. En. Hämmen 
väld. formationer. Sv. W. 46, 48; Hakilampi, t. a. i de Ö. myrvidd. vattendr. 
Ock. flst. i åarna v. Åmot, d:o i Jädraån (Tallås, Jädraås etc.), Kolkilampi, 
Viån, Bysjöns str., Mo, Ivantjärn. Jb. Botjärnssjön, Kungsfors. Ov. krpk 
v. Kiviniti o. Pengerbäcken.

C. lasiocarpa. a. i kärrm. o. stränd. gm hela omr., stund, i vidstr. format, 
ss. i Hämmen inom Alf. o. En.

C. leporina. a.-t. a. i kult.-samh. o. -gr., den sen. frekv. gäller högl. Sv. W. 
46, 48. Boll. ett 10-tal lok. ant. Alf. Svabensverk, S. Flät, Mållångstuga.

C. limosa. a.-t. a. i kärr o. myr.
C. livida. Åtm. t. a. i myrm. ned i NV. Gstr. o. Ö. Sv., där ofta färgsätt. 

stora ytor av myrvidderna i Hakilampi-, Penger- o. Sörjaskogarna, i Jb. 
Åsen, i Ock. ned t. Öv. Mängeln, Värmland o. Hammarsjön och inom Ov. 
krpk Kiviniti o. Sörja. (Betr. Sv. se äv. W. 46, 48.)

C. loliacea. spr.-t. a. ned gm omr. (Alf. ej ant. men säkerl. förbisedd). 
Boll. Holmsboåsen, Vänbacken, Stensvedberget flst., mest v. källor. Sv. 
myrar V om Sörja flst., Sneåsen, Penger, Vintjärn. Ock. Vansbro, Hedsjön, 
Sunnanåsbo. Gnupberget. Jb. V. del. ett 10-tal lok., oftast v. källor. Ov. krpk 
mångenst. ss. Kungsberget, Mombyåsen, Markenso, Kiviniti, Kontmurn 
o. a. st.

C. magellanica. a.-t. a. i hela omr., 10-20 lok. ant. inom vardera Ov., Jb., 
Ock., Sv. o. Boll.; En. Gårdviksbo, Björnåsen. Hb. Katrineberg, Raman. 
Alf. Hibo, Hökåsbäcken, Mållångstuga, Mållångstad.

C. Oederi. Torde kunna bet. som t. a. i dessa tr., mest v. vatt.-dr. Ov. 
Bro o. på krpk Härn o. Kroksjön. Jb. ett duss. lok. spr. Ock. 20 lok. fr. 
Hammarsjön, Brattfors o. Lenåsen t. Kvidsjöbäcken o. Mosjön i Åmot. 
Sv. W. 46, 48; St. Sixen. Boll. Svartån o. Nyboån fl. lok., Vålsjön, Rimsbo, 
Långsjön (kolb.), Kölsjön. Alf. Söndagssvedjan, Häsbosjön, Granbergs fäb., 
Stavsberget, Mållångens uti. — v. oedocarpa har setts på följ. lok. Ov. 
krpk Härn. Jb. Kungsberg i åshagarna många lok. (det. Riksmus.), Lund
fors. — v. pulchella ej säk. konst.

C. pallescens. Ett av de mest allm. halvgräsen inom omr. (80-90% av 
lundd. analys., c. 50% av örtb., 35% i kult.-gr.-samh.).

C. panicea. a.-t. a. (50% av ängs- o. kärrsamh., 35% i lundd., vägk., 
renar; f. ö. h. o. d.).

C. pauciflora. a. i myrm., sydligast v. Hohällan i Ov.
C. pilulifera. a.-t. a. i gästr.-sockn. o. Sv. W. 46 jämte fl. tillägg i samma 

tr. Hb. Stugubacken. Boll. Vålsjön, Vittsjö flst., Nysjön, Långsjön, gångst.
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i Krångedelinj. flst. Alf. Svabensverk, Söndagssvedjan, S. Flät, Ramfors, 
Skräddrabo flst.

C. rostrata. a., ofta ymnig. — f. maxima Ands. (Neumans fl.) sedd h. o. d. 
Sv. W. 48. Boll. Häll fors, V. Saggen, Rimsbo i mossgöl massv. Alf. Häsboån 
v. Pröjsa. — v. norrlandica Östm. (Lindm. fl.) Ock. Bysjön. Sv. Åg i ån.

C. rostrata x vesicaria. Ej säll. i sällsk. m. huvudart., t. ex. Jb. Jädraån 
v. Norrbro o. Kungsfors. Ock. Ivantjärn i ån, Säbyggeby i Bysjön, Åmot i 
Jädraån o. Kölsjön fl.

C. stellulata. a. i ängs- o. kärrm., käll. osv. (Sv. W. 46).
C. tenella.. spr. (i en del tr. t. a.), skogsmyrar, käll., ofta i sällsk. m. 

loliacea. Ov. krpk ett 10-tal lok. i myr. uppe i NV. del. kring Härn, Jokkara, 
Sörja etc. Jb. Kungsberget, Åsen mångenst., Laxforsbäcken, Timmerheden 
m. fl. Ock. V om Fjärden i kärr (tills. m. Fraxinus), Vallsbo fäb., Åmot v. 
masugnsdannnen. Sv. W. 46; Sörja, Penger, Gryttjärn, Sneåsen m. fl. iok., 
synes i dessa myrvidder l. a. 1 Ib. Locksjön. Boll. Holmsboås. o. Stensvedsbgt 
v. bäck. flst.

C. vaginata. a.-t. a. i Ov.-delen, Jb., Ock., Sv. (\V. 46 jämte 3 lok. kring 
Sixensjöarna) o. Boll., 10—15 lok. i vard. 11b. Stugubacken. Alf. Slåttbäcken, 
Hökåsen, Anneforsån flst.

C. vesicaria. a. i lågl., går upp efter åarna ett stycke. Ov. t. Stocksbo. 
Jb. Kungsberg. Ock. t. Tallås, Hemsjön, Furbo o. Kallbäck. Sv. Lumsen, 
Borrsjön. I Boll. sedd i Annefors, i Alf. Svabensverk o. Mållångens uti.

Carum carvi. a. i bygder o. vid kult.-gr. gm omr.
Centaurea cyanus. Tidigare allm. i rågfält (1920-t.), num. s., vägk., rudera 

etc. Ock. kyrktr. enst. ex. Sv. några ex. v. vägk. 1955.
C. jacea. t. a. i de sydl. bygd., spr. ut i kult.-gr. Ov. Bro, Stocksbo m. fl., 

på krpk v. fl. fäb.-vall., Kiviniti (kolb.). Jb. ett duss. lok. spr. Ock. 15 d:o, 
ej uppåt högl. Sv. W. 46, 48. Ej sedd i högl. centr. del., däremot i Alf. 
Mållångstad, säkerl. spr. fr. kyrkb.

C. montana. Förv. Ock. Åbyggeby vägk., Åmot i backsl. invid gård (1949), 
Kolkilampi öde fäb. (1956). Boll. Rimsbo (1951).

C. scabiosa. s. Jb. Kungsfors vägk. (1953), Kungsberg åkerrenar v. fl. 
tillf. Ock. Vij, Åmot (1948), Brattfors rikl. vid gårdar, rud.

Cerastium arvense. t. s. Jb. Finnäs, Norrbro, Kungsberg flst. rikl. på 
åkerrenar. Ock. Säbyggeby tre st., Åmot vägk. Sv. W. 46 (1929), på sen. 
år spr. o. ökat i frekv. Hb. Katrineberg ink. i gräsm. 1953.

C. caespitosum. En av de mest allm. ört i omr. bygder o. kult.-gr. 
v. glandulosum. Sv. Sörja barackpl. 1949.

C. glomeratum. s. Ock. Säbyggeby ogräs i rabatt rikl. 1929. Sv. Svartnäs 
rud. (v. affär) rikl. 1947 o. fl. år sen. (W. 48).

Chaenorrhinum minus. s. Ock. Vij rud. rikl. 1929 o. sen. Sv. W. 48.
Chamaenerium angustifolium. Mkt a., särsk. på hyggen, vägk. o. kult.-gr. 

f. ö.
Chelidonium majus. s., sedd end. i Ock. Åkerby o. Åkrarna, vägk. fl. år.
Clienopoilium album. a. i odl. mark, äv. i kult.-gr., tycks avtaga ngt i 

högl. Ang. Sv. se W. 46, därjämte ett flert. andra lok. ss. Vintjärn, Lång- 
fäb. o. bar.-pl. flst. — v. cymigerum (viride) sedd i Ock. Säbyggeby i trädg. 
jämte suecicum.
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Chrysanthemum leucanthemum. En av de allmännaste ört. i omr. (bl. a. 
på näst. alla de c. 50 unders, kolb.l). — Ang. Sv. se W. 46!

Chrysosplenium alternifolium. a.-t. a. i omr. källor o. källdrag! F. ö. end. 
h. o. d. vid bäckar.

Cicuta virosa. H. o. d. i lågl. sj. o. vatt.-dr. Jb. Kalltjärn, Gullsjön, 
Botjärn. Ock. Bysjöns str. a., Moån. Sv. W. 46, Svartnäs (Krön.).

Circaea alpina, s. Ov. o. Jb. i Kungsberget flst., ofta v. källor rikl. ss. 
på nordsl.; i fuktig skreva v. Ö. branten ymn. på en yta av fl. m2. Ock. 
Åmot i Kölsjöåns rav. flst., i en del fall ymn.

Cirsium arvense. a. i gästr.-lågl. bygder o. kult.-gr., mi. a.-t. s. i högl. I 
t. ex. Flybo i NY. del. av Ock. finns ej åkertistel enl. bef. uppg. (1953). 
Sv. W. 46, 48 (bl. a. v. incanum i Svartnäs). Hb. Katrineberg (handelsb.). 
Boll. Katrineberg, Holmsbo, Bimsbo, Yittsjö. Alf. S. o. N. Flät (1952).

C. heterophyllum. a.-t. a. ännu nere i Ov. krpk. (i Alf. dock sedd bl. på 
3 lok. N. Flät, Kamfors, Pröjsa, däremot i Boll. på öv. ett duss.); stund, 
både ymn. o. storväxt ss. i Ock. Kolkilampi öde fäb. 1956. Sv. W. 46, 48. — 
f. fl. alb. har setts ej säll.: Jb. Kungsberg flst., Botjärn. Ock. h. o. d. Sv. 
Yintjärn, osv.

C. lanceolatum. a. i gästr.-bygd. o. äv. ute i kult.-gr., särsk. hyggen, 
mi. a. i högl. byar (lok. t. a. ss. i Yintjärn, se äv. W. 46!). IIb. Katrineberg. 
Boll. d:o, Holmsbo, Söderberget på hygge, Gruvberget, Nysjön bar. pl. 
Alf. Mållångstuga, Mållångstad.

C. palustre. a. i lundd., ängsm. osv. — Om Sv. se W. 46, därjämte Vin
tjärn, Åg, Nils Larsberg.

Coeloglossum viride. I vissa tr. frekv. a.-t. a., i andra lägre el. ej alls. 
Ov. Bro ett par st. v. ån, krpk. Holmsjön. Jb. i V. del. a.: Kungsfors, Kungs
berg, Botjärn å- o. bäckrav. samt i Kungsberget o. Åsen, tills. 25 lok. 
Ock. t. a. Säbyggeby flst., Yij, Granbo v. Yklaren talr. (ett 20-tal ex. pr m2!), 
Lenåsen fl., Rönnbacken, Gnupberget, Åmot i rav. rikl., Präståsen ej ovanl. 
Sv. W. 46 o. D. Fl. Boll. Gruvberget fl., Bramåsen. — Ej iaktt. i Hb. o. Alf. 

Comarum palustre. a.-t. a., lundd., stränd. o. kärr i hela omr.
Convallaria majalis. a. i lundd., äng. osv., ej säll. rikl.-ymn. ss. i Präst

åsen i Ock. o. Yintjärn (se äv. W. 46, 48!).
Convolvulus sepium. H. o. d. förv. på rud. osv. Jb. stn, Ytterbyn, Kungs

berg flst. Ock. Säbyggeby, .Vij rikl. rud. 1955. Boll. Katrineberg, Änga- 
Lillbo (samma st. som Aegopodium), trivs tydl. bra (1953).

Corallorrhiza trifida. t. a.-a. åtm. i vissa tr. Ov. krpk flst. ss. Härn, Kungs
berget, Sörja, Kiviniti m. fl. Jb. i V. delen + a. i å- och bäckrav., Kungs
berget o. Åsen (tills. 16 lok.). Ock. kyrkb. (Vij, Säbyggeby osv.), Mörtsjön, 
mest dock i skogstr. V ut, ss. utm. Björnbackån många lok., Gnupberget, 
Källsjön, Knottåsen osv. Sv. många lok. i de Ö bäckrika del.: Gryttjärn o. 
bäcken därifr. m. fl., Penger, Hakilampi, Svartnäs (äv. Krön.), St. Sixen. 
Boll. Stensvedsberget, Holmsboåsen, Nysjön, Vittsjö. —Ej sedd i Hb. o. Alf. 

Cornus alba. flst. plant., sågs förv. i Sv. Åg.
C. suecica. s. Ock. Vij i lövbacke (f. ggn 1929), Vittersjö (K. Joh. i B.N. 

1907). Arnell uppg. (24) »Ock. (enl. J. E. Måhlén)» utan närm. best.
Corylus avellana. s. Jb. Kungsbergets östbr. 24 busk. 1955 (bild 7) samt 

1 stor buske ett par hundra m nedanför, Åsen ov. Hirkaho en stor buske
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(Wiger 28b). — Om hasseln o. dess upptr. i Kungsberg, se »Områd. flor. 
utforsk.» i det föreg. — Ock. Rönnåsens Ö. sida ned. klapperfälten ett 20-tal 
buskar, Brattfors 2 d:o (Wiger 28 c). — Buskens forna utbredn. i dessa 
tr., se om fossila hasselnötter i det föreg.!

Cotoneaster integerrimus. s. Jb. Kungsbergets östbr. 1901, enl. Alb. 
Nilsson (Gun. And. 02, s. 87). Ej sen. återf.

Crepis paludosa. se Aracium!
C. praemorsa, s. Jb. Kungsfors 2 lok.: vägslänt v. Spellas g. enst. ex., 

viigk. v. g:la bruksladug. 1927-28 o. sen. Sv. Svartnäs (Stig Geite 1933, 
herb. ex. sett av förf.).

C. tectorum. H. o. d., oftast i enst. ex., i bygd. o. kult.-gr. Ov. Bro, ogräs 
i råg. Jb. kyrkb. i grust. m. m., Kungsfors vägk., rud., ogräs, Lundfors d:o. 
Ock. kyrkb. flst. d:o, Mo grindar, Åbron, Ivantjärn, Jädraås stn m. fl. st., 
Svartbäcken d:o, Kallbäck ett par ex. i vägk. Sv. W. 46, 48. Boll. Annefors 
kap. t. rikl. 1951. Alf. kolb. i Hökåsen 1 ex. 1952.

Cuscuta europaea. Ant. på följ. lok.: Ov. krpk Moms öde fäb. rikl. på 
nässlor. Jb. Ytterbyn på hallon o. kvickrot, Kungsberg på nässlor v. gård 
1927 o. sen.

Cynosurus cristatus. Sedd bl. i Jb. Kungsberg i vall, enst. ex. (1928 m. fl.).
Cystopteris fragilis. t. a. i klippbrant., g:la murvägg. osv. Jb. Kungsbergets 

öststup (Nilss.), Gullsjöbergets br. Ock. Åmot i slagghög. Sv. W. 46, 48. 
Hb. Katrineberg, klipp. Boll. Katrineb. g:la damm, Kullens br.

Dactylis glomerata. a. i gästr.-lågl. o. kult.-gr. samt vid byar i bergstr. 
ss. inom Ock. Lenåsen, Jädraås, Svartbäcken, Björnback fäb., St. Björn
mossen, Flybo o. Präståsen (red. 1929). I Sv. sågs växten tidigare på arb.-pl. 
i de Ö. skogsomr. Sörja, Ånglan, Storsjön m. fl. o. i L:a Björnmossen o. 
Svartnäs i enst. ex. (W. 46, 48), num. är arten i sistn. orter o. Vintjärn 
m. fl. åtm. t. a. och stund. rikl. Uppe i höglandsbyarna har växten infunnit 
sig senare som följd av vägbygg. Boll. Holmsbo, Källbo, Fredagsberget 
(här först i slutet av 40-t.). Ej ant. i Alf.

Daphne mezereum. Åtm. t. a. i de skog. V. del. av Ov., Jb., Ock. och angr. 
delar av Sv. o. S. Häls. — m. a. o. i största del. av unders.-omr. På Ov. krpk 
mång.-st. v. åar o. parkens många bäckar; i Jb. ett duss. lok. i V. del. 
ofta v. åar o. bäckar, stund, i rena best. på fl. tiotal m2 ss. på sydsl. av 
Åsen i en hage 1928 o. sen., inom Ock. talr. lok., av vilka följ. må nämnas: 
Ivantjärn v. Jädraån, Lillån v. Tallås o. Svartbäcken, Rönnbacken, vid 
Testeboån Sunnanåsbo, Åmot flst. v. ågrenarna ss. Furbo, Masugnen o. 
upp efter Kölsjöån flst. (Hedsjön, Hofvens bro) upp i Timsbäcken; betr. 
Sv. se W. 28 b o. 46! (frekv. »täml. sälls.» i den sen. blev för låg!); inom 
Hb.-omr. har ingen lok. ant., i Boll. däremot över ett duss., bl. a. vid 
Hällfors i Kölsjöån massv. på en sträcka av fl. hundra m (1929 o. fram 
till åns uppränsning), rikl. äv. vid Svartån o. Saggån v. Rimsbo; i Alf. 
sågs rikl. tibast bl. a. v. Slåtterbäcken på N-sluttn. av Flätsklitten, och 
rikl. är den äv. v. Myggbergsbäcken Ö om Skräddrabo (enl. Fru Karin 
Jonsson, som förf. tackar för ett hämtat prov!).

Deschampsia caespitosa. Ett av omr. vanligaste gräs, så gott som alle
städes i lundd., örtb., g:la vallar o. i kult.-gr. — f. flava ant. flst.

D. flcxuosa. Som föreg. men spec, barrskogs- o. hyggesväxt.
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Dianthus barbatus. Tillf. förv. Jb. Norrbro rud. (1928).
D. deltoides. a.-t. a. i de flesta tr. Ov. i bygd. a., i krpk på fäb.-v. flst., 

Sörja. Jb., Ock. a., 15-20 lok. i vard., i vissa fall på kolb. långt ute i stor
skogen, t. ex. Kilen i Jb. Sv. t. a. W. 46, 48, därjämte L:a Björnmossen. 
En. Björnåsen. Boll. Katrineberg, Hällfors, Fredagsberget, Annefors. Alf. 
Söndagssvedjan, S. Flät, Brattskuru, Mållångstuga, Skräddrabo.

Doronicum caucasicum. Tillf. förv. Sv. Yintjärn (1947).
Drosera intermedia. Tydl. t. s. Jb. Lunnmurstjärn. Ock. Medskogssjön.
D. longifolia. a. i omr. myrar, möjl. i ngt mindre grad än följ. Sv. W 46 

48; fl. därtill.
D. longifolia x rotundifolia. Sedd h. o. d. bl. stamart. Ov. krpk L:a Ro- 

järvi. Jb. Kungsberg flst. i Lillåns rav., Åsen. Ock. Rönnåsen. Sv. W. 48, 
rikl. 1947. Hb. Raman. Alf. Stubbnästjärn.

D. rotundifolia. a. så gott som allestädes i myrarna. Sv. se föreg.
Dryopteris austriaca. a.(-t. a.) i lundd., örtrika barrsk. m. m. i hela omr. 

Sv. W. 46, 48, åtm. t. a.
D. cristata. s., sedd end. i Jb. Gullsjön enst. (1927, W. 28).
D. filix-mas. t. a. i sydliga del. Ov. Storviks fäb., Lillvikstäkten, Vikåsen 

m. fl., på krpk. flst. upp t. Kungsberget. Jb. Kungsberget t. a., bl. a. f. erosa 
(Holmb. Skand. fl. 22), i övr. inom skn ant. blott på 2 lok., Smalåsen o. 
Kungsberg vägk. Ock. kyrkb. v. Åkerby o. Vij, utåt i Ivantjärn, Lenåsen 
v. gård., Björnback fäb., Gnupbergets br. o. nedom v. vägen. Sv. W. 46, 
48. Boll. Katrineberg. — Ej sedd längre upp i högl.

D. Linnaeana. a. i granskog, lundd. osv.; ang. Sv. se äv. W. 46.
D. phaegopteris. Som föreg. äv. betr. Sv.
D. spinulosa. Som föreg. Sv. W. 46, 48.
Elaeagnus argenlea. Plant. h. o. d., se därom! I Boll. Annefors rikl. förv. 

kring gård.
Elodea canadensis, s., sedd end. i Ock. Östby o. Granbo i vatt.-för. diken 

kommunic. m. närligg. sjöar, som vanl. massvis (1929 o. sen.).
Empetrum hermaphroditum. Åtm. t. a. i de södra del. Ov. krpk o. Jb. i 

åsens tallh., Västerhällarna o. Kungsbergs Åsen; f. ö. kan denna art anses a. 
(ang. Sv. se W. 48, därtill ett stort antal nya fynd; uttr. »ensam förek», 
ngt förhast.!). Ej säll. ha polygama ex. påtr.

E. nigrum, a. i omr. S. delar, avtager N ut; ofta tills. m. föreg. — Sv. i 
W. 46 gäller koll. (1920-t.); nigrum (s. str.) har konstat. åtm. t. a. i de Ö. 
myrmark, (kring Gryttj., Sneås, Hakilampi osv.), Vintjärn o. Svartnäs. 
Boll. Ändalösamyren, Gruvberget, Grannäs, Sjösveden i Vitmyren m. fl. 
Alf. Svabensverk, Pröjsa, Stubbnästjärn, Mållångstad, Vallasen, Skallen. — 
Om kartor öv. Empetrum se D. Fl. s. 338!

Epilobium collinum. s. Jb. Kungsbergets öststup (Alb. Nilsson 1901), 
av förf. återf. 1935 (conf. Sam.).

E. Hornemanni. s. Ov. krpk i Mombyåsen v. källa 1927 o. sen. (se W. 28/»!). 
Ock. Trätåsen (Dahlstedt 16). Sv., se W. 46! Boll. Stensvedsberget 1951 
(Othzén, förf. vid.).

E. lactiflorum. s. Ock. Åmot i Kämpoberget v. källa 1949.
E. montanum. a. i Ov., Jb., Ock., t. a.-a. äv. i Sv. (W. 46, 48; därjämte 

L:a Björnmossen, Spaksjön, Svartnäs flst. Hb. Katrineberg, St. Locksjö-
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knoppen. Boll. Katrineberg, Söderberget på hygge, Vittsjöknoppen kolb. 
Alf. Svabensverk.

E. palustre. a.-t. a. i hela omr., spec, källväxt. — v. anguslum konstat. 
flst., t. ex. Ock. i Björnbackåns strandkärr.

Epipactis latifolia. s. Ock. i närh. av Fjärden i Fraxinus-kärr (medd. 
ehuru ligg. utom omr.), Medskogsheden (jägm. Andersson).

Epipogium aphyllum. s. Jb. Kungsberget (20/6 1906 enl. ex. i Västerås 
lärov. herb., Dahlgr. i SBT 1915. Finnarens namn ej utsatt). Av förf. 
sökts utan res. Sv. mell. Sneås fäb. o. sj. Kitteln 1945 (J. Järbing, se Wiger 
48 s. 276!). Alf. Stafsbergets N sida 1902 (Lidman i SBT 1925).

Equisetum arvense. a.-t. a. i dessa tr.
E. hiemale. t. s. Jb. Kungsfors v. Jäderbergs f. d. bopl. Ock. Åmot i 

årav. flst. (masugn., Furbo m. fl.), Timsenbäcken.
E. limosum (inch verticillatum). a. i sj. o. vatt.-dr., äv. i myrar.
E. palustre. a.-t. a. i alla delar av omr. (betr. Sv. se äv. W. 46!).
E. pratense. spr., i Jb. ant. flst.: Djupdal, Kungsfors, Kungsberg många 

lok. i ådalen, i Åsens hagar osv. Sv. Vintjärn fist. (I övr. trol. förbisedd.) 
E. silvaticum. a. i kult.-omr., lundd., äng. osv.
E. variegatum. Uppg. f. Ock. Åmot (Dahlstedt 16) men av mig trots 

ivrigt sök. på lok. i fråga ej återfunnen.
Erigeron acris. spr.-t. a. i bygden o. kult.-gr. (fäb., kolb., barackpi. o. dyl.). 

Om Sv. se W.46, 48, därjämte L:a Björnmossen o. v. Ågbanan flst. (1947).
Eriophoruin gracile. + s., iaktt. end. i Boll. Änga-Lillbo, skogskärr, o. 

Alf. Häsbo v. sjöstr.
E. latifolium. a. i gästr.-omr., huvudsaki. skogstr.(10-15 lok. i vard. skn), 

elj. spr.-t. a. Sv. W. 46, därjämte Nils Larsberg, rikl. flst. Hb. Locksjön. 
Boll. Stenån o. Grannäsån mång.st., Vittsjö rikl. i källdr. Alf. N. Flät, 
Lläsbo storkälla, Stavsberget flst.

E. polystachyum. a., äng., kärr o. myr, äv. lundd.
E. vaginatum. a.—allest. i myrm.
Erodium cicutarium. + s. Jb. Ytterbyn vägk., Norrbro rud. (bägge 1950). 

Ock. Vij ogr. i trädg., d:o i grönfod. Sv. W. 48.
Erysimum cheiranthoides. a. som ogräs i säd, grönf., trädg. m. m., ej 

säll. ant. även ute i kult.-gr. på barackpi. etc. —• Sv. W. 46, 48, därjämte 
L:a Björnmossen. En. Björnåsen.

Eupalorium cannabinum. s. Ock. Åmot enl. Dahlst. (16), Ej återf. 
Euphorbia cyparissias. s. förv. Jb. Kungsberg. Ock. kkg. Boll. Annefors d:o. 
E. esula. s. Ock. Åmot o. Åbron (Ax. Cedren.), Jädraås bang. o. -vall 

rikl. sen. 1956 (en del av ex. voro utan tvivel virgala).
E. helioscopia. s. Jb. Norrbro i havre. Sv. W. 46.
Euphrasia brevipila. a.-t. a. i hela omr., ej minst ute i kult.-gr. — Sv. 

se W. 46, 48, därjämte fl. andra.
Fagopyrum esculentum. Tillf. Jb. Kungsberg i säd vissa år.
Festuca ovina. Hör jämte rubra till de mest a. gräsen i omr. — Sv. se W. 

46! — f. flava sedd h. o. d. exv. Ock. Norrbo. Sv. Lumsheden.
F. pratensis, a. i gästr.-bygd., spr.-t. a. f. ö. — Sv. W. 48, därjämte Ö. 
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Svartnäs, Åg v. banan mot Vintjärn str. ex. (1947), Svartnäs o. Baståsen 
(äv. D. FL). Hb. Katrineberg v. bod. Boll. t. a., ett duss. lok. (51). Alf. 
Mållångstad.

F. rubra. Som föreg.; den gula f. iaktt. list.
Filago montana. + s. Ov. Storvik o. Bro. Jb. Smalåsen (Arn. 24), av förf. 

sen. Ock. Säbyggeby grust., jvst. rikl., Åmot grust. Sy. W. 48 särsk. v. 
varphög., Lumsheden (Almqu. o. Bj. 60).

Filipendula ulmaria. En av de mest a. ört. i omr. (107 lundd. bl. a.).
Fragaria vesca. Frekv. som föreg. (69 kult.-lok., lika många sydb. etc.).
Fraxinus excelsior, s. Jb. i Ö. del. flst. ss. Kalvs fäb. o. Kalltjärn (den 

sen. äv. And. o. Birg. 12). Ock. Höstbomurn V om Fjärden, Höstfäb. (enl. 
bef. uppg.), Vij förv. flst. rud. — Ask plant. h. o. d. men går dål. red. i 
Svartnäs.

Fritillaria meleagris. Tillf. förv. i Jb. Kungsberg ett stycke fr. gård, sä- 
kerl. utkast fr. trädg. (börj. av 50-tal., J. Järbing).

Fumaria officinalis, a.-t. a. i lägre kult.-tr., ett duss. lok. äv. i Boll. Sv. 
W. 46. En. Björnåsen. Alf. S. o. N. Flät, Mållångstuga, Mållångstad.

Galeopsis bifida, a. som ogräs, spr. ut i kult.-gr., äv. bergbr. m. m. Sv. 
W. 46, 48.

G. speciosa. Som föreg., ofta i dess sällsk. Sv. d:o.
G. tetrahit. a.-t. a. i åkr. osv. i gästr.-sockn., avtag. tydl. uppåt högl. 

men ant. flst. Sv. W. 46, 48. En. Björnåsen. Hb. Stugubacken. Boll. Gruv- 
berget, Grannäs. Alf. Mållångstad (trol. fr. kyrkb.).

Galium aparine. Tillf. Jb. Kungsberg rud. (1927).
G. boreale. a.-t. a. i gästr.-bygd. o. kult.-gr., åtm. t. a. äv. i Sv. W. 46, 

48, därjämte Nils Larsberg, längre uppåt m. 1. m. a. Hb. Katrineberg, 
Stugubacken. Boll. Holmsbo, V. Fansen gård, Stenån vägk., Annefors 
Svartåns str. rikl. Alf. Svabensverk lok. rikl., S. Flät, Mållångstuga.

G. mollugo. a.-t. a. i örtb., g:la vall. etc., stund. täck. på 10-t. m2.
G. mollugo x verum. Trol. s. Ock. Brattfors rikl. på g. gårdspl. jämte huv.- 

art. 1956.
G. palustre. a.(-t. a.) i lundd. o. ängar, äv. i bygder. Sv. W. 46, 48. Hb. i 

SV. del. flst. Boll. 11 lok., Alf. 10.
G. trifidum. s. Ock. Lövtjärn. Sv. W. 46 (1928). Boll. Holmsbotjärn (1929 

o. sen.).
G. uliginosum. a. i gästr.-lågl., t. a. f. ö. — Sv. W. 46, 48. — v. lalifolium. 

Jb. Kungsberg v. bäck. Ock. Gnupgården; sedd flst. utan att ant.
G. Vaillantii. spr.-1, a. i gästr.-lågl., f. ö. h. o. d.: Jb. kyrkb. flst., Ytter- 

byn rikl., Överbyn, Kungsberg i potatis rikl. o. flst. Ock. kyrktr. i trädg., 
grust., åkrar, Vij, Granbo rud., Åbron, Brattfors. Sv. W. 46, därjämte 
Svartnäs rud. Hb. o. Boll. Katrineberg i potatisi.

G. verum. a. i gästr.-lågl. o. kult.-gr. (t. ex. Ov. krpk ett halvt duss. lok. 
på g. fäb.-v. etc.). Jb. upp i NV. del. Ock. a. i bygden, utåt i Brattfors, Len
åsen, Tallås, Svartbäcken, Påtbo, Åmot o. Präståsen (1953). Sv. W. 46, 48. 
En. Björnåsen. — Ej sedd i högl. men i Alf. Mållångstad (trol. hitk. fr. 
kyrkb.).

Gentiana amarella. s. Ock. Jädraås (Arn. 24). Sv. Åg (D. FL). — Ej sedd.
G. campestris v. suecica. a.-t. a. i skogsb., mi. a. f. ö. Ov. krpk Jokkara 
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fäb. Jb. Överbyn, Finnas fäb., en mängd lok. i V. del. av skn. Ock. i ett 
duss. skogsbyar fr. Ivantj. o. Lenåsen t. Flybo, Präståsen, Lövtjärn o. 
Timsen. Sv. W. 46, 48; Svartnäs mång.st., Nils Larsberg likaså; ej sälls. 
Hb. Stugubacken. Bull. ant. i 10 byar, ofta fist. Alf. ant. blott i Söndags- 
svedjan, trol. förbisedd f. ö.

Geranium bohemicum. s. Jb. Kungsberg 1902 (eget herb.ex.); efter på
seende publ. av Dahlgren (43, s. 149).

G. robertianum. t. s., näst. end. i br. Jb. Kungsbergets östbr. (Nilss. 01), 
Äschorn, Gullsjöberget. Ock. Rönnåsen i br. Sv. W. 46.

G. silvaticum. Hör till de mest a. ört. i omr. (t. ex. i näst samtl. av de 
fl. hundra lundd.!).

Geum rivale. Som föreg., i de allra flesta av samma analyser.
Glechoma hederacea. spr.(-t. a.) i de sydl. sockn. Ov. krpk, Sörja. Jb. 

ant. på 16 lok. (gård., vägk. osv.). Ock. Säbyggeby fl. lok., Källsjön. Sv. 
W. 46 o. D. Fl. Ej sedd f. ö.

Glyceria fluitans. a. i gästr.-sockn., f. ö. t. a. Sv. W. 46, 48. Hb. Katrine- 
berg. Boll. Vålsjön, Kölsjön, Y. Fansen, Käxen, Saggån. Alf. Svabensverk i 
Hämmen o. Amungen, i Mållången flst. bl. a. Mållångstuga o. Mållångstad.

G. maxima, s. Jb. Ängsjön rikl. (1955). Ock. Jädraås (Arnell 1924). 
Alf. Svabensverk rikl. best. i ån inom herrg.park. (trol. inpl. under bruks- 
tiden). Se äv. D. Fl.!

Gnaphalium silvaticum. t. a.-a. i bygder o. kult.-gr.: 12-15 lok. i vard. 
Ov., Jb., Ock., Sv. (W. 46, därjämte Yintjärn rikl., Ryssjöklack m. fl.) o. 
Boll. Hb. Stuguback. o. Raman flst., Katrineberg. Alf. Svabensverk, N. 
Flät, Mållångstuga, Skräddrabo, Mållångstad.

G. uliginosum. a. i åkrar, rud. m. m. i lågl., avt. uppåt bergsbyarna. Sv. 
W. 46, 48, i Svartnäs flst. rikl., likaså i Vintjärn i potat.land. Hb. o. Boll. 
Katrineberg flst. i trädg. o. pot.-l. Alf. Häsbo, Skräddrabo, Mållångstad.

Goodyera repens, t. a.-a. i barrskog. Ov. Hohällan o. krpk 8 lok. Jb. 
V. delen 7 lok. i Kungsberget o. Åsen. Ock. skogsb. 15 lok. fr. Mörtsjön, 
Häbberg, Fallåsen, Flaxtjärn o. Rönnåsen mångenst. till Björnbackbgt, 
Gnupberget, Söndagsåsen osv. Sv. flst. i skog. i Ö. delen (se äv. W. 46!). 
Boll. Hällfors, Vänbacken, Gruvberget, Vittsjöknoppen. Alf. v. väg. Gran
näs — N ut 2 lok., Älvkarlhed.

Gymnadenia conopsea. spr.-t. s. Jb. Norrbro (äv. fl. alb.), Smalåsen, 
Kungsfors bäckdäld rikl., Kungsberget o. i byn v. Laxforsbäcken o. i 
Lillåns rav. lok. rikl. Ock. Murgården, Åbyggeby, Präståsen. Sv. W. 46. 
Boll. Vittsjö flst. mängdv. på sydsl. (tills. m. Listera ovata), plant, alnshöga 
o. blomst. ofta 30 cm långa, Fredagsberget.

Heracleum sibiricum. t. a. i lågl. bygder (vägk., rud., lundd.). Ov. Bro 
v. ån. Jb. Kalltjärn, Kungsfors, Lundfors, Kungsberg i ådalen rätt a. Ock. 
stat., Yij, Åkerby, Åbyggeby, Jädraås, Kolkilampi rikl. o. manshöga (1956), 
Norrbo, Åmot, Präståsen rikl. på sydsl. — Ej sedd i högl. f. ö., däremot i 
Alf. Mållångstad (sannolikt komm. fr. kyrkb.).

Herniaria glabra. + s. Jb. Ytterbyn vägk. flst. Ock. Vij rud., Åbron, 
Brattfors rikl., Åmot v. masugn. Sv. W. 48.

Hesperis malronalis. H. o. d. förv. Jb. jvst. Ock. Säbyggeby grust., Vij 
rud. v. str. Sv. W. 46. Boll. Katrineberg rud.
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Hieraciuni. Här skall endast lämnas en kort översikt av de i Krok & 
Almquists Sv. Fl. upptagna kända »storarterna». K. Johansson stud. 
Hieracium i gästr.-sockn. åren 1904-06 o. nämner 1907 ett stort antal arter 
ur gr. silvatici- o. vulgaliformia fr. Ov., Jb., Ock. Se äv. samme förf. i SBT 
1923 o. 1926!

H. aurantiacum. Ock. Amot i gräsm. 1949.
H. auricula, a. i lundd., örtb. osv. i hela omr.
H. dubium. a. som föreg.
H. murorum. a., den vanligaste storarten jämte silvaticum, särsk. i barr

skog, hyggen osv. — constringens (det. Sam.). Jb. Kungsberg (1928).
H. pilosella. t. a. i samma ass. som auricula, äv. kult.-gr.
H. rigidum. synes vara mindre förekomm. än de övriga men sedd i näst. 

alla sknr. Ov. krpk Österbergs fäb. 1928 (irrugans, det. Sam.), Torsova. 
Jb. Norrby, Finnäs (melinostylum o. irrugans, det. Sam.), Kungsberg flst. 
Ock. stn, Rönnbacken, Åmot, Kallbäck. Sv. Vintjärn, Svartnäs, Långfäb., 
Gryttjärnsbäck. (Sörja), Baståsen. Boll. Vänbacken. Alf. Häsbo.

H. silvaticum. a. som murorum. — Hit hör jaedrense, ny, av K. Joh. 
funnen på 2 lok. v. Jädraån (därav namnet): Jb. Nordanå. Ock. Jädraås.

H. umbellatum. a. i lågl., spars. i högl. (Boll. Katrineberg. Alf. flst. v. 
Mållången: Mållångstuga, Skräddrabo, Mållångstad).

Om Hieracium i Sv. se vidare W. 46, 48!
Hierochloe odorata. s., sedd bl. a. i Boll. v. Grannäsån nedanf. Långsj. str. 
Hippuris vulgaris. Sedd spr.- ± a. Ov. krpk Härn, Kiviniti i Björnbackån. 

Jb. i Jädraån o. Lillån m. tillrinn. bäckar mångenst. Ock. Bysjön, Viån, 
Testeboån, Björnbackån, Jädrasjöarna, Kölsjöån, Kvidsjöbäcken. Sv. W. 
46, därjämte Ö. Svartnäs, Spaksjöbäcken. Hb. Katrineberg i bäckar, Bo
baken. Boll. Katrineberg i ån, Svartån, Nybosjön, Hällfors i damm. o. 
ån, Kölsjön. Alf. i Stavstjärnsbäcken. — f. fluviatilis sedd i Sv. Svartnäs. 

Holcus mollis, s. Jb. Kungsfors i klövervall rikl. 1953. Sv. W. 48 (1947). 
Hordeum distichum. o. hexastichum. Ock. kyrkb. h. o. d. rud.
Hottonia palustris, s. Ock. Säbyggeby i dike kommunic. m. sjön rikl. 

(1940-t.), Åkerby mängdv. i en pöl 1929 o. sen.
Humulus lupulus. H. o. d. förv. Ov. Bro på g:la hyttpl. rikl. (1928), krpk 

på Moms o. Österbergs g. fäb. v. rikl. (1920-t.). Jb. Ytterbyn rud., Finnäs
g. fäb. 1928, Kungsfors rud., Kungsberg i årav. flst. Sv. Vintjärn rud. 
Boll. Katrineberg rud.

Hypericum quadrangulum. En av de mera a. örterna i omr., ngt avtag, i 
högl. Om Sv. se W. 46, 48!

Hypochoeris maculata. spr.(-t. a.) i gästr.-omr. Ov. Hohällan i skogen 
str. rikl. Jb. t. a. Överbyn, Kådfallet o. flst. i kyrkb., Norrbro rikl., Smal
åsen, Norrby, Kungsfors v. Eskilsbro o. flst., Lundfors flst., Kungsberg. Sv. 
Vintjärn (D. Fl.). Ej sedd i högl., däremot i Alf. Mållångstad (trol. spr. 
fr. kyrkb.).

Impatiens noli-tangere. s. Jb. Kungsbergets öststup, f. ggn 1901 (W. 1928 b); 
frekv. mkt olika, vissa år (1901 o. 1925) bl. enst. ex. på gr. av torka, andra 
år (exv. 1935) i mängder. Sågs sen. 1955. — Se äv. kap. »Omr. flor. utf.»l 

Iris pseudacorus. s. Ock. Vij v. stranden.
Isoetes echinospora. Konstat. i följ. vatt.-dr. o. orter. Jb. Jädraån v.
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Ytterbyn. Ock. d:o Jädraås, Testeboån v. Åmot, Kölsjöån därst. Alf. Flaten 
v. Flätsbo, Mållången v. Mållångstuga.

I. lacustris. Som föreg. Jb. Jädraån. Ock. Bysjön, St. Medskogssj. Hb. 
St. Bobaken. Boll. V. Saggen, Kölsjön, Annefors i ån. Alf. Mållången v. 
Skräddrabo o. Mållångstad. — Uppg. av Dahlstedt (1916 s. 599) tr. Åmot 
men förf. har där sett end. föreg. art.

Juncus alpinus (nodulosus). a.—t. a. i dessa tr., t. ex. Ock. ett 20-tal lok., 
Sv. W. 46, 48, därjämte Hakilampi, Herrgårdsberget, mångenst. i Svartnas 
o. Spaksjön, osv.

J. articulatus. Som föreg. — Sv. W. 46 m. till. av Hakilampi, Nils Lars- 
berg, Spaksjön St. Sixen.

J. bufonius. Ung. samma utbr. som de föreg.: + a. i hela distr. Sv. 
W. 46, 48, därjämte Svartnäs fist., stund. rikl.

J. compressus. Ant. blott i: Ov. Bro. Ock. Säbyggeby. Sv. W. 48. Alf. 
Mållångstuga.

J. conglomeratus. t. a.(-a.) i gästr.-delen, t. s. uppåt högl. Sv. Svartnas 
(D. Fl.). Boll. Svartån ett st. upp. Alf. Svabensverk.

J. effusus. Ung. som föreg. Sv. Hakilampi i Björnbackån. Boll. Annefors. 
J. filiformis. a. v. stränd., i lundd. o. ängar.
J. stygius. t. a. i de flesta tr., ej sedd i En., Ilb. o. Alf. — Ov. krpk Härn, 

Kroksjön, g:la fäb.-vallar, Pörjaso, Pcngerbäcken. Jb. i V. del. t. a. i my
rarna. Ock. t. a. i skogstr. Y ut, Rönnåsen rikl. o. vid Björnbackån d:o i 
myrar, (se ang. de tre sockn. äv. Wiger 28M). Sv. W. 46 flst., däijämte 
Spaksjön, Nils Larsberg, Baståsen. Boll. Gruvberget, Rimsbo, Grannäsån, 
Långsjön.

J. supinus (.bulbosus). a., ofta som, el. jämte, vattenf. fluitans i mass- 
formationer, exv. Sv. Sörjabäcken, Svartnäsån, Sixån. Hb. Raman i bäck. 
Boll. Svartån, Stenån, Nysjön, Saggån. — Rikt blommande sågs f. fluitans 
v. Raman o. i Svartån. — Landf. i massveg. — en tät matta på c. 300 m2 — 
upptog en stor del av bottnen på den urtapp. g:la dammen vid Öv. Mängeln 
1929 (Ock.).

Juniperus communis. I stort sett a. men i vissa tr. mera spars. (orsak?). 
Lactuca muralis, t. a. i de S. del., + s. norrut (ej sedd i Ilb. o. Alf.). Sv. 

W. 46 (s. 512) Uvberget, W. 48 o. D. Fl., Himmelsbergets br. rikl. Boll. 
Söderberget hygge, I-Iolmsboåsen, Stensvedsberget, Bramåsen.

Lamium amplexicaule. H. o. d. som ogräs, mest i trädg. Jb. Överbyn o. 
kyrkb. flst., Kungsberg v. gårdar ej ovanl. Ock. Vij, Säbyggeby fl., Jädraås, 
banv.stuga v. Mårtensklack. Sv. W. 46, 48, därjämte Baståsen (D. hl.). 
Boll. Gruvberget, Yittsjö, Källbo.

L. hybridum. Spr. lok. i de S. sockn., ej sedd i de N. Ov. Stocksbo. Jb. 
Finnäs, Norrbro. Ock. kka, Vij, Säbyggeby fl. trädg., rud. v. Yklaren, 
Brattfors, Jädraås. Sv. W. 48.

L. intermedium. Sedd end. i Ock. Vij o. Säbyggeby i trädg., Jädraås, 
potatisi.

L. purpureum, t. a. i gästr.-omr., mest som ogräs. Sv. W. 46, 48. Boll. 
Rimsbo, Holmsbo, Källbo, Yittsjö. (Alf. ej ant., trol. förbisedd.)

Lapsana communis. H. o. d.—mi. a. Ov. Bro. Jb. stn, Kungsfors, Kungs
berg flst. i säd o. trädg. Ock. Vij i vete, rud. m. m., Säbyggeby d:o, Granbo. 
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Sv. ej påtr. Hb. Stugubacken ett enda men manshögt ex. (!) i en första års 
vall 1953. Boll. Holmsbo i vall, Vittsjö trädg. Alf. Söndagssvedjan enst. i 
säd.

Larix decidua. Förv. Jb. Kungsfors park i omgivn.
Laserpitium lalifolium. Ock. Åmot v. Sand (P. W. Wiström), se kap. 

tOmr. flor. utf.»I
Lathyrus pratensis. En av de mera a. ört. i kult.-tr. — Sv. W. 46, 48, 

därjämte Långfäb., L:a Björnmossen.
Ledum palustre. a. i rismoss. o. skogskärr, i de S. del., avtag, mot N. 

Sv. W. 46, 48, a. i dessa delar, t. a. f. ö. En. Amungens sydände. Hb. fem 
lok. i SV-hörnet. Boll. Katrineberg flst., Källbo rikl., Ändalösamyren fl. 
lok., Stenån, Holmsbo. Alf. Björnmyren, Skräddrabo i myr Ö ut (ex. 
hämtat av Fru Karin Jonsson).

Lemna minor. Sedd blott i gästr.-del., spr. Ov. Storviks fäb., Jb. Ängsjön 
massv., Finnäs. Ock. Bysjön o. Yklaren, Åkerby, Åbyggeby mängdv. i dike.

Leontodon autumnalis. En bl. de allmännaste ört. i kult.-omr. o. -gr. i 
dessa tr.

Lepidium densiflorum o. ruderale. s. Ock. Säbyggeby ett par ex. av vard. 
i trädg. 1928 o. sen.

Levisticum officinale. H. o. d. kvar efter gamm. plant., ej säll. självspr., 
ofta på fäb.-vall. Ov. krpk Moms fäb. Jb. Kalltjärn, Kungsberg. Ock. Kol- 
kilampi rikl. 1956, Präståsen 1929 kvar på en sedan 30 år öde bopl.! (1953 
var den tydl. utg.). Sv. Svartnäs på rud. efter bruket (1929).

Linaria vulgaris, t. a. i kyrkb. o. a. tätorter, elj. + s. Jb. stat. omr. osv. 
fl. lok., Överbyn, Norrby, Kungsfors. Ock. kyrktr. flst., Vij rud., Säbyggeby, 
Mo grindar grust., Jädraås banv. m. m., Ivantjärn vägk., Åmot, Lövtjärn 
ett ex., Timsen d:o. Sv. W. 46, 48. Hb. Katrineberg v. h.bod. ett par ex. 
Boll. Katrineberg rud., Källbo o. Annefors ogräs i trädg. Alf. Häsbo, 
gårdspl. enst.

Linnaea borealis, a.-allest. i barrskog. — Sv. W. 46.
Linum catharticum. Sedd bl. i Sv. \V. 46.
Listera cordata. t. a.-a. i skog, källor osv. gm hela omr. (12-15 lok. i 

vard. unders, del. av Ov., Jb., Ock. o. Sv., inom Boll. 17). Hb. St. Locksjö- 
knoppen 2 lok. Alf. Stavsberget, Grannässkogen 2 lok.

L. ovata. spr.-t. a. i vissa tr., ej ant. i alla del. Jb. t. a., Djupdalskällan, 
mångensl. i Jädraåns, Lillåns o. tillrinn. bäck.rav., Yettåsen. Ock. ant. blott 
v. Sand i Åmot o. i Präståsen rikl., storv. ex. på sydsl., Medskogsheden (jägm. 
Andersson). Sv. W. 46, 48 o. D. Fl. Boll. Vittsjö i källseg på sydsl. rikl.

Lithospermum arvense. s. Jb. Kungsberg (1902, ex. i eget herb.). Alltfort 
växer den på en vägk. i byn varje år. — säkerl. densamma!

Lobelia dortmanna. Spr. lok. ant. Ov. krpk Härn, Långsjön. Jb. Hall- 
dammen, Sandsjöarna. Ock. Medskogssjön, Lillån v. Svartbäcken, Jädra- 
sjöarna, Islingen (jägm. Andersson). Sv. W. 46, 48 o. D. Fl. Boll. Vålsjön, 
Holmsbotjärn, V. Saggen, Grannäsen. Alf. Fläten, Mållången v. Skräddrabo.

Lolium perenne. FL o. d. som ogräs, osv. Jb. kyrkb. Sv. Vintjärn. Boll. 
Vittsjö. Alf. Svabensverk.

Lonicera symphoricarpus. Förv. Jb. stat. omr., Kungsfors rikl.
L. xylosteum. s., sydbr. m. m. Jb. Kungsbergets öststup (A. Nilsson 01),
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alltf. o. bergets N. sida 2 lok., Kungsbergs by i bäckdal, Lundfors v. Jädra- 
ån. Sv. W. 46.

Lotus corniculatus. spr.- + a. i högl. omgivn. (ej sedd i Hb. o. Boll.). 
Ov. i bygd. flst., krpk på kalhygge. Jb. kyrkb. o. stat.-omr. enst. ex., 
Kungsfors o. Kungsberg väglt., Kungsbergets östbr. Ock. Arnell (1924) 
utan närm. best. — Sedd i kyrkb. enst. ex., Norrbo, Vallsbo o. Gnupberget 
vägk., äv. i det sen. brant, Källsjöns str. Sv. W. 46, 48, Vintjärn t. a. En. 
lastpl. v. Amungen. Alf. ett duss. lok, trol. en följd av den nya genomf.- 
leden Dal.-Häls.: Svabensverk. S. Flät, Vargatjärn, Mållångstuga, Öravalla, 
Ramfors rikl. i backäng, Skräddrabo osv.

Luzula campeslris. Uppg. för Ock. Åmot o. Trätåsen av Dahlstedt (1916), 
säkerl. tagen coll.; av mig ingenst. sedd i unders.-omr., däremot följ. a.

L. multiflora. En av de mest a. växt. i omr., särsk. i bygderna.
L. pallescens. t. a. i gästr.-del., elj. spr., ej sedd i alla socknar. Ov. Bro o. 

på krpk (tjärfabr.) v. Björnbackån. Jb. o. Ock. litet varst. i bygd. o. kult.-gr., 
ett duss. lok. i vardera. Sv. W. 46. Boll. Gruvberget o. Fredagsberget i örtb.

L. pilosa. a.-allest. i alla delar av omr.
L. sudetica. Ant. på följ. lok.: Ock. Värmland. Sv. Svartnäs, Ö. Svartnäs. 

Hb. Stugubacken. Boll. V. Fansen v. gård. Alf. Häsbo.
Lychnis flos-cuculi. a.—t. a. i gästr.-lågl., mi. a.— + s. i övr., dik., fuktäng, 

o. dyl. (Ov. ett 10-tal lok. upp t. Sörja o. Kiviniti. Jb. 15, Ock. 16 lok. ant.). 
Sv. W. 46. Ilb. Katrineberg, Stugubacken. Boll. Katr., Holmsbo flst., 
Lortbäcken, Annefors. Alf. Svabensverk.

Lycopodium annotinum. a.—t. a. i barrsk., lundd. m. m.
L. clavatum. a. i gästr.-omr., t. a. f. ö. Sv. . 46, därjämte Båtpeis, 

Vintjärn. Hb. Stugubacken. Boll. Gruvberget, Holmsbo, Nysjön, Bramåsen, 
Vittsjö. Alf. Stavsberget.

L. complanatum. t. a.—spr. h. o. d. Ov. Hosjön, på krpk 5 lok. Jb. Hall
dammen, Smalåsen, Kungsberget fl. lok. Ock. Ivantjärn, Brattfors, Björn- 
backfäb. o. -berget, Sand. Sv. W. 46, därjämte Rysjön, Vintjärn, Åg-spåret 
flst. Boll. t. a. på Rimsboåsen, Vittsjöknoppen, Gruvberget, Annefors. Alf. 
Stavsberget.

L. inundatum. Sedd på ett fåtal lok. Ock. v. Björnbackån Ö om berget 
(W. 28 b), Mörttjärnsbäcken vid Norrbo fäb. (nämnd av Dahlstedt v. 
Åmot). Sv. W. 46 (L:a Björnmossjön).

L. selago. Förefaller vara mi. a. Ov. krpk v. Härn o. Sörjavägen på block. 
Jb. V. del.: Lundfors, Kungsberg flerst. (Laxfors, Trollriket, Sjufors) o. i 
berget på fl. st. Ock. Åkerby, Sunnanåsbo, Mörtsjön, Rönnåsen i br. o. 
hassellok. nedom. Sv. W. 46, därjämte Sneåsen o. Hakilampi. — Ej ant. 
i häls.-del. av omr.

Lycopsis arvensis. Sv. Borgärdet (1947, W. 48).
Lysimachia nummularia. Ock. Vij förv. fr. trädg.
L. vulgaris, t. a. vid vatt.-dr. i lågl., ej sedd i högl. centr. del, återk. v. 

Måll. i lågl. Ov. Vallbyggeån flst. upp till Fäbodsj., på krpk d:o v. Borrsjöån 
o. Sörjabäcken upp t. Sörja. Jb. Halldammen samt vid Jädraån mångenst. 
gm socknen, vidare utmed Lillån likaså o. Sandsjöbäcken. Ock. v. Jädraån 
åtm. upp t. Tallås, f. ö. Hammarsjön, Öv. Mängeln, Bysjöns str., Moån o. 
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vid Testeboån o. dess grenar upp t. Kallbäck, Hedsjön o. Timsån. Sv. se 
W. 46 o. D. Fl.; Stentjärn. Alf. Häsboån v. Pröjsa.

Lythrum salicaria. Sedd bl. i gästr.-sockn. men är där åtm. t. a. Ov. 
Vallbyggeån mång. st., på krpk v. Jokkara (se följ.). Jb. Halldammen, 
Jädraån flst. uppåt, Lillån d:o t. Jokkara (inom Ov.). Ock. a. i kyrkb., 
går v. Testeboån åtm. t. Sjugan (enl. Cedren. t. Åmot).

Majanthemum bifolium. En av de mest a. örterna i omr.
Malaxis paludosa. Torde vara s., sedd end. i Ock. Rönnåsens N-sluttn. 

ovan Gammalbo fäb. i kärr (tills. m. Juncus slygius o. Scheuchzeria).
Malva moschata. Sedd förv.: Ock. Yij. Sv. Vintjärn. Hb. o. Boll. Katrine- 

berg rud.
Matricaria chamomilla. t. s. Jb. kyrkb. några ggr. Ock. Vij i vetefält 

varje år m. 1. m. rikl., Åmot (Cedren.). Sv. Borgärdet.
M. discoidea. Num. a. gm hela omr. ända ut i avlägsna byar. Sv. W. 46 

(1920-t.), 48 (1947), Ryssjöklack, Nils Larsberg m. fl. En. Amungen, Björn- 
åsen. Boll. (1950-t.): Katrineberg, Hällfors, Källbo, Gruvberget, V. Fansen, 
Rimsbo, Yittsjö, Sjösveden, Fredagsberget, Annefors. Alf. (d:o) Grannäs, 
Svabensverk, S. Flat, N. Flät, Furumo, Brattskuru, Häsbo, Öravalla, 
Mållångstuga, Mållångstad.
Historik. Förf. såg arten f. f. g. i omr. i Järbo (Finnäs) 1915. Efter första 
kriget kom väghyvl. i gång, och sedan spreds växten fort, men det dröjde 
dock ända till 1927 innan den nådde exv. Kungsbergs by i nämnda sn. 
I Katrineberg visade den sig f. f. g. 1928 (vid handelsboden). Samma år 
kom den upp t. gården på Lenåsen (Ock.). Då var den t. a. i kyrkb.

M. inodora. Mkt a. i kult.-omr. o. -gr. i hela omr. långt ut i skog. på 
bar.-pl. o. kolb., t. ex. inom Sv. W. 46, 48.

Medicago lupulina. s., sedd end. i Ock. Mo grindar v. ett grustag rikl. 
Melampyrum pratense. a., ofta ymn., barrsk., hygg., lundd. etc.
M. silvaticum. a. men i ngt mindre grad än föreg.
Melandrium album. spr. men t. s. Ov. Bro g. sågpl. rikl. 1928. Jb. stat., 

Ytterbyn, Kungsberg. Ock. Åkerby, Brattfors rikl. på ödetomt, Åmot, 
Präståsen. Sv. Svartnäs. Boll. Gruvberget. Alf. Svabensverk, Skräddrabo.

M. rubrum, a.-t. a. ännu nere i Ov. krpk. ss. Sörja, Kungsberget, Äschorn, 
Härn m. 11. Jb. ett 20-tal lok. spr. Ock. öv. ett duss. lok., i skogsb. ss. Jäd- 
raås, Brattfors, Kolkilampi, Präståsen osv. men ävenl. g. vanl. i kyrkb. 
Sv. V\. 46, 48 jämte Gryttjärn lastpl., Lars Hinders ödeg. (56). Boll. o. 
Alf. i alla bes. byar.

Melica nutans, a. särsk. i lundd. gm omr.
Mentha arvensis. a. i lågl., elj. spr. Sv. W. 46, 48. llb. Katrineberg. Boll. 

d:o, Hällfors, Vittsjö. Alf. Svabensverk. — f. palustris har iaktt. i Jb. 
Kungsberg i årav. o. Sjufors o. vid Lundfors i ån samt i Sv. Svartnäs. 

Menyanthes trifoliata. a., ofta rikl. gm hela omr.
Milium effusum. ± s. Jb. Kungsberget flst., ibl. rikl. Ock. Björnback- 

berget, Präståsen, Åmot (Dahlstedt 16). Sv. D. Fl. Ilb. St. Locksjöknoppen. 
Boll. Holmsboåsen, Bramåsen. Alf. Flätsklitten.

Moehringia trinervia. t. a. ännu i Ov.del. o. Jb., ett 10-t. lok. i den L, 
15 i den sen., av vilka de flesta i Kungsberget o. Åsen. Elj. enst. fynd:
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Ock. Rönnåsen i br. o. klapp.fält., Gnupbergsbranten. Sv. W. 46. Hb. vägk. 
vid Mörttafsen. Boll. Bramåsens topp på hygge.

Molinia coerulea. a.-t. a., lundd., kärr o. mossar osv. — Sv. W. 46. 
Monotropa hypopithys. Ses t. säll. i dessa tr. Jb. Kungsberget fl. st., 

^ åsterhällarna; Kalvs fäb. (J. Järbing). Ock. Åmot o. Trätåsen (den sen. 
enl. Ax. Cedrenius). Hb. Katrineberg 3 lok. (enl. uppg. o. tagna ex. av 
fam. Westberg). Boll. Hemberget (Othzén), Källbo.

Montia rivularis. t. a., näst. överallt v. källor. Ov. Lillvikstäkten. Jb. 
Djupdal, Kungsfors, Kungsberget o. i byn samt Åsen fem källor. Ock. 
Rönnbacken, Flybo, Åmot, Hedsjön samt (enl. Dahlst. 16) Trätåsen. Sv. 
W. 46, 48, därjämte Svartnäs o. Himmelsberget (se äv. D. Fl.). Hb. Katrine
berg 3 käll., Stugubacken. Boll. Katrineb., Rimsbo, Vittsjö 2 käll. Alf. N. 
Mät, Söndagssvedjan rikl., Mållångstuga, Grannäs gård o. Grannäsån i källor.

Mulgedium alpinum. t. a. (lok. a.) ned gm högl. till V del. av Jb. En 
närmare uppräkn. av alla sedda lok. synes mig överflödig (nära ett 50-t.), 
inom Jb. är fjälltoltan a. i Kungsbergstr. o. Jädraåns rav. ovan Kungsfors 
m. bäckdalar — ej säll. i sådana best. som Fig. 9!

M. sibiricum. Uppg. fr. Jb. »Lenasåsen» (P. W. Wiström 06 enl. uppg. 
av S. Swedberg). Om det skall bet. Lenåsen så ligger den i Ock. — Saken 
torde bero på ett misstag av Heintze (B. N. 09, s. 43). Förf. har fl. ggr 
besökt berget i fråga utan att finna något spår av växten, men omr. är 
vidsträckt.

Myosotis arvensis. En av de mest a. synantrop. i denna trakt. — Ang. Sv. 
se W. 46, 48!

M. caespitosa. t. a.-spr. Ov. Vallbyggeåns dalg. flst., krpk 2 lok. v. käll. 
Jb. Djupdalskällan, v. Jädraån fyra lok. uppåt, v. Lillån två i Kungsberg. 
Ock. mångenst. v. sjö- o. åstr. i kyrkb., Moån, Viån, Rönnbacken (källa), 
Sjugan, Präståsen, Lövtjärn. Sv. W. 46, 48; Svartnäs. Boll. Katrineberg. 
Alf. Svabensverk, Söndagssvedjan, Mållångstuga, Mållångstad.

M. palustris. Ant. på följ. lok. Jb. Sandsjöbäcken. Ock. Granbo. Alf. 
Flätsbo. (Trol. förbisedd.)

M. silvatica. (plant.), sedd förv. i Hb. Katrineberg rud. rikl.!
M. stricta. Not. i Jb. Kungsbergets östbr., Kungsfors, Lundfors.
Myrica gale. a. i hela omr. — Sv. W. 46, 48, därjämte många lok. i de 

Ö. myrtrakt.
Myriophyllum alterniflomm. t. a. Ov. krpk Sörjabäcken, Pengerbäcken, 

Björnbackån. Jb. i åar o. sjöar mångenstädes. Ock. d:o (Jädraån, Tansenb., 
Hammarsjön massv., Lapptjärn, Mörttjärn, Åmot i åarna, Hemsjön m. fl.). 
Sv. W. 46, 48. Hb. St. Bobaken o. Abborrtjärn m. avlopp. Boll. Grannäsån. 
Alf. Häsboån, Mållången (v. Mållångstuga).

M. verticillatum. s. Ock. Östby o. Åkerby i pölar ymn., Vallsbosjön, Åmot 
i Kölsjöån (spicatum uppg. fr. denna lok. av Dahlstedt 16, däremot ej 
vert.).

Nardus stricta. a. (växtsamh. se Sv. W. 46!), ej säll. rena staggängar ss. 
Alf. Söndagssvedjan.

Nasturtium palustre. ± a.-t. s. Ov. Stocksbo. Jb. Ytterbyn, Kungsfors. 
Ock. t. a. Bysjöns, Östersjöns o. Yklarens str. flst., Vij rud. Åbron d:o, 
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Jädraås rikl., Påtbo fäb. Sv. W. 46, 48; Sörja. Boll. Hällfors damm, Lång
sjön (Rimsbo) lastpl. Alf. Svabensverk, Mållångstuga, Mållångstad rikl.

Nauinburgia thyrsiflora. a. v. str. i hela omr., ej sail, i rikl. mängd. (Sv. 
W. 46, 48; Vintjärn, Rysjön).

Nymphaea Candida. Som föreg. (Sv. W. 46, därjämte Vintjärn, Ågsjön, 
Ryssjö tjärn.).

Oenanthe aquatica. s. Ov. Åshammar stn, i dike 1928 (Arn. 24 samma ort).
Orchis incarnata. s. Ock. Åbron. Sv. W. 46, 48 o. D. Fl.
O. maculata. a.-t. a. i alla del. av omr. (i Alf. dock ant. end. ett fåtal ggr).
Orobus niger. s. Jb. Kungsberget ovanför Ö-br. enst. (J. Järbing 1935).
O. tuberosus. a. i de S. del., avtager ngt norrut. — Sv. W. 46, 48; Lars 

Hinders ödeg. En. Björnåsen. I häls.-omr. 5-10 lok. i vard.
O. vernus. t. s.-m. 1. m. a. i de S. del., ej sedd i högl. Ov. Stocksbo, på 

krpk Gammalåsen. Jb. en mängd lok. i V-del.: bergbr., å- o. bäckdäld., 
särsk. i Jädraåns skyddande nischer rikl. Ock. Jädraåns rav. flst., Med- 
skogsheden (jägm. Anderss.), Åmot i Söndagsåsen, Kämpoberget (Dahlst. 
16). Sv. W. 46.

Oxalis acetosella. a.-allest. i skog o. lund etc. — Sv. W. 46 m. fl. sen.
Oxycoccus microcarpus. a.-t. a. i detta omr. — Instämmer i D. FL: 

»Trol. anträffbar på varenda större mosse ...».
O. palustris, a. i myrarna.
Papaver rhoeas. Tillf. Jb. Kungsberg enst. år.
P. somniferum. Som föreg. Ock. Säbyggeby i grust. o. rud.
Paris quadrifolia. a.-t. a., ca 25 lok. i vard. Jb. o. Ock., 10 i Boll. o. Alf. 

vard. (äv. i Sv. W. 46, 48, även sen. iaktt.).
Parnassia palustris. Åtm. t. a. gm detta omr. — uppräkn. synes obe- 

hövl., se Sv. W. 46!
Pastinaca sativa. Tillf, förvild. t. ex. Ock. Säbyggeby.
Pedicularis palustris, a.-t. a. i de S. del. (Sv. W. 46, 48; Ö. Svartnäs, 

Svartnäs o. Penger). Hb. Katrineberg, Raman. Boll. Sjösveden. Alf. ej ant. 
— v. borealis, ej s. Ock. Gammelboning, Mörttjärnsbäcken, Åmot v. mas
ugn., Lövtjärn. Sv. Ö. Svartnäs, Nils Larsberg, Spaksjön. IIb. Raman, 
Locksjön. Boll. Vittsjöknoppen, Laxöringstjärn. Alf. Svabensverk, Mål
långstuga, Stavsberget. — f. ochroleuca har setts i Ock. Säbyggeby v. Bysjön.

Peucedanum palustre. Åtm. t. a., snarast a. i de sydl. del. (Sv. W. 46, 
därjämte Åg, se äv. D. FL). Ilb. Grästjärnsbä., Raman. Boll. Hällfors, 
Katrineberg, Svartån 2 lok., Grannäsån fl. Alf. N. Flät, Häsbosjön.

Phalaris arundinacea. a. i gästr.-omr. o. sedd fist. v. vatt.-dr. i de Ö. del. 
av Sv. (se Baldingeral, även Sörja, Stentjärnsbäcken flst.). Nämnas må, 
att växten v. bäckarna här på fl. lok. bildade verkliga formationer täta som 
sädesfält! — f. picta plant, ej säll. o. förvildas. Jb. Kungsberg. Sv. Lums- 
heden (D. FL). Boll. Katrineberg i ån fullt acklim.!

Phleum alpinum. Kan sägas vara a. fr. Alf. ned gm högl. till V-del. av 
Jb., där ett tjogtal lok. antecknats i Kungsberg o. Botjärn. — Till Sv. 
W. 46, 48 lägges Lars Hinders ödeg., Sneås fäb. o. Lumshedens fäb. De 
sydligaste ant. lok. i Ock. är Vij v. sjöstr. o. Lenåsens topp i ängsm. flst.

Phleum pratense. a. i kult.-omr. o. kult.-gr., a. odl.
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Phragmites communis, a. i vatt.-dr. o. kärrm. etc. Sv. W. 46, därjämte
O o o

Vintjärn t. a. i kärren ned mot Ag, Ågsjön, Sixån.
Picea abies. a.; ormgran (t. virgata) sedd på följ. lok. Ov. krpk v. Rikorpi 

(SV Botjärn), 1928 påv. av sold. E. Berg. Ock. Källsjön. Sv. Lumsheds 
fäb. stort ex. påv. av Berg.

Pimpinella saxifraga. a. i lågl. S ut, i högl. mi. a. eller blott h. o. d., ökar 
vid Mållången. Sv. W. 46, 48. Hb. Stugubacken. Boll. Holmsbo, Rimsbo. 
Alf. S. Flät, Brattskuru fäb., Mållångstuga, Mållångstad.

Pinguicula vulgaris, a.-t. a. gm hela omr. Ov. NV-del. 7 lok. Jb. ett 10-tal. 
Ock. 20. Sv. 15 (W. 46, 48, därjämte Sörja flst., Hakilampi). En. N del. 
Hämmen, Gårdsviksbo. Iib. SV-del. Katrineberg. Raman. Boll. 12 lok. 
Alf. Söndagssvedjan, Hibo, Hökåsbäcken.

Pinus silvestris. a., ssp. lapponica helt förhärsk., ssp. septenlrionalis ses
h. o. d. i de södra sockn.

P. montana. Sågs efter vägen N om Hälllors, strödda ex. i skogen (1929, 
plant.?).

Plantago lanceolata. t. s. Jb. några lok.: stat.-omr., Kungsfors vägk., 
Kungsberg sågpl. o. vägk. Sv. Penger f. d. bopl. (1920-t.). Boll. Vittsjö vägk.

P. major. a. i kult.-trakter o. -gr. (bl. a. så gott som alla 50-tals unders, 
kolb.). — Om Sv. se äv. W. 46!

P. media. mi. a. men i vissa tr. mera utbredd. Jb. Lundfors 2 lok., Kungs
berg i bäckdal. Ock. t. a., i kyrkb. flst., Vij o. a., Brattfors, Jädraås flst., 
Tallås rikl., Kolkilampi rikl. 1956. Åmot flst. Jädrasjöarna (bar.-pl.). Sv. 
W. 46, 48. En. Gårdviksbo. Boll. Hällfors, Sjösveden. Alf. Svabensverk, 
Mållångstad.

Platanthera bifolia. Jämnt spridd inom alla delar av omr., i vissa tr. t. a. 
(Ock.). Sv. W. 46; Ånglan. Alf. Gruvberget, Stafsberget, Hökåsen.

Poa annua, a. i beb. trakter o. kult.-gr., äv. h. o. d. f. ö.
P. compressa. s. sedd end. i Ock. Åmot v. masugnen.
P. glauca. s. Hälltjärn (Dahlst. 1916).
P. nemoralis. t. a. i de södr. sockn., elj. h. o. d., i högl. spars. Sv. W. 46, 

48. Hb. St. Bobaken. Boll. Kullens br. Alf. Västeråsen v. bäck.
P. palustris. Utbr. ung. lika som föreg. — Sv. W. 46. Boll. Katrineberg. 

Alf. Svabensverk v. ån.
P. pratensis, a. i kult.-tr. o. minskar knappast i högl. (ett duss. byar i 

Boll., ofta flst.). Sv. W. 46. En. Björnåsen. Hb. Katrineb., Stugubacken. 
Alf. Svabensverk flst. i vallar, Häsbo, Mållångstuga, Hökåsen (kolb.), 
Mållångstad.

P. remota. s. Ock. Gammelboning (enl. Arnell 24).
P. supina. Urskiljdes ej under tidigare år, sen. konstat. i Jb. Kungsberget 

(conf. Asplund). Sv. Vintjärn (D. Fl.) Alf. Öravalla.
P. trivialis. a. i gästr.-sockn., t. a. f. ö. såväl i bygder som skogar. 
Polemonium coeruleum. Förv. Boll. Sjösveden i stenrös ett par hundra 

m. fr. gård några ex. 1954. — Växten uppgives för Alf. Mållångstuga av 
P. W. Wiström (1898 s. 76) med tillägget »verkligt vild (E. C.)». Parentesen 
bet. E. Collinder, verif. av P. W. W. själv 1906, s. 13. — G. Lidman, som 
besökte lok. 1920, betvivlar (SBT 1925 s. 94), att Polemonium — som allt
fort fanns kvar på lok. i fråga (en holme i Mållången) — här kan betraktas 
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som vild. L:s ciceron vid besöket på holmen påstod nämligen, att där 
funnits en gård, varav även rester och spår ännu kunde iakttagas. Växten 
har sålunda fr. början trol. varit planterad.

Polygala vulgaris, s. Ock. Källsjön, Knottåsen o. Lövtjärn flst. ganska 
stora bestånd 1949. Sv. \V. 46 o. D. Fl., återfanns 1947. Boll. Källbo rikl. 
i örtb. 1951. — Jungfrulinet befinner sig här vid sin yttersta gräns i landet 
(Hultén 1950).

Polygonatum odoratum. s. Jb. Kungsbergets östbr. (Alb. Nilsson 1901, 
G. Andersson 1902, s. 87), alltfort kvar. Ock. Rönnåsbr. 1928 (Wiger 28 ft), 
alltf., Häbberg 1948 klippbr. Hb. Grästjärnsbäcken på blockig holme str. 
1929.

Polygonum amphibium. s. Ock. Bysjöns str. flst., äv. f. terrestre.
P. aequale (Lindm. fl.), mi. a. (lok. a.), setts på följ. lok. Jb. kyrkb. 

flst., Kungsberg rätt allm. Ock. Vij rud., Yklaren d:o. Sv. AV. 48. Boll. 
Gruvberget, Nysjön barackpl.

P. convolvulus, t. a. i bygd o. ut i kult.-gr. — Sv. W. 46, 48.
P. heterophyllum (Lindm. fl.), a.-allest. — Sv. AV. 46, 48; Långfäb., 

Vintjärn (subsp. rurivagum).
P. persicaria. Trol. m. 1. m. s., sedd åtm. i Jb. Kalltjärn 1950.
P. tomentosum. Åtm. t. a. inom kult.-gr. gm hela omr. — Sv. W. 46, 48.
P. viviparum. a. i lundd. o. kult.-lok.
Polypodium vulgare, t. a. i klipp., br., på block osv. Sv. W. 46.
Popuhis balsamifera. Förv. h. o. d. ss. Jb. Kungsfors. Ock. Vij. — Allm. 

plant.
P. tremula, a. Rena best. h. o. d.
Potamogeton alpinus. Spr. lok. ant. Jb. Kungsfors i damm, Botjärnssjön. 

Ock. Bysjön, Viån, Lövtjärn. Sv. W. 46, 48 jämte Svartnäsån, Laxbäcken, 
Spaksjön. Alf. Stafstjärnsbäcken.

P. gramineus. Som föreg. Jb. LIalldammen, Jädraån flst. ss. Överbyn, 
Finnäs. Ock. Medskogssjön, Jädrasjöarna, Kölsjöån v. Källsjön. Sv. W. 46 
jämte Sixån. Alf. se föreg. art.

P. natans. a.-t. a. i lågl., avtar uppåt högl. Sv. W. 46. Boll. Laxöringstj., 
Nysjön, Rimsbo. Alf. St. Öratjärn, Häsbosjön, Stubbnästjärn.

P. perfoliatus. s. Ock. Bysjön.
P. polygonifolius. s. Ov. krpk Härn- o. Kroksjöbäckarna (Wiger 28 b., 

det. Sam., som har lok. på kartan 1934, s. 92). Sv. AV. 48 samt Gryttjärns- 
bäcken (Sörjabäcken) v. Sörja (1954, Fig. 10). Alf. Häsbo storkälla o. i 
dess avlopp mängdv. 1952 (ex. conf. av N. Hyl.).

P. pusillus. t. s. Jb. Kungsfors i bassäng v. ån, Lundfors i ån. Boll. Anne- 
fors i Svartån. Alf. Stafstjärnsbäcken.

Poteutilla anserina. t. a. v. gårdar, vägk. i gästr.-lågl. bygd., h. o. d. i 
Sv. W. 46, 48; ej sedd i högl., återk. v. Mållången. Alf. Mållångstuga o. 
Mållångstad v. gårdar. — f. sericea. Ock. Säbyggeby v. sjöstr.

P. argeutea. t. a.-a. i de södra del. Ov., Jb., Ock. o. Sv., mest i bygder 
men äv. ute i kult.-gräns., m. 1. m. s. i högl. Sv. AV. 46, 48 jämte L:a Björn
mossen o. barack v. Storsjön. En. lastpl. v. Amungen. Hb. o. Boll. Katrine- 
berg. Alf. Svabensverk. Brattskuru, Häsbo.

P. Crantzii. t. a. i Jb. o. Ock. bygd., elj. t. s. Ov. krpk Storboda fäb.,
Sv. Ilot. Tidskr., 59 (1965): 3
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Sörja. Jb. kyrkb. flst., Kungsfors d:o, Jäderbergs g. bopl., Kungsberg v. 
gårdar. Ock. kyrkb. ett antal lok., Östby, vägen Granö-Lenåsen, Öv. 
Mängeln, Tallås stn, Kolkilampi. Sv. W. 46, 48. Boll. Gruvbergct.

P. erecta. En av de allmännaste örterna såväl i skogar som kult.-omr.
P. norvegica, a. i gästr.-sockn., t. a. f. ö., minst ett tiotal lok. i vard. 

socknen utom Hb. Katr., En. Gårdsviksbo. — Sv. W. 46, 48.
P. thuringiaca. t. a. i Ock., elj. s. I nämnda sock, litet varst. i kyrkb., 

längre utåt ant. i Åbyggeby, Mo, Jädraås, Tallås, Lenåsen, Gnupberget, 
Åmot flst., Kallbäck. Sv. W. 46. Boll. Katrineberg. Se äv. Arnell (1924) 
bl. a. om uppt. av arten i Ock.

Primula farinosa. s. Sv. W. 46 o. D. Fl., Svartnäs flst.
P. veris. Knappast säk. vild i detta omr.; ej sällan plant, ända uppåt 

högl. (t. ex. Sv. Baståsen, W. 46), och de uppg. om växten, som ej säll. 
hörs, få tagas med försiktighet.

Prunella vulgaris, a., en av kult.-bygd. o. -gräns, vanligaste växter.
Sv. W. 46.

Prunus cerasus. a. plant., h. o. d. förv., t. ex. Ov. Storviks fäb. Jb. Kungs
berg. Ock. S om kkn efter jvg. rikl. 1929.

P. padus. a. i lägre tr., t. a. i högl. — Sv. W. 46, därjämte Vintjärn, 
Gryttjärn, Lars Hinders ödeg.

Pteridium aquilinum. a., ofta ymn. i gästr.-sockn. o. S. del. av Sy.-omr., 
t. s. uppåt högl. Sv. W. 46, 48 (Eupleris) o. D. Fl. Hb. Grästjärn, Stugu- 
backen stort best., Locksjön. Boll. Rimsbo »rimet», Stensvedsberget enst., 
Bramåsens sydsluttn. ett ovanl. snår på 100-tals ex., på ett annat st. enst. 
Alf. Vargatjärns fäb. enst. ex. utmed vägen.

Pyrola chlorantha. spr.-t. a. i de sydl. sockn., sedd flst. äv. norrut. Ov. 
Hohällan, Hosjön, krpk v. Mörtsjön, Llärn, Jokkara, Mombyåsen, Torsova, 
Pengerbäcken. Jb. Vettåsen, Lundfors, Åsen N om Kungsberg ett par lok. 
Ock. Rönnåsbr., Fallåsen, Gnupberget, Kämpobgt, Kallbäck. Sv. W. 46 o. 
D. Fl. jämte Storsjöns V-sida. Boll. Hällfors, Långsjön, Gruvberget, Anne- 
fors. Alf. Hjulbergets N sluttn.

P. media. m. a. el. t. s. sedd i alla sockn. Ov. Hosjön, Jb. Kungsberg 
flst. i bäckd. Ock. Yklarens västs., Ivantjärn, Fallåsen, Tallås, Åmot, Sön
dagsåsen, Trätåsen. Sv. W. 46, 48 o. D. Fl. En. Björnåsen. Hb. Stugubacken, 
St. Locksjöknoppen. Boll. Hällfors. Alf. Söndagssvedjan, Häsbo.

P. minor. a.-t. a. i hela omr., lundd., skogar, kult.-assoc. Sv. W. 46.
P. rotundifolia. t. a.(-a.) som föreg. (dock ej kult.-ass.) Sv. se föreg.
P. secunda. a. i barrsk., lundd. etc. Sv. W. 46, 48 jämte Herrgårdsberget. 

I Alf. sedd bl. a. v. N. Flät o. Pröjsa.
P. uniflora. t. a. i barrsk. Ov. krpk 6 lok. Jb. ett 10-tal i de V. del. ss. 

Kungsberget o. Åsen mångenst. Ock. i lågl. Sunnanåsbo, i skogstr. ett 10-tal 
lok. Sv. W. 46, 48. Boll. ett duss. lok. Alf. ant. bl. i N. Flät.

Quercus robur. Inom omr. ej annat än plant., i högl. t. ex. Hb. Katrine
berg 2 mindre träd (pl. 1925), i Stugubacken (290 m) ett stort lummigt 
ex. (60 cm i diam.). Vid en ödegård intill står i skuggan av en stor alm en 
vacker mindre ek. Se om Ulmus (med bild) samt i texten om »Prydnads- 
träd etc.»!
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Ranunculus acris. En av de mest allm. ört. i omr., näst. allest. i lundd., 
örtb. o. a. kult.-ass., hyggen m. m.

R. auricomus. a. i gästr.-lågl., t. a. f. ö. — Sv. W. 46 jämte Nils Larsberg.
R. flammula, t. a. som föreg., elj. m. 1. m. s. Sv. W. 46, 48, ej sedd längre 

upp i högl., däremot i Alf. Mållångstuga.
R. lingua, s. Jb. Djupdal (Arnell 24).
R. paucistamineus (Lindm. fl.), s. Ock. Hedsjön (Åmot).
R. peltatus. t. s. Ock. Yiåns uti. massv., Åkerby, Öv. Mängeln i mängd 

1929, Norrbo i ån. Boll. Katrineberg i ån, Käxen, Holmsbotj. Alf. Hämmen.
R. repens, a., bland trakt, mest spridda örter. — Sv. W. 46.
R. reptans. t. a. spr. Jb. v. Jädraån flst. (Ytterbyn, Finnäs, Kungsfors), 

Kungsberg. Ock. Bysjön, Vallsbosjön, Åmot i Kölsjöån, Hedsjön, Kvidsjö- 
bäcken, Källsjön. Sv. W. 48 jämte Svartnäs. Boll. Hällfors, Kölsjön, Vål- 
sjön rikl., Annefors. Alf. Svabensverk i Hämmen o. Amungen, Fläten, 
Mållångstuga, Skräddrabo.

R. sceleratus. s. Ock. Säbyggeby i dike rikl. (1928).
Raphanus raplianistrum. t. a.-a. i gästr.-lågl. i vårsäd etc. Sv. spr.-t. a. 

W. 46, 48. En. Björnåsen. Längre upp sedd h. o. d. Hb. Katrineberg, 
Stugubacken. Boll. Hällfors, Holmsbo.

Rhamuus frangula. a. i hela omr., ej säll. i stora snår. Sv. W. 46, 48 
jämte Hakilampi.

Rhinanthus major. t. s. Jb. kyrktr., Kungsfors, Kungsberg. Ock. Åmot. 
Sv. W. 46.

R. minor. a. i skog o. bygd.
Rhynchospora alba. t. a. i myrar. Ov. krpk L:a Rojärvi, Kroksjön, Sörja, 

Kontmurn. Jb. väg. t. Kalltjärn flst., Vettåsen, Sandsjön, Åsen fl. lok. 
Ock. Mörtsjön, Öv. Mängeln, Rönnåsen fl. lok., Tallås, Björnbackån. Sv. 
W. 46; Sixen i fl. myrar. Boll. Rimsbo rimet, Gruvberget, Bramåsen, 
Komyren. Alf. a. på myr i S. delen, Stubbnästjärn.

Rh. fusca. Sedd blott i Ock. Öv. Mängeln rikl. (1929).
Ribes alpinum. s., sedd blott i Jb. Kungsberget i östbr. (Nilss. 01) o. på 

N-sluttn. 2 lok.
R. grossularia, nigrum o. rubrum. Se W. 46 ang. Sv. Samma uppträdande 

visa dessa arter på liknande platser inom gästr.-omr.
Rosa canina. Tillf. förv. Ock. jvst., Präståsen g. bopl.
R. cinnamomca. t. a., vissa tr. a., v. vattendr. Ov. krpk Borrsjöån flst., 

Björnbackån. Jb. Jädraån ovan Kungsfors flst., Kungsbergsbr. (Nilss.) o. 
byn v. bäckar. Ock. a. till Fallåsen o. Timsen (ca 25 lok. ant.). Sv. W. 46; 
har sedermera själv sett växten flst. utmed Svartnäsån. Hb. bäcken fr. St. 
Bobaken rikt snår. Boll. Katrineberg, Käxen, Fansen, v. Svartån 3 lok., 
Hällfors, Fredagsberget. Alf. Häsbosjön o. ån v. Pröjsa, Vallasån.

R. glauca. s. Jb. Kungsbergets öststup (det. Sam.) 1927 o. sen. Ock. 
Säbyggeby i hage, Åbyggeby vägk.

R. glauciformis (Lindm. fl.). Ock. Vij, Östby v. sjön, Yklarens v. str.
R. mollis, s. Jb. Kungsberg i hage N om byn 1927 (det. Sam.).
R. virens (Lindm. fl.). Ock. Säbyggeby, Brattfors o. Åbron på g. bopl.
R. virentiformis (d:o). Ock. Sunnanåsbo på vägk.
Rubus arcticus. a. ned till NV. Gästr. (Inom Ov. ej sedd men bör nog
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finnas på krpk.) Jb. h. o. d., Kådfallet, Kalltjärn på åkerrenar, Kungsfors 
i bäckdal, Kungsberg vägslänt (1901 o. sen.) Ock. a. i kyrkb. på åkerrenar 
o. ängsm. t. ex. Fornviudde rikl. o. fraktsätt. (1929 o. sen.), björkhage S 
om kyrk. helt domin., Vij (Lustigbacke jämte Cornas suecA), Säbyggeby 
allm. på åkerrenar. Utomkring i sockn. sedd i ett 10-tal byar, bl. a. mångenst. 
v. väg. Åmot-Katrineberg. Sv. W. 46, 48 samt V. Svartnäs, Båtpers, L:a 
Björnmossen. En. Amungens g. lastpl. rikl. 1952, Gårdviksbo allm. v. 
Rotbäcken. Hb. Katrineberg på våtängar allm. Boll. a., ett 20-tal lok., 
bl. a. god fruktsättn. i Hällfors fl. år. I Gruvberget såg förf. 1929 blott 
ett fåtal ex. kring den nyl. byggda kyrkan, nu efter 30 år är den a. på pl. 
Alf. a. i byarna, v. Nissabäcken på gammal vall massv. m. riklig fruktsättn 
(1952).

R. chamaemorus. a.(-t. a.) på myrar.
K. idaeus. a. ej sail, domin., exv. på hyggen men äv. annorst., se Sv. W. 46!
R. saxatilis. a., en av de mest vanliga arterna i t. ex. lundd.
Rumex acetosa. Mkt a. i samma växtsamh. som föreg., dessut. i rena 

kult.-ass.
R. acetosella. a. i kult.-omr. o. -gränsen. — R. tenuifolius. Ock. Brattfors 

på g. bopl. rikl. 1956.
R. crispus. s. Jb. Kungsberg vägk., Kungsberget kolb. Ock. Kroksjön 

lastpl. Sv. W. 48.
R. domesticus. a. i kult.-omr. o. -gränsen. — Sv. W. 46.
R. thyrsiflorus. Tycks ha börjat sprida sig på senare tid med utsäde o. 

kult. över huvud. Jb. kyrkb. i råg o. vägk. Ock. kyrkb. i klövervall, Käll
sjön, Knottåsen d:o. Boll. Gruvberget. Alf. Hibo, Skräddrabo.

Sagina procumbens. a. i gästr.-sockn. o. Sv. W. 46, 48; uppåt högl. ant. 
i Boll. Katrineberg, Hällfors, Holmsbo, Gruvberget, Vittsjö, Annefors lok. 
ymn. Alf. Mållångstuga ymn., Hökåsen (kolb.).

Sagittaria sagittifolia. s. Ock. Granbo v. Yklaren.
Salix alba. Förv. Ock. Vij rud. v. sjöstr.
S. aurita. a.-t. a. i gästr.-omr. o. Sv. W. 46. Hb. Grästjärn. Boll. Rimsbo 

rimet o. Saggån, Ändalösamyren. Alf. Slåttbäcken.
S. caprea. t. a.(-a.) gm omr., i Alf. dock ant. end. på 3 lok.: N. Flät, 

Slåttbäcken, ITökåsen.
S. cinerea. M. 1. m. a. (i Hb.- o. Kn.-omr. ett fåtal lok.).
S. fragilis. Förv. Jb. Kungsfors v. ån i närh. av parken, grova träd.
S. lapponum. t. a. ned i Jb., på Ov. krpk sedd v. Jokkara, Sörja, Härn, 

Stocksbo. — Sv. se W. 46, sedd sydl. i Lumsheden v. sjön Lumsen. — 
Hybriden caprea x lapponum, se om Sv A

S. nigricans, a. — Hybrider se nedan under phylicifolial
S. pentandra. t. a. i hela detta omr., mest i lundd. o. sydl. (ett 50-tal 

analyser). Sv. W. 46, 48 jämte fl.
S. phylicifolia. a. synes vara rätta omdömet. — Hybr. nigricans x phyli- 

cifolia o. cinerea x nigricans x phylicifolia förek. tydl. ej s. i Jb. Kungsberg, 
enl. ett 10-tal prov fr. olika lok., som kontr. av Bj. Flodérus.

S. repens, t. a.-spr. i de söd. del., N ut m. 1. m. s., ej sedd i Alf. — Sv. 
W. 46, 48 jämte Sixen. Boll. rätt många lok., Nyboån, Lortbäcken, Gran- 
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näsån ov. Fansen, Vittsjö, Ändalösamyren m. fl. — Tydliga hybrider med 
lapponum ha iakttagits.

Sambucus racemosa. H. o. d. förv. Jb. stn. Ock. Säbyggeby i hage str. 
Sv. Vintjärn på sluttn. täml. rikl.

Sanicula europaea. s. Ock. Medskogsheden på sluttn. av berget (Ax. 
Cedren.).

Saponaria officinalis, s. förv. Ock. Säbyggeby, Brattfors på öde bopl. 
rikl. 1956.

Saxifraga granulata. s. Jb. Överbyn, Norrbro, Kungsberg (1901). Ock. 
Säbyggeby i betesh., Åmot (Ax. Cedren.), Lenåsen (J. Järbing).

Scheuchzeria palustris, a.-t. a. i blöta myrar, ej säll. rikl. — Sv. W. 46, 
48 m. fl. lok.

Schoenus ferrugineus. s. Ock. myr v. Mårtensklack (H. Smith).
Scirpus acicularis. t. a. vid större vattendr. åtm. i lägre tr. Jb. Jädraån 

v. Ytterbyn o. kyrkb. Ock. Bysjön o. Yklaren, Testeboån uppåt, Sjugarn, 
Åmot i Kölsjöån, Bresiljeån v. Furbo. Boll. Kölsjön, Annefors i ån. Alf. 
Mållången tydl. a. (Mållångstuga, Skräddrabo, utloppet i Flaxnan ymn. 

Sc. caespitosus. a. o. vanl. ymn. på myrar.
Sc. lacustris. a.-t. a. i gästr.-omr., i övr. m. 1. m. s. Sv. W. 46, Boll. 

Nysjön. Alf. St. Öratjärn, Fläten, Mållången, Vallasen.
Sc. mamillatus. s. Jb. Norrbro i kärrpöl, Öv. Sandsjön. Ock. Åmot i 

masugnsdammen.
Sc. palustris, t. a. i gästr.-lågl. Ov. Bro fäb.-sj., krpk Björnbackån. Jb. 

Halldammen, Kungsfors i Jädraån. Ock. a. i lågl., minst 20 lok., särsk. 
kring Bysjön men äv. i vatt.-dr. f. ö. Ej sedd i Sv., och längre upp end. 
Boll. Katrineberg o. Alf. Häsbosjön o. Mållången v. Mållångstuga o. 
Mållångstad.

Sc. pauciflorus. t. s. Jb. Kungsberg. Ock. Åmot, uppg. av Arnell (1924) 
äv. fr. kyrkb. Sv. D. Fl. Alf. Hibo v. bäck.

Sc. silvaticus. a.-t. a. i gästr.-omr., m. 1. m. s. f. ö. Sv. Lumsheden i ån 
1950. (D. Fl. 49.) Boll. Svartån S om Änga-Lillbo. Alf. Svabensberg flst., 
Brattskuru.

Sc. Trichophorum. t. a. ned i Ov. krpk, men kan i Ock. o. Jb. sägas vara a. 
Scleranthus annuus. t. a.-a. i gästr.-sockn., mi. a.-t. s. f. ö. Sv. W. 46, 

48; L:a Björnmossen, Vintjärn t. a.
Scrophularia nodosa. M. 1. m. s. i gästr.-sockn. Ov. Bro. Jb. Kungsfors i 

Jädraåns rav. flst., vid Lundfors rikl., likaså i Kungsbergets östbr. (Nilss. 01). 
Ock. Säbyggeby, Mellanbergets klippbr.

Scutellaria galericulata. t. a., i Alf. dock sedd bl. i Svabensverk — Sv. 
W. 46, 48.

Secale cereale. se Sv. W. 46! Även f. ö. kan den ses h. o. d. förv.
Sedum acre, spr.-t. a. Jb. Norrbro. Ock. stn o. banv. rikl., kring kkn, 

Säbyggeby g. bopl., vägk. fist., Åkerby kvarn, Åbron rud., Mo vägk., 
Brattfors torr örtb., Jädraås banv. rikl. Sv. ÄV. 46, 48. 11b. o. Boll. Katrine
berg rikl., Gruvbergets kkg. (340 m), Sjösveden, Annefors kkg.

Selaginella selaginoides. Åtm. t. a., traktv. a., 10 å 12 lok. i alla sockn. 
(utom Hb.: Katrineberg, Stugubacken). Sv. W. 46, därjämte Penger, Sne- 
åsen, Spaksjön, Nils Larsberg rikl.
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Senecio jacobaea. s. Ov. krpk Storboda fäb.vall 1927, kvar ännu 1950.
S. viscosus. s. Jb. banvall ymn. best. 1950 (förut iaktt. av E. Almqu., 

Arnell 24). Ock. stat. (Arnell), alltf. Enl. S. Birger i SBT 1909 (s. 156) 
skall växten här först iaktt. av N. Sylvén. —• Vid Vij hemb.-g. förek. 
växten som ogräs i rab. 1948 o. sen.

S. vulgaris, a. i gästr.-omr., t. a. i övrigt. Sv. W. 46, 48, därjämte Svart
näs flst. Boll. Katrineberg, Gruvberget, Källbo, Rimsbo (fl. byar enl. uppg.). 
Alf. Svabensverk, Mållångstuga, Skräddrabo, Mållångstad.

Serratula tinctoria. s., trol. tillf. Ock. stn 1928.
Silene rupestris. s. Ov. Holmberget, Alberget (Arnell 24), Skorvberget. 

Jb. Västerhällarna (1909 o. sen.), Kungsberget på hällm. Sv. W. 46.
S. venosa. t. a. i bygder o. kult.-gr. Sv. W. 46, 48. En. Björnåsen. Hb. 

Stugubacken. I övr. del. 5-10 lok. i vard.
Sinapis alba. s. Jb. Kungsberg i grönf. enst. år.
S. arvensis. Den allm. beteckn. i Hultén (1950) är summarisk. Arten 

är inom detta omr. m. 1. m. s. (utom i Ov. bygd), förek. mest i vårsäd, 
alltid i enst. ex. Jb. stn, Kungsfors, Kungsberg. Ock. Åbyggeby (Arnell 
24), Vij, Gnupgården. Sv. W. 46. Boll. Gruvberget, Källbo, Sjösveden, 
Fredagsberget. Alf. Skräddrabo.

Sisymbrium altissimum. s. Ock. v. kkn. Säbyggeby v. gård några ex.
S. sophia. s. tillf. Ock. stn (Almqu.: Arnell 24), Åmot vägk. (Cedren.).
Solanum dulcamara, s. Ock. Vij rud.
S. nigrum. s. Ock., Vij i trädg. enst. ex. 1929. Sv. Åg (D. Fl.), Lums- 

heden (Almquist o. Björkman 1960).
Solidago virgaurea. En av de mest a. arterna i omr. i de mest olika växt- 

samh.
Sonchus arvensis. H. o. d. i lågl., t. s. uppåt högl. Jb. kyrkb. o. Kungs

berg flst. enst. ex. i åkrar. Ock. kyrkb. vägk. flst., Mo sågpl., Jädraås (äv. 
Arnell). Sv. W. 46, 48. Boll. Rimsbo, Vittsjö. Alf. N. Flät. — v. maritimus. 
Ock. Vij trädg. enst. ex.

S. asper. s. Ov. Bro i råg. Ock. Säbyggeby i trädg., Vij trädg., Brattfors 
rud.

S. oleraceus. s. Ock. Säbyggeby trädg.
Sorbus aucuparia. a. — Rönnar påträffas ofta på de gamla fäbodvallarna 

(möjl. plant.?) och ha stundom jätteformat. Ett ex. må nämnas. På Ov. 
krpk fanns en gång Myrby fäb. Sold. Erik Berg i Kungsberg — väl hemma
stadd i trakt, äldre förh. — visade mig 1927 platsen för den gamla vallen, 
nu füllst, igenväxt (nedl. omkr. 1880) men en lummig, välväxt rönn stod 
kvar! Stammens omkrets vid br.-h. var 220 cm (diam. sål. c. 70 cm). Trä
det var då trol. en av landets största rönnar.

Sparganium affine. Spr. gm hela omr. (dock ej iaktt. inom Ov.). Jb. 
Jädraån flst., Kungsfors, Sandsjöbäcken, Lillån flst. Ock. Jädraån flst., 
Tansenbäcken, Säbyggeby sjöstr., Norrbo bäck, Åmot i Hedsjön (f. zosteri- 
folia), Lövtjärn. Sv. \V. 48 jämte Laxbäcken. Hb. St. Bobaken. Boll. 
Kölsjön, Fredagsberget i bäck. Alf. Brattskuru i ån, Mållångens utlopp.

S. Friesii. s. Ock. Hedsjön. Sv. W. 48. Boll. Kölsjön, Annefors.
S. glomeratum. M. 1. m. s. Ock. Åmot i pöl vid dammen rikl. 1947, Löv- 
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tjärn dike. Sv. W. 48 rikl. Hb. Katrineberg i bäck. Boll. Katrineberg i ån. 
Alf. Stafstjärnbäcken.

S. hyperboreum. s., här vid sin sydgr. i landet. Ov. krpk Jokkara i Sörja
bäcken 1948. Ny för Gästr.l Ock. bäcken från Kolkilampi 1956. Sv. W. 48. 
o. 48b. I bäcken vid Sörja växte den 1956 mängdv. (Fig. 10.) Ytterligare 
en lok. inom Sv. fann förf. 1955: bäck mellan Svartnäs o. Ö. Svartnäs. 
Boll. Svartån g. dammen. Alf. Stafstjärnsbäcken.

S. minimum, spr.-t. a. Ov. krpk Härn, Björnbackån. Jb. Sandsjöbäcken, 
Botjärnssjön. Ock. Moån flst., Fallåsen, Björnbackån, Lövtjärn. Sv. W. 46, 
48 jämte L:a Björnmossj., Laxbäcken. Hb. Raman. Boll. ett tiotal lok. i 
vattendr. upp till Annefors. Alf. Stafstjärnsbäcken, Mållångsstuga.

S. simplex. Som föreg. spr. men synes ngt mi. a., ej anteckn. i Alf. Ov. 
krpk Härn- o. Kroksjöbäck., Stocksbo. Jb. Ängsjön, Kungsberg. Ock. 
Bysjön, Yklaren, Åbyggeby, Norrbo. Sv. W. 46 jämte Borrsjön. Hb. Ra
man. Boll. Hällfors, Svartån, Nybosjön.

Spergula arvensis. a. i omr. kult.-b., ej säll. massv. i åkrar. — Sv. W. 46, 
48 jämte Långfäb., Yintjärn flst.

S. vernalis. Synes vara m. 1. m. s., ant. blott fr. Ov. Hohällan rikl. Ock. 
Mellanberget, Häbberg. — Växtpl. mest häll. o. klipp.

Spergularia rubra, spr.-t. s. Jb. i kyrktr., Norrbro, Kungsfors, Kungsberg 
flst. Ock. kyrkb. flst., Mo, Brattfors, Rönnåsens festpl. o. br., Åmot. Sv. 
W. 46, 48. Alf. Häsbo gård.

Spiraea chamaednjfolia o. salicifolia. H. o. d. förv. på de orter, där de 
finnas plant., se därom under rubr. »Prydnadsträd etc.»!

Stachys palustris. M. 1. m. s., mest som ogräs i trädg. Jb. Finnäs i havre, 
Kungsberg. Ock. Rabo täml. rikl., Granbo rud. m. m. Sv. W. 46, Svartnäs 
flst. Boll. Rimsbo i trädg. Alf. Svabensverk d:o.

S. silvatica. mi. a.-t. s. Ov. Bro Vallbyggeån flst., på krpk Storboda fäb. 
rud. rikl. 1925 osv. (1950 utgången.). Jb. Jädraåns rav. Kungsfors rikl., 
Kungsberg i hagm. N om byn. Ock. Gnupbergsbr. Sv. W. 46 s. 512, Lums- 
heden, Svartnäs. Boll. Tundoreva (Kullen).

Stellaria graminea. a., bland de vanligaste ört. i omr., mest i kult.-tr. 
men även lövskog, hyggen osv.

S. longifolia. t. a. i gästr.-delen, elj. spridd. Ov., Jb. o. Ock. mångenst. 
vid vattendrag, källor, brant. osv. Sv. W. 46. (Ej ant. i Hb. o. Boll.) Alf. 
Västeråsen i bäckrav. rikl.

S. media. a. i kult.-omr. o. -gr., h. o. d. annorstädes.
S. nemorum. Vissa tr. t. a., elj. m. 1. m. s. Jb. t. a. i å- o. bäckrav., källor 

o. dyl. Ock. Åmot i Söndagsåsen v. källa. Sv. Himmelsberget (D. FL). — 
Saknades märkl. nog vid de många käll. i Boll. Alf. Västeråsen se longifolial 

S. palustris. Föref. s. Ov. krpk Murens fäb. Ock. Säbyggeby v. sjön, 
Björnback. fäb. Alf. Svabensverk vid ån, Gruvberget vid landsv.

S. uliginosa. Ej s., mest vid källor. Ov. Lillvikstäkten. Jb. Djupdalskällan, 
Kungsfors, Kungsberg fl. lok., i Sjukällan oftast rikl. Ock. Säbyggeby, 
Mörtsjön, Ivantjärn v. ån, Åmot i Söndagsåsen, Flybo. Sv. W. 46, 48, Vin
tjärn bäcken gm samh. rikl., Svartnäs källa v. vägen till L:a Björnmossen. 
Boll. Vittsjö o. Sjösveden källor. Alf. Västeråsen samma st. som longifolia.

Struthiopteris germanica, t. a. (lok. a.) inom Ou.-omr. o. Jb. samt Ock. 
22 - 653870 Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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skogsb., ej sedd i högl. f. ö., däremot inom Alf. — Ov. Vallbyggeåns dalg. 
ymn. (1928), Stocksbo i ådalen rikl., på krpk v. Borrsjöån h. o. d., Jok- 
kara, Härnbäcken. Jb. a. vid Jädraån fr. kyrkb. uppåt, kring Kungsfors 
osv. ej sail, i ymn. formationer; i Lillåns rav. a. gm byn o. ofta rikl., dets. 
i bäckdal, o. hagmark. på Åsens sydsl. Ock. v. Moån rikl. Jädraås utmed 
ån flst., Åmot i Kölsjöåns rav. ymn., Gnupberget (enl. jägm. Andersson). 
Alf. Västeråsen i bäckdäld rikl.

Subularia aquatica. Sedd bl. på följ. lok.: Jb. v. Jädraån flst., t. ex. vid 
Ytterbyn o. Finnäs rikl. Alf. Mållångens str. v. Mållångstad o. utloppet i 
mängd (1952).

Succisa pratensis. Bland de mera a. örterna i dessa tr. — i lundd. o. 
ängar mest. t. ex. i den nordl. del. Alf.: Svabensverk, Flätsbo, Slått- 
bäcken, väg. därifr. mot Mållångstuga mångenst., Ramfors, Skräddrabo 
osv., Mållångstad flst.

Symphytum asperum. Förv. Jb. kyrkb. på rud.
S. officinale. D:o. Sv. L:a Björnmossen stn (fl. alb.).
S. orientale, s. Jb. Ytterbyn rud. Ock. vägk. ej långt fr. gård. Alf. Skrädd

rabo vägk. ett stort ex. som föreg.
Syringa vulgaris. Ofta pl. på fäb.-vall o. lever långa tider kvar efter deras 

nedläggn. alltf. rikt blommande, ss. Ov. Storviks o. på krpk Moms o. Öster
bergs fäb. m. fl. — vanl. i sällsk. m. krusbärs- o. vinbärsbuskar. Även vid 
Kungsfors g. herrg. i Jb. ha syrenerna förv.

Tanacetum vulgare. Ofta som kult.-flykt, i vägk., grust. m. m., ej säll. i 
täta bestånd, gm hela omr.

Taraxacum officinale. Som koll. a. i bygd o. kult.-gr.
Thalictrum flavum. spr. Ov. krpk Jokkara fäb. Jb. t. a. Malldammen, 

Kungsberg Lillåns dalg. 6 lok., delv. rikl. Ock. mångenst.: Säbyggeby, 
Åkerby, Jädraån flst. ov. Tallås, Åmot, Fledsjön. Sv. Nils Larsberg (äv. 
D. Fl.). Boll. Katrineberg. Alf. Mållångstuga.

Th. simplex, t. s. Jb. Halldammen, båtpl. Ock. Säbyggeby, vägk. Sv. W. 
46, Åg (D. FL).

Thlaspi alpestre. Ung synantrop i dessa tr., var under 1920-tal. en s. 
gäst. Förf. såg den första ggn i Ov. Storvik o. Bro flst. upp t. fäb. 1928, i 
Jb. kyrkb. 1915, i Ock. på enst. lok. i centr. del. 1929, i Sv. i L:a Björn
mossen o. Svartnäs 1928 (W. 46), i Boll. Rimsbo 1929. — Sedan dess har 
växten fått en ofantlig spridning i bygden och ut till höglandets avlägsna 
byar, barackpl. osv., t. o. m. ut på gångstigarna i Krångedelinjerna, som 
löpa gm Bollnäs storskogar (1950-t.). — En uppräkning av alla ant. lok. 
är överflödig (ett 60-tal!).

Th. arvense. a.-t. a. i bygd o. bygdegräns. — Sv. W. 46, 48; Vintjärn t. a.
Thymus scrpyllum. s. Ock. Krogen (LI. W. Arnell SR 1 1912 s. 235). 

Eftersökt förgäves.
Tilia cordata. s. Ov. krpk Ö om Holmsjön 4 busk, på hygge. Jb. Gullsjö- 

berget 7 små ex. (1927), Kungsbergets N-sluttn. 6 st. — I Kungsbergs by 
i en hage fanns till börj. av trettiotal, en jättelind (Wiger 1928ö), som 
tyvärr då stormhärjades o. nedhöggs. — Se äv. Wiger 28 b o. ovan i text, 
om prydnadsträd!
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Tragopogon pratensis, s. Jb. stat.-omr. str. ex. (1954). Ock. stn enst. 
(1929), på sen. tid ökat o. äv. spr. ut i samh.

Trichera arvensis. a. i gästr.-sockn., t. a. f. ö. men lok. a. ss. Sv. Vin- 
tjärn o. Alf. (12 lok.).

Trientalis europaea. a.
Trifolium agrarium. s., sedd end. i Ock. kyrkb. exv. Säbyggeby, Vij, 

Åkerby m. fl., delv. rikl.
T. hybridum. a. i vall. etc. o. kult.-gr. i gästr.-omr. o. Sv. W. 46 (15 lok.), 

avtager synb. N ut. Boll. Gruvberget, Holmsbo, Nysjön, Sjösveden. Alf. 
Svabensverk.

T. medium, a. i gästr.-omr., t. a. i Sv. (W. 46, 48 jämte L:a Björnmossen 
m. fl.). Hb. Stugubacken. Boll. Holmsbo, Rimsbo, Annefors. Alf. Häsbo 
rikl. på dikesrenarna, Svabensverk, Mållångstuga, Ramfors, Mållångstad.

T. pratense. a. i bygd o. kult.-gr., särsk. kolb.
T. repens, a. som föreg., kolb. näst. samtliga!
T. spadiceum. a. som de föreg., kolb. var fjärde. — Om Trifolium i Sv. 

se W. 46, 48!
Triglochin palustre. spr.-t. s. i dessa tr. Ov. Bro fäb. Jb. Djupdals källa, 

Kungsberg fl. lok. i Lillåns rav., Botjärnssjön. Ock. Hammarsjön, Ivan- 
tjärn, Granbo, Öv. Mängeln, Rönnbacken, Sjugan. Sv. Svartnäs. Boll. 
Rimsbo. Alf. Grannäs.

Trollius europaeus. Tydl. s. (?); som överblommad lätt att förbise! — 
Alf. Mållångstuga i fuktäng, flst. (påv. av Jonas Jonsson).

Turritis glabra, t. s. Ov. krpk Österbergs fäb. rikl. grupp. Jb. Smalåsen, 
Kungsfors. Ock. Säbyggeby, Äbyggeby, Åkrarna. — Ej sedd f. ö.

Tussilago farfara. a. i tr., stund, i mängd. — Sv. se W. 46, 48!
Typha latifolia. s. Jb. Kalltjärn, Finnäs, Kungsfors (Järbing). — Arten 

är hitk. på sen. tid.
Ulmus glabra. Ej säll. plant., t. o. m. i högl., bildar åtm. i de sydl. orterna 

mogna fr. o. förv., t. ex. Jb. stat., Kungsfors park, Kungsbergs skolh. Se 
vidare om prydnadsträd i texten! Fig. 11.

Urtica dioica. a. i bygder o. följ. männ. i hennes verksamh., ses äv. i sydb.
U. urens. t. s. Ov. krpk Storboda fäb. Jb. kyrkb. flst., Ytterbyn, Kungs

berg. Ock. i kyrktr. fl. lok., Ivantjärn, Åmot ett par st. Sv. Svartnäs 
(D. Fl.). Boll. Rimsbo rikl. i trädg. Alf. Svabensverk.

Utricularia intermedia, t. a. Ov. krpk Härn, L:a Rojärvi, Pörjaso, Penger- 
bäcken. Jb. i Jädraån mångenst., Bälgmurn, Lunnmurstjärn m. fl. Ock. 15 
lok. fr. Tansenbäcken t. Kölsjöån. Sv. W. 46, 48 jämte Sixåns vatt.syst. 
fl. lok. Hb. Katrineberg, Raman. Boll. litet varst. i vattendr.: Katrineberg 
i Testeboån, Svartån, Lortbäcken, Grannäsån, dessutom i Ändalösamyren 
o. Komyren i pölar mångenst. (Alf. ej ant. men säkerl. förbisedd.)

U. minor. t. s. Ov. krpk L:a Rojärvi. Jb. Lunnmurstjärn. Ock. Källsjön 
i Kölsjöån. Boll. Rimsbo, Lördagsmyren, Laxöringstjärn. Alf. Svabensverk 
(äv. D. Fl.).

U. vulgaris, spr.-m. 1. m. s. Jb. Kungsfors i ån flst. Ock. i Bysjön flst. 
(Säbyggeby, Fornvi osv.), Yklaren, Källsjön. Sv. W. 46, 48, i Svartnäsån 
t. a. Hb. Katrineberg o. Raman i bäckar. Boll. Katrineberg i ån, Komyren.

Vaccinium myrtillus. Allest. i barrsk., lundd., myrar etc.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3.
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V. uliginosum. a. dock ej i fullt så hög grad som föreg. i högl.
V. vitis-idaea. a. o. allest. ung. som myrlillus.
Valeriana excelsa. a.-t. a., särsk. i lundd., i dessa tr.
Verbascum thapsus. t. s., klippbr., Jb. Kungsbergets östbr. (Nilss. 01), 

alltfort, Kungsfors tillf, ogräs i trädg. Ock. Säbyggeby i stenrös (förv. ur 
trädg.?), Mellanberget i br. Sv. W. 46.

Veronica arvensis. t. s. (flert. är kult.-gr.-lok.!) Ov. Bro, Storviks fäb., 
krpk på Storboda fäb.vall o. Jokkara på gla tjärdalen. Jb. Kungsfors skol- 
trädg., Kungsberg vägk. flst., bergets topp på kolb. Ock. Säbyggeby, Bratt- 
fors rud., Björnback fäb., Åmot rud. Sv. Svartnäs (D. Fl.).

V. cliamaedrys. a. i kult.-omr., särsk. örtb., gm hela omr.
V. officinalis, a. som föreg.
V. scutellata. spr. i hela omr., vissa tr. t. a., elj. m. 1. m. s. Ov. Bro v. ån. 

Lillvikstäkten (f. villosä). Jb. t. a., Jädraån flst. upp t. Kungsfors o. Lund
fors; Vettåsen, Kungsberg ett antal lok., mest i diken., Kungsberget fl. st., 
Åsen i hagm. d:o. Ock. v. Bysjön h. o. d., Mo, Granö fäb., Medskogssjön. 
Sv. W. 46. Hb. Katrineberg. Boll. d:o, Holmsbotjärn, Hällfors damm, Vål- 
sjön, Grannäsån v. Långsjön. Alf. Mållångstuga.

V. serpyllifolia. a. i gästr.-omr., t. a. i Sv. Svartnäs kap. (W. 46, 48), 
ett 10-t. lok. Jlb. Katrineberg. Boll. Hällfors, Gruvberget, Nysjön, Anne- 
fors. Alf. S. Flät, Mållångstuga.

V. verna. spr.-lok. t. a. Ov. krpk samma lok. som arvensis. Jb. t. a. (ett 
10-t. lok.), Kådfallet, Smalåsen rikl., Kungsfors o. Lundfors v. gård. flst., 
Kungsberg d:o, Åsen på två kolb. Ock. Åbyggeby, Brattfors, Rönnåsen i 
br. o. festpl., Jädraås bang. rikl. (1956). Sv. W. 46, 48, i Svartnäs o. Vin
tjärn flst. Hb. o. Boll. Katrineberg, gårdspl.

Viburnum opulus. a. i gästr.-omr. (Jb. 15, Ock. 20 lok.), t. a. i de angr. 
del. av Sv. (W. 46 jämte lika m. sen. fynd), längre N ut mera spr. Hb. 
Grästjärn o. -bäcken. Boll. Rimsbo v. Saggån, Annefors flst. uppåt Svartån. 
Alf. Slåttbäcken, Pröjsa v. Lläsboån, Vallasån fl.

Vicia cracca. a. i kult.-omr. o. -gr. (bl. a. i Alf. Ramfors en soloformat, 
på 100 m2 i örtb.!).

V. sepium. a. i gästr.-sockn., synes mi. a. i Sv. (W. 46, 48 jämte L:a 
Björnmossen). En. Björnåsen. Hb. Stugubacken. Boll. Gruvberget o. Anne
fors t. a., Hällfors, Vittsjö. Alf. Svabensverk. — fl. alb. Ock. Murgården.

V. silvatica. t. s. Jb. Kungsbergets östbr. (Nilss. 01), alltfort o. rikl. Ock. 
Åmot i Söndagsåsen. Sv. W. 46. Boll. Kullens br. (1929 o. sen.).

Viola arvensis. a. i säd, vallar etc. i gästr.-sockn., mera s. uppåt bergs
bygden. Sv. W. 46, 48. Boll. Grannäs i åker. Alf. S. Flät i säd.

V. canina. a. i lågl., t. a.(-spr.) i högl. Ov. Stocksbo, krpk på fl. g. fäb.- 
vall. m. m. Jb. öv. 20 lok. spr. Ock. 16 d:o. Sv. W. 46, 48. Hb. Katrineberg, 
Stugubacken. Boll. Katr., Holmsbo, Gruvberget, Änga-Lillbo, Källbo, Sjö
sveden. Alf. Häsbo, Brattskuru, Hibo, Ramfors.

V. canina x riviniana. Sedd i alla delar av omr. Ov. Bro, Hohällan. Jb. 
o. Ock. a.-t. a., i den f. ett 20-tal, i den sen. 15 lok. Sv. W. 46, 48 jämte 
Åg, Brattbacken, Lumsheden. Hb. Stugubacken. Boll. Holmsbo, Gruv
berget, Jon Matsbo, Bramåsens sydsl., Vittsjö, Sjösveden, Grannäs, sål. a. 
spr. här i högl. Alf. Flätsklitten i örtrik granskog.
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V. epipsila. Såsom nordl. art synes den tunna av S ut. Alf. ett 10-tal lok., 
mest v. vatt.dr. o. källor. Boll. Grannässjön o. ån flst., Nyboån-Svartån 2 
lok., Sjösveden, Hällfors. Hb. ej sedd. Sv. Ö. Svartnäs, Svartnäs 2 lok., 
Hakilampi, Gryttjärnsbäcken flst. ned till Sörja. Ock. några lok. i de V. 
bergstr.: Präståsen, Lövtjärn, Åmot två lok., Kroksjön, Flybo, Rönnåsen. 
Jb. Kungsberget ned. stup. o. i källdr. på N-sid. 2 lok., Botjärn, Åsen v. 
Sjukällan o. en lok. därtill. Ov. krpk Björnbackån 2 lok.

V. mirabilis. s. Jb. i Jädraåns rav. ovan Kungsfors flst., delvis rikl., 
Gullsjöberget i br. Ock. Gnupberget i bäckrav. (Cedren.).

V. mirabilis x riviniana. s. Jb. Kungsbergets östbr. (det. Sam., som dock 
tillfog, »troligen»).

V. montana. a. i Jb. 16 lok., de allra flesta i de V. skogstr. v. källor. Ock. 
t. a. 7 lok. i kyrkb. samt Åmot o. Timsen. Sv. Svartnäs. Boll. t. a. Stenån 
ett par lok., Gruvberget, Holmsboåsen, Bramåsen, Yittsjö, Sjösveden. Alf. 
Ramfors, Häsbo.

V. montana x riviniana. spr. i hela omr., i vissa tr. t. a. Jb. Kungsberg i 
Åsens hagmarker flst. (conf. Sam.), Kungsberget, Lillåns rav. flst., Kungs
fors i årav. 2 lok., Smalåsen, Västerhällarna. Ock. Brattfors (v. hasseln), 
Åmot v. dammen o. i Söndagsåsen, Timsen, Präståsen. Sv. Svartnäs. Hb. 
Stugubacken. Boll. Grannäs, Holmsboåsen, Svartån. Alf. Stubbnästjärn, 
Hibo, Slåttbäcken.

V. palustris, a.-allest. i lundd. (100-tals), ängsm. m. m. i hela omr.
V. riviniana. a. i lundd., sydberg, hyggen, barrsk. osv. i hela omr. — Sv.

W. 46, 48, därjämte Gryttjärn, Sörja, Penger.
V. tricolor, a.-allest. i kult.-bygd. o. -gr., ofta rikl.
Viscaria alpina, s. Ock. Rönnåsens klapperfält nedom stupet på en grus

fläck en liten grupp (10/7 1929). Ny för Gästrikland! Se Fig. 2!
V. vulgaris, s. Jb. Kungsbergets östbr. (A. Nilsson 1901), alltfort. Ock. 

Rönnåsens br. o. klapperfält, Häbbergs klippavsatser.
Woodsia ilvensis. t. s. Jb. Kungsbergets östbr. (A. Nilss. 01), forth, Gull- 

sjöbergets branter. Ock. Rönnåsen, Mellanberget, Häbberg, Gnupbergets br., 
samt Hälltjärnsberget (Dahlstedt 1916). Sv. W. 46. Boll. Kullens branter.

Summary.

Botanical investigations at the “limes norrlandicus”.
This paper gives a survey of the natural features and the flora 

of the sparsely populated, mountainous, and wooded territory that 
lies where the three provinces of Dalarna, Gästrikland, and Hälsing
land meet. As this territory lies on the borderline between South- 
and North-Swedish climate and vegetation—the so called “limes norr
landicus”—conditions are here very interesting, since plants from 
South and North Sweden here meet.

More than 1200 analyses from different plant communities underlie 
the list of species, which contains more than 600 numbers, including 
some specially important hybrids.
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ZUR KENNTNIS DES SPHAGNUM ANGERMANICUM
IN EUROPA1.

VON

W. S. G. MAASS.

(Atlantic Regional Laboratory, National Research Council, Halifax, Nova Scotia.)

Unter den Formen der Aciitifolium-Gruppe verdienen Sphagnum 
molle Sulliv. und S. angermanicum Melin emend. Maass zweifellos 
eine Sonderstellung, da sie in mancher Hinsicht stärker vom Typus 
abweichen. Beide sind in der nördlichen Hemisphäre die einzigen 
Vertreter der Aciitifolium-Gruppe mit oberwärts verbreiterten und 
bis zum Grunde schmal gesäumten Stammblättern, wenn man von 
den seltenen Jugendformen anderer Arten absieht, die vor allem 
unter der Bezeichnung S. americamim (Warnst.) Lid bekannt ge
worden sind. Ausserdem ist auch die starke Zähnelung der Ast- 
blatt-Enden und die aussergewöhnlich weiche Beschaffenheit beider 
Arten hervorzuheben.

S. molle wurde schon frühzeitig als eigene Art bewertet und mehr
fach beschrieben (S. tabulare Süll. 1846 p. 49—50, S. molle Süll. 
1846 p. 50, S. molluscoides C. Müll. 1848, S. miilleri Schimp. 1858, 
S. labradorense Warnst. 1892), obwohl erst Braithwaite (1880) 
auf das eigentümlichste mikroskopische Merkmal, die Resorp
tionsfurche ( = resorption furrow der angelsächsischen Literatur, 
eine Rinne im Randsaum der ausgewachsenen Blätter, die nicht 
nur im Querschnitt, sondern auch bei Aufsicht auf die Blattkante 
leicht zu erkennen ist) hingewiesen hat ( 1. c. Tafel XII, Fig. 6.r). 
Die Resorptionsfurche ist sonst nur für die Arten der Palustre- 
und Rigidu/n-Gruppen kennzeichnend.

S. angermanicum wurde im Gegensatz hierzu erst vor einigen 
Jahrzehnten beschrieben (Melin 1919), aber auch in der darauf 
folgenden Zeit haben selbst so gute Kenner der Gattung wie Åberg 
in Schweden und Andrews in Nordamerika die Art vollständig ver-

1 Issued as N R G 8719.
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VJ \J
Abb. 1. Sphagnum angermanicum. a) Stammblätter und b) Astblätter nach Zeichnungen 
von P. Stürmer zu einer Probe aus Vest-Agder. c) Stammblätter und d) Astblätter nach 
einer Probe aus Akershus; linkes Stammblatt typisch, mittleres Stammblatt aus dem 
Schöpf und rechtes Stammblatt aus dem unteren Stammteil einer nicht ganz ausge
wachsenen Pflanze; linkes, mittleres und rechtes Astblatt aus dem proximalen, mitt
leren bzw. distalen Teile eines typischen Kronastes. Beachte: die schmalen Blätter 
an den Astenden sind niemals gestutzt- gezähnelt. Die Zahlen sind Längenangaben 
in mm. e) Vergrösserter Ausschnitt aus der oberen Hälfte eines typischen Stammblattes, 
Dorsalansicht. Beachte die Teilung der Hyalozyten und die teils fehlende, teils auch

unvollständige Faserung.

kannt und missdeutet. Dabei zeichnet sich S. angermanicum durch 
das Vorhandensein von mehr oder weniger stark abgeflachten Kron- 
ästen aus, ein Merkmal, welches in der Gattung nach unseren bis
herigen Kenntnissen höchstens noch bei Formen von S. platyphyllum 
Sulliv. und S. auriculatum Schimp. (selten) wiederkehrt. Freilich 
treten die abgeflachten Kronäste auch bei S. angermanicum nicht 
konstant auf, sie sind aber in vielen Proben sehr auffällig. Ausserdem 
ist ein Teil der Astblätter regelmässig mit breit abgerundeten 6-10
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Abb. 2. Sphagnum angermanicum, Stamm- und Astblätter von einem jugendlichen 
Stadium (Regencrat). a) Stammblätter, wie bei anderen Jugendformen am breitesten 
unterhalb der Mitte, b) Astblätter aus einem abgeflachten Kronaste, links aus dem 

proximalen, rechts aus dem distalen Teile.

(-12)-zähnigen Enden versehen (siehe Abb. 1 und 2), die nicht 
halb-röhrenförmig eingebogen sind wie bei S. molle, und wodurch 
S. angermanicum etwa eine ähnliche Sonderstellung unter den 
Acatifolia einnimmt wie S. fitzgeraldii Ren. et Card, unter den 
Cuspidata, und wodurch auch eine möglicherweise zu Verwechse
lungen Anlass gebende Ähnlichkeit mit kleinen Formen des S. 
aongstroemii Hartm. zustande kommt (einzige Art der Truncatum- 
Grtippe, nach Ausschluss des mit dem S. meridense C. Müll, der 
Acutifolium-Gruppe identischen S. platgcladum C. Müll., siehe 
bereits Andrews 1913).

Gute Feldmerkmale sind für S. molle die oft steil aufgerichteten 
Äste mit zierlichen und recht spitzen Astblättern, und für S. anger- 
manicum eine stets sichtbare Endknospe aus Stammblättern (Abb. 
3-5), wie sie für viele Arten mit besonders grossen Stammblättern 
charakteristisch ist und bei den Acutifolia im übrigen auf die wald
bewohnenden Arten beschränkt ist (S. fimbriatum Wils., S. girgen- 
sohnii Russ., siehe Tuomikoski 1946). Die im Durchschnitt um 2 mm 
langen Stammblätter von S. angermanicum sind in der Grösse wenig 
veränderlich, d. h. in der Regel nicht zweigestaltig wie oft bei S. 
molle, und sind meistens oberhalb der Mitte am breitesten (Abb. 1), 
anstatt genau in der Mitte wie bei S. molle. Manchmal ist die End
knospe gross genug, um der Krone im Verein mit den abgeflachten, 
im Extremfalle etwas aufwärts gebogenen jüngeren Kronästen und 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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Abb. 3. Sphagnum angermanicum, Habitusbild mit Pflanzen, die unter der trans
parenten Beblätterung ganz deutlich die Astrippen erkennen lassen.

der Färbung den Anschein einer winzigen Rosenblüte zu verleihen. 
Die oft dunkler getönten Astrippen scheinen wenigstens bei den aus
gewachsenen Ästen unterhalb der Krone durch die Astblätter hin
durch (Abb. 3), was weder bei S. molle noch bei den anderen Arten 
der Gruppe vorkommt (von extremen Wassermodifikationen des 
S. rubellum Wils, abgesehen).

Es sei ferner auf die Verwandtschaft des S. angermanicum mit 
S. plumulosum Roll hingewiesen, die gelegentlich auch zu Verwechse
lungen mit dieser Art Anlass gegeben hat. Diese Verwandtschaft 
äussert sich u. a. im ähnlichen Rau des Zellnetzes der Stammblätter 
(mehrfach geteilte Hyalinzellen sind häufig, siehe Abb. 1), im schwa
chen Glanz (manchmal stärker, manchmal fehlend) und in der 
(auch gelegentlich an S. molle erinnernden) Färbung (sofern nicht 
rein grün wie während des Frühjahres, gelblichgrün oder blass 
lilafarben bis tief rosa, selten purpurn). Auch soll nicht unerwähnt 
bleiben, dass den Astrinden die langhalsigen Retortenzellen fehlen, 
wie sie u. a. bei S. molle Vorkommen, und dass die im Querschnitt 
trapezoidisch geformten Chlorophyllzellen auch ein wenig an der 
gewölbten Aussenfläche der Astblätter freiliegen (im Gegensatz
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Abb. 4. Sphagnum angermanicum zusammen mit S. rubellum, das letztere viel
feiner und dunkler gefärbt.

zu den schmal-dreieckigen, aussen nur anstossenden Chlorophyll
zellen des S. molle, vgl. Ronning 1958).

Die ersten Erfahrungen des Verfassers mit S. angermanicum 
gehen auf eine Reise durch das Ångermanland zurück, wo die Art 
im Frühsommer 1960 am Originalfundort wiederentdeckt wurde, 
und zwar im östlichen Teil des Vålandsmyren ca. 3 km südlich 
des Dorfes Västanbäck (zwischen Junsele und Myckelgensjö im 
Kirchspiel Anundsjö). Die Art wuchs entlang eines mit Betula 
pubescens, Salix phylicifolia und S. lapponum bestandenen Raches 
und bedeckte nicht mehr als 10 x20 m3. Als Regleiter wurden (an 
der Südseite des Raches) notiert: Carex-Arten, Drosera rotundifolia, 
Eriophorum alpinum, E. vaginatum, Menyanthes trifoliata, Oxycoccus 
palustris, Scirpus caespitosus subsp. austriacus und Viola palustris, 
sowie Sphagnum compactum (wenig), S. magellanicum, S. papillosum, 
S. plumulosum (wenig), S. pulchrum, S. rubellum, S. riparium (wenig) 
S. subfulvum (wenig) und S. lindbergii (wenig). Nördlich an den 
Rach grenzte ein leicht abschüssiges Armriedermoor (poor fen) 
mit Fazies bildendem Sphagnum papillosum. An der Südseite des 
Raches dominierte eine flechtenreiche CaZZima-Heide, die den Be
stand von S. angermanicum eingeengt haben dürfte (vgl. Melin 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3



ZUR KENNTNIS DES SPHAGNUM ANGERMANICUM IN EUROPA 337

Abb. 5. Sphagnum angermanicum zusammen mit S. magellanicum, Oxycoccus macro- 
carpus, Kalmia polifolia und Smilacina trifolia. Die abgeflachten Kronäste und dunkler 

gefärbten Endknospen von S. angermanicum sind recht gut zu sehen.

i Jjk

1917 und 1919). S. angermanicum bedeckte den Moorgrund teils 
als weicher, lebhaft grüner Teppich, teils steckte es eingesprengt 
zwischen anderen Sphagnum-Arten. Es wurden auch Mischrasen 
mil S. rubellum (vgl. Abb. 4) und mit S. plumulosum gefunden, 
Arten, mit denen S. angermanicum gelegentlich zusammengeworfen 
worden ist (mit S. rubellum in Förteckning över Skandinaviens 
Växter, 1937, mit S. plumulosum im wesentlichen von nordameri
kanischen Bryologen, siehe Maass, in The Bryologist, in Vorbe
reitung).

An Regeneraten aus S. angermanicum vom Originalfundort 
waren bereits nach 3-4 Monaten in Kultur die abgeflachten Kronäste 
mit stumpfen Astblättern (Abb. 2) sehr schön zu sehen. Diese 
Kulturversuche und auch die leichte und sichere Erkennbarkeit 
im Freiland (ohne optische Hilfsmittel) lassen S. angermanicum als 
eine gute Art erscheinen, über deren Wert kein Zweifel mehr mög
lich ist. Sie ist von allen näher verwandten Arten durch eine Serie 
von qualitativen Merkmalen vollkommen abgegrenzt. Eine ab
weichende Auffassung war zuletzt von Ronning (1958) vertreten 
worden, der S. angermanicum als Varietät zu S. nemoreum Scop.
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stellte, obwohl er in dem Moos eine unfruchtbare örtliche Hybride 
unbekannter Natur vermutete. Es ist hingegen bemerkenswert, 
dass S. angermanicum in den jüngeren schwedischen Sphagnum- 
Schlüsseln von Malmer (1959) und Sjörs (1962) einen selbstän
digen Platz einnimmt.

Wohl gänzlich unerwartet war der Nachweis von S. angermanicum 
für Nordamerika, wo es an der Ostküste ein ansehnliches fast 
geschlossenes Areal von New Jersey bis ins südliche Labrador 
einnimmt. Auch Sporophyten wurden aufgefunden. Über diese 
Vorkommen ist im Zusammenhang mit einer ausführlichen Revision 
der Art an anderer Stelle berichtet worden (Maass, in The Bryolo- 
gist, in Vorbereitung).

Im Anschluss an die nordamerikanischen Funde konnte vermutet 
werden, dass die Art auch in Nordwesteuropa eine weitere Ver
breitung hat. Als ich im Herbst 1962 und 1964 die Sphagnum- 
Sammlungen in den nordeuropäischen Herbarien durchmustern 
konnte, fand ich diese Vermutung bestätigt. Bisher liegen Proben von 
folgenden Fundorten vor (wenn nicht anders angegeben, in den 
Sammlungen zu Oslo):

SCHWEDEN.
[Gotland. Fårö, Ryssnäs, Graunkullamyren, ,,sidor av torvgravar med frisk 

Sphagnum och [Rubus] chamaemorus“, 30.7.1919 R. Sernander (UPSV).]

NORWEGEN.
Vest-Agder. 0vre Sirdal, Rauå ,,ved Tjorkom“, 12.8.1938 P. Störmer, 

als S. molle var. limbatum (zum Teil synonym mit S. angermanicum).
Aust-Agder. Hornnes, Linddalen, an der Landstr. No. 405 nach Åkernes, 

Narthecium ossifragum-Scirpus germanieus-Moor mit Erica letralix, Molinia 
coerulea, Myrica gale, Drosera rotundifolia, D. anglica usw., schwach geneigte 
Hanglage mit Nordostexposition, ca. 440 m ü. M., zusammen mit S. rubel- 
lum, 16.8.1946 A. Danielsen, von P. Störmer 1946 als S. plumulosum 
bestimmt (BG).

Telemark. Fyresdal, ,,på fjellet ca. 2 km aust for Kirkebygda, på myr“, 
teils als vollständige Probe mit etwas S. papillosum, teils als Beimischung 
zusammen mit S. imbricalum in einer Probe von S. fuscum enthalten, 
8.7.1951 H. Buen, als S. molle. Fyresdal (Moland), „Svanevatnet ved Finn- 
döla", teils in reinen Rasen, teils in einer Probe von S. papillosum als Bei
mischung enthalten, 1.7.1921 J. Lid. Kviteseid, „ved Skraosen sör for 
Vesle Rjukan“, teils in reinen Rasen, teils in' einer Probe von S. imbricalum 
als Beimischung enthalten, 2.7.1921 J. Lid.

Akershus. Nannestad, Hornsjoen, „myr ved nordenden av sjoen“, 25.9. 
1960 P. Störmer, als S. molle var. limbatum (zum Teil synonym mit S. 
angermanicum).
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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Die Probe aus Gotland, in der Oxycoccus palustris, Drepanocladus 
badius und Sphagnum pulchrum als Begleiter enthalten sind, ist 
höchstwahrscheinlich falsch etikettiert worden, worauf die folgenden 
Umstände deuten: a) Oxycoccus und auch die nicht einmal aus dem 
übrigen Gotland bekannten Moose Drepanocladus badius und Sphag
num pulchrum werden in den Beschreibungen der betreffenden 
Moorstelle nicht erwähnt (Sernander 1941, p. 73, Tab. 1; siehe 
auch Pettersson 1958, p. 231-233), und die geschilderten Stand
ortsbedingungen sind mit den oekologischen Ansprüchen von S. 
angermanicum kaum vereinbar, b) Eine von Dr. Magnus Fries 
in Uppsala vorgenommene pollenanalytische Untersuchung der 
fraglichen Probe ergab keine Übereinstimmung mit einem authen
tischen Pollenspektrum aus dem gotländischen Moore, während die
selbe sowohl hinsichtlich des Beichtums an Birkenpollen als auch 
der Armut an Kiefern- und Heidekrautpollen mit Melin’s Proben 
aus dem Ångermanland verglichen werden kann. Im Habitus sieht 
das Exemplar typischer aus als die Original-Proben von S. anger
manicum, weil es weniger gepresst ist und die abgeflachten Kronäste 
einwandfrei erkennen lässt.

Der norwegische Fundort in Akershus wurde am 9. August 1962 
unter der Führung von Herrn Dr. Per Störmer erneut aufgesucht. 
Es war lehrreich festzustellen, dass S. angermanicum in den Wald- 
und Wiesenmooren um das Nordende des Hornsjoen zu den häufigen 
Sphagnen zählt.

Oekologisch hat S. angermanicum mehr mit S. plumulosum ge
meinsam als mit S. molle. Es ist auf die reichen Armriedermoore 
(richer poor fens) konzentriert und wurde bisher nur ein einziges 
Mal in gleicher Gesellschaft angetroffen wie S. molle (Mischrasen, 
in einer besonders reichen Carex exilis-C. oligosperma-Gesellschaft 
auf Neufundland). Es wächst gern an Bachläufen, in Büllen und 
zwischen stark profilierten Beständen aus Myrica gale, Chamaedaphne 
calyculata, Sofia:-Arten usw., und zwar vorwiegend in gemischten 
Bülten aus Sphagnum papillosum, S. imbricatum, S. magellanicum 
und S. rubellum. S. molle hat seinen Schwerpunkt in feuchten Moor
heiden mit mehr oder weniger stark saurem Untergrund. Beide Arten 
werden bisweilen an Seeufern angetroffen, dochziehtS. angermanicum 
die humusreicheren Seeufer vor, während S. molle mehr sandigen 
Untergrund bevorzugt.

Die folgenden Feldbeobachtungen wurden gemeinsam mit Herrn 
Dr. Per Stürmer am Hornsjoen notiert (Deckungsgrade nach
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Hult-Sernander-Du Rietz). Die Art wurde in grösseren Mengen 
zunächst in einem zum Nordufer des Sees entwässernden \\ ald- 
moore angetroü'cn, das mit einer lockeren Raumschicht aus Betula 
pubescens, Picea excelsa und Pinus silvestris bestanden war. Sie nimmt 
teil an der Ausfüllung der lichtesten und wässerigen Senken, in 
denen eine Sphagnum c/usenü-Schlenkenvegetation ausgebildet ist, 
bestehend aus Andromeda polifolia 1, Betula pubescens Keimling 1, 
Carex echinata 1, C. pauciflora 2, Eriophorum angustifolium 2,
E. vaginatum 1, Molinia coerulea 1, Oxycoccus palustris 1, Scirpus 
caespitosus subsp. austriacus 2, Sphagnum angermanicum 1, S. 
dusenii 5, S. papillosum 1 und S. tenellum 1. Sie gedeiht aber auch 
noch vereinzelt in den unteren Teilen der angrenzenden Torfwälle 
und Ruhen, die hauptsächlich aus Calluna, Nardus, Sphagnum 
nemoreum, S. magellanicum und S. papillosum aufgebaut sind. Aul 
einem geneigten Wiesenmoor ca. 1 km nördlich vom See fanden wir 
5. angermanicum an quelligen Stellen eines Raches zusammen mit 
Drosera anglica 1, Eriophorum angustifolium 1, Juncus stygius 1, 
Menyanthes trifoliata (1), Molinia coerulea 1, Scirpus caespitosus 
subsp. austriacus 2, Sphagnum lindbergii und S. contortum. Auch 
in der umgebenden, fast geschlossenen Vegetationsdecke aus Carex 
limosa, C. vesicaria, C. nigra, Eriophorum angustifolium usw. war 
es vorhanden, wenn auch nur spärlich (neben Sphagnum papillosum, 
S. rubellum usw.). In den Moorwiesen unmittelbar am See wuchs 
die Art zum Teil gemischt mit Sphagnum plumulosum und S. sub- 
fuluum. Vereinzelte Rasen wurden auch auf zerfallendem Rohhumus 
(an der Kante des östlichen Seeufers, zusammen mit Sphagnum com- 
pactum und S. rubellum) und über schattigem Rachgeröll angetroffen. 
Diese Angaben zeigen eine weite oekologische Amplitude und lassen 
eine Vorliebe für Pflanzengesellschaften erkennen, die entweder 
durch periodische Überschwemmungen, durch das Vorhandensein 
einer Wasserader oder durch Solifluktion beeinflusst sind.

Als einer der Gründe, dass S. angermanicum als Art so lange ver
kannt blieb, ist die von Warnstorf (1911) geschaffene Konfusion 
in der Auffassung des S. molle zu sehen. Diese Art stellt bei ihm eine 
Reihe von heterogenen Formen dar, unter denen sich auch S. an
germanicum befindet. Einmal ist S. angermanicum identisch mit 
S. molle var. molluscoides (C. Müll.) Warnst, f. homophyllum Warnst, 
subf. macrophyllum Warnst. ( = S. molle var. macrophyllum Warnst.). 
Als Typen für diese Form werden von Warnstorf die Nummern 
56 und 57 der Sphagna boreali-americana von Eaton & Faxon 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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zitiert, die beide in Wirklichkeit keine Resorptionsfurche enthalten 
und typisches S. angermanicum repräsentieren (von New Jersey und 
Mount Desert Island). Ausserdem konnte gezeigt werden (Maass, 

in The Bryologist, in Vorbereitung), dass S. molle var. limbatum f. 
formosum Warnst, in allen bei Warnstorf zitierten Belegen bzw. 
Duplikaten davon mit S. angermanicum identisch ist, womit auch 
Warnstorf’s lateinische Diagnose sehr gut übereinstimmt. Die an
deren unter S. molle var. limbatum beschriebenen Formen sind dem
gegenüber Jugendformen entweder von S. girgensohnii Russ. (f. 
squarrosulum Warnst., teste Andrews 1933) oder von S. nemoreum 
Scop. und verwandten Arten (f. densum Warnst. —S. americanum 
(Warnst, p.p.) Lid = S. nemoreum var. americanum (Lid) Running).

Auch Åberg hat diese Verwirrung der Arten nicht zu durch
schauen vermocht, teils weil ihm die WARNSTORFSchen Typen un
bekannt waren, teils weil er S. angermanicum nicht durch Freiland
beobachtungen kannte. Åberg ist aber der erste Sphagnologe gewesen, 
der eine nordamerikanische Probe von S. angermanicum als zu 
dieser Art gehörig erkannt hat, wenn ihm auch wieder Zweifel auf
kamen und er das Material schliesslich als „juvenil und schwerbe
stimmbar“ abgetan hat (New Jersey, Crowleytown, leg. H. Koster 

1938, mit ausführlichem Kommentar Äberg’s in Schwedisch, 
UPS). Seine Beurteilung von S. angermanicum stützte sich im we
sentlichen auf die Hemiisophyllie der Stammblätter (d. h. die struk
turelle Ähnlichkeit derselben mit Astblättern), die er als Kriterium 
für Jugendformen augenscheinlich überbewertet hat. So konnte 
Åberg an der Tatsache vorbeisehen, dass die von ihm untersuchte 
Probe äusserlich voll entwickelt und reich an Sporophyten war. 
Andererseits hat auch Åberg zum Beispiel Sphagnum tenellum 
Pers. oder S. pylaesii Brid. ohne Bedenken und mit vollem Recht 
als gute Arten anerkannt, obwohl dieselben hemiisophylle Stamm
blätter haben. In der Regel herrscht bei S. angermanicum der „hemi
isophylle“ Stammblatt-Typ vor, obwohl mit der Hemiisophyllie hier 
nur die Faserung (und evtl, die Porenentwicklung) gemeint sein 
kann. Die Hyalozyten sind vorwiegend septiert (im Gegensatz zu 
den Astblatt-Hyalozyten), und der Grad der Faserausbildung va
riiert selbst an ein und derselben Pflanze so stark, dass neben reich 
gefaserten Stammblättern auch ganz ungefaserte und im übrigen 
gleichgestaltige Stammblätter Vorkommen. Nur bei besonders reich 
gefaserten Stammblättern ist die Septierung der Hyalozyten weit
gehend unterdrückt.
23-653870 Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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Pflanzengeographisch ist S. angermanicum ähnlich wie S. pylaesii 
zu jenen Vertretern des amphiatlantischen Elementes zu zählen, die 
einen Schwerpunkt in Nordamerika haben. Die europäischen \ or- 
kommen konzentrieren sich auf das südliche Norwegen, wo die 
Art anscheinend gar nicht so selten ist. Als Beispiele einer ähnlichen 
Verbreitung können die vorwiegend nordamerikanischen Moose 
Hygroliypnum montanum (Wils.) Broth, (um Oslo und im östlichen 
Värmland, ausserdem noch in Ostasien), Bryhnia novae-angliae 
(Süll, et Lesq.) Grout (von Südnorwegen bis Daisland und Süd- 
halland, ausserdem von Japan und dem östlichen China bis Kam
tschatka) und Frullania oakesiana (um Oslo und im Värmland) ge
nannt werden. In derartig isolierten Vorkommen werden oft De
likte einer im Tertiär ausgedehnteren Verbreitung vermutet, die 
die Eiszeiten irgendwo in Europa überdauern konnten. Am ein
leuchtendsten ist diese Vorstellung bei Arten, die noch unter ver
hältnismässig arktischen Klimabedingungen existieren können, 
auch wenn sie in Europa aus sonstigen Gründen auf den Süden 
beschränkt sind wie zum Beispiel Sphagnum pylaesii (in Europa 
nur in der Bretagne und in Nordwestspanien, in Amerika bis ins 
nördliche Labrador). Bei anderen Arten muss sicher auch mit 
wesentlichen Verschiebungen der Areale in der Nacheiszeil und 
mit Neuanpassungen gerechnet werden, was für S. angermanicum 
wohl eher zutreffen dürfte.

Unsere Kenntnis von der Verbreitung des S. angermanicum muss 
allerdings als lückenhaft bezeichnet werden. Da zwischen den Vor
kommen in Südnorwegen und im Ångermanland eine grosse Ver
breitungslücke klafft, kann noch mit einem Auffinden der Art in 
Värmland, Jämtland und dazwischen liegenden Gebieten gerechnet 
werden. Auch wird abzuwarten sein, ob das Areal sich auf Mittel
norwegen, die Britischen Inseln und auf das westliche Finnland 
ausdehnt. Die bisher bekannten Fundorte in Europa liegen im Hügel
lande zu beiden Seiten des skandinavischen Schildes, und zwar 
innerhalb des Fichtengürtels (Picea excelsa, vgl. Lindquist 1948) 
und innerhalb der Verbreitungsgrenzen von Sphagnum pulchrum, 
wie es ähnlich auch für Nordamerika zutrifft. Eine Verbreitungskarte 
von S. angermanicum befindet sich in der amerikanischen Arbeit 
(Maass, in The Bryologist, in Vorbereitung).

An der Verwirklichung dieser Arbeit haben einige meiner skandinavischen 
Freunde und Kollegen wesentlich mitgewirkt. Herr Dr. Per Stürmer und 
Herr Johannes Lid am Botanischen Museum in Oslo stellten mir ihre 
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Sammlungen zur Verfügung und unterstützten mich grosszügig in jeder nur 
denkbaren Weise. Herr Professor Dr. Hugo Sjörs, Direktor des Pflanzen
biologischen Instituts an der Universität zu Uppsala, übersetzte für mich 
Äberg’s Kommentare zu Sphagnum angermanicum. Herr Dr. Magnus 
Fries vom gleichen Institut fertigte einige Pollenanalysen an und inter
pretierte sie. Plerr Dr. Bengt Pettersson von gleichen Institut beriet mich 
in den mit Gotland zusammenhängenden pflanzengeographischen Fragen. 
Herr Dr. Herman Persson von Naturhistorischen Reichsmuseum in Stock
holm ergänzte die pflanzengeographischen Beispiele. Plerr Dr. Anders 
Danielsen vom Botanischen Museum zu Bergen gab mir die Informationen 
über seinen Fundort von Sphagnum angermanicum. Ihnen allen möchte ich 
für ihre Hilfestellungen, für die anregenden Diskussionen und für die unge
wöhnliche Gastfreundschaft herzlich danken. Auch den Direktionen der 
Herbarien zu Oslo, Bergen, Trondheim, Uppsala, Stockholm, Göteborg, 
Lund, Helsinki, Kopenhagen, Leyden, Brüssel, London, Edinburgh, Glasgow 
und Paris bin ich für das erwiesene Entgegenkommen meinen Dank schul
dig. Die Deutsche Botanische Gesellschaft ermöglichte mir aus Mitteln der 
Marloth-Stiftung im Jahre 1960 eine Reise nach Schweden, und das Na
tional Research Council of Canada unterstützte 1962 und 1964 meine 
Studien an skandinavischen Herbarien, 1962 als Postdoctorate Fellow am 
Department of Biology, Dalhousie University, Halifax, Neuschottland.

Summary.

To the knowledge of Sphagnum angermanicum in Europe.
Sphagnum angermanicum, a much neglected species previously 

described by Melin (1919), has been reconsidered as a bryophyte 
which is well separated from all other Sphagnum species of the 
Acutifolium-group, although it shows a certain relationship both with 
S. plumulosum and S. molle. Several new localities are reported 
from Europe, where it has not been known except from its type 
locality. The species seems to be fairly abundant in southern Nor
way, while the stations in eastern North America make it an amphi- 
atlantic species. Among the forms of S. molle Sulliv. var. limbatum 
Warnst., f. formosum Warnst, is shown to be a synonym of S. anger
manicum. Also Eaton and Faxon’s Sphagna boreali-americana 
Nos. 56 and 57 belong here. The habitats of S. angermanicum are 
described, and it is expected that this will trigger a series of further 
discoveries in northwestern Europe.
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STUDIES IN GALAPAGOS PLANTS.

I. Leguminosae.
BY

UNO ELIASSON.

Introduction.

Leguminosae is one of the largest plant orders in the Galapagos 
archipelago, being exceeded only by Synandrae and Glumiflorae. 
Forty-six species are known, six of which are regarded as endemic. 
I hese are Acacia insulae-Iacobi Riley, A. Rorudiana Christophersen, 
Crotalaria glabrescens Anders., Dalea (= Parosela) parvifolia Hook. 
f., D. tenuicaulis Hook, f., and Desmodium galapagense (Hook, f.) 
Rob. The last-named species was collected by Charles Darwin on 
San Salvador in 1835 but has never been found since then.

Astragalus Edmonstonei (Hook, f.) Rob. was long considered to 
be an endemic Galapagos plant. It was collected by T. Edmonstone 
on an expedition in 1845 when visits were also made to Chile and 
Peru. After Edmonstone’s sudden death in Ecuador one year later 
his collections became confused and specimens were falsely labelled.
I bus his collection of A. Edmonstonei although labelled as from 
Galapagos had presumedly been collected in Chile (Johnston 1947, 
p. 348). When Hooker (1847, p. 227) first described this plant (as 
Phaca Edmonstonei) he also mentioned another Galapagos record of 
it, namely that of Du Petit Tiiouars. However, this record too was 
based on a falsely labelled specimen and according to Johnston (Z.c.) 
it represents quite another species, namely Astragalus Menziesii Gray, 
“probably from Monterey, California”.

1 his paper is based on the collections brought home by Professor 
koLKE Fagerlind, Stockholm, with his assistant Göran Wibom, and 
by Professor Gunnar Harling, Gothenburg. Fagerlind and Wibom 
spent two months in the archipelago in 1953. Their collections are
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here abbreviated F. & W. In connection with an exploration expedition 
to Ecuador in 1959 Harling visited the islands for about six weeks. 
His collections are abbreviated H.

The Leguminosae material studied contains in all 23 species. One 
of them, Desmodium canum (Gmel.) Schinz & Thellung, is new to 
the archipelago. Several species are new records for individual is
lands. They are marked with an asterisk before the names of such 
islands. The material is available at the Riksmuseum, Stockholm.

The islands are enumerated from west to east. The official Spanish 
names are used. The corresponding English names are (the Spanish 
names in brackets): Culpepper (Darwin), Wenman (Wolf), Nar- 
borough (Fernandina), Albemarle (Isabela), Abingdon (Pinta), 
Bindloe (Marchena), Tower (Genovesa), James (San Salvador or 
Santiago), Jervis (Råbida), Duncan (Pinzön), Indefatigable (Santa 
Cruz), North Seymour (Seymour), South Seymour (Baltra), Bar
rington (Santa Fe), Charles (Santa Maria or Floreana), Hood (Es- 
panola), and Chatham (San Cristobal). Two Gardner (the English 
and the Spanish names the same) islands occur, one near Santa 
Maria, the other near Espanola.

The succession of genera follows Engler & Prantl (1894).

Mimosaceae.

Acacia insulae-Iacobi Riley. — Figs. 1 a, 2.
Riley 1925, p. 220.

The species was originally discovered on San Salvador and is 
known on no other island. It is characterized by its large leaflets 
(fig. 1 a) and very conspicuous lenticells (fig. 2). The petiole has 
orbicular glands between or just below the pairs of pinnae.

It is possible that this plant correctly should be regarded as an 
extremely large-leaved form of the widespread A. Farnesiana (L.) 
Wiled. (Willdenow 1806, p. 1083). This species generally has dis
tinct lenticells more or less closely scattered on the twigs, and the 
nervature of the leaflets with elevated, reticulate veins on the under 
surface is of exactly the same type as in A. insulae-Iacobi. Size and 
number of leaflets are much variable in A. Farnesiana (fig. 1 b, c). 
Of special interest is a specimen from East-Bolivia (Werdermann 
2285) available at the Riksmuseum, Stockholm. Not only is this plant 
noticeably large-leaved (fig. 1 b)\ it also has petiole glands of the 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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Fig. 1. Primary leaflet of a Acacia insulae- Iacobi (H. 5266 from San Salvador), b 
A. Farnesiana (Werdermann 2285 from East-Bolivia), c A. Farnesiana (Skutch 4239
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same type as those of A. insulae-1acobi. More small-leaved individuals 
of A. Farnesiana lack these glands (fig. 1 c).

The sheet H. 5266 agrees with the type specimen of A. insulae- 
Iacobi in the Kew herbarium but the lenticells of the type are some
what less conspicuous.

Collection studied: San Salvador. H. 5266, Sullivan Bay, alt. 50-60 m, 
May 31 1959.

Acacia Rorudiana Christophersen, described in 1932, appears to 
be quite a distinct species. I have seen the type specimen in the Oslo 
herbarium (type specimen from Santa Cruz) and I cannot share 
Svenson’s (1946, p. 447) suspicion that it would represent a reduced 
form of A. macracantha H. & B. (Humboldt & Bonpland 1806, p. 
1080). I would be more inclined to say that it is so well distinguished 
from this species that it is difficult to find accurate resemblances. 
A. Rorudiana is characterized by its minute leaflets (fig. 1 d) and a 
dense pubescence that covers not only branchlets, thorns and leaves 
but even peduncles and some of the floral parts. It is widely distri
buted on the Galåpagos Islands. Christophersen (1932, pp. 76, 77) 
enumerates it from Isabela, Santa Cruz, Santa Marfa and Espanola.

Desmanthus virgatus Wiled.

Dcsmanthus virgatus Willdenow 1806, p. 1047.
D. depressus Humboldt & Bonpland 1806, p. 1046. — Acuania depressa 

(H. & B.) Kuntze 1891, p. 158.

Fawcett & Rendle (1920, p. 132) and Macbride (1943, p. 97) 
have pointed out the vague differences between D. depressus and 
D. virgatus. These authors also suggest that the former should be 
regarded merely as a variant of the latter. As distinguishing features 
of I), depressus have been regarded the weaker stem, the generally 
fewer pinnae and the smaller and narrower leaflets (Fawcett & 

Rendle l.c.). I have examined a large material of both “species” 
and I can see no reason to retain D. depressus as a distinct species. 
Floral differences are none and the variability in size and shape of 
the vegetative parts is so great that the “species” pass quite imper
ceptibly into each others. I find it necessary to treat them as one 
taxonomic unit.

D. virgatus is distributed from Mexico and Florida southward into 
tropical South America. In Galapagos it is known from Pinta, 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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Fig. 2. Young twig of Acacia insulae-1acobi (H. 5266) with conspicuous lenticells.
x 12. Photo U. E.

Råbida, Pinzon, Santa Cruz, Santa Marfa, Espanola, Gardner (near 
Espanola), and San Cristobal.

Collections studied: Pinzon. H. 5556, alt. ca. 100 m, June 19, 1959. — 
* Santa Cruz. F. & W. 3055, Academy Bay, April-May, 1953. — San 
Cristobal. F. & W. 2748, 2776, April-May, 1953.

Neptunia plena (L.) Bentii. — Fig. 3.

Neptunia plena (L.) Bentiiam 1842, p. 355. — Mimosa plena Linnaeus 
1753, p. 519. — Desmanlhus plenus (L.) Willdenow 1806, p. 1045.

Desmanthus punctatus Willdenow op. c., p. 1047. — Neptunia surinam- 
ensis Steudel 1843, p. 759.

Sv. Hot. Tidskr., 59 (1965): 3



350 UNO ELIASSON

Fig. 3. Neptunia plena from Santa Cruz (F. & W. 2910). Note the gland between the 
lowest pair of pinnae and the cordate bracts on the peduncle.

Britton & Rose (1928, p. 181) and Turner (1951, p. 84) de
scribe N. plena as having leaflets in 12-20 pairs, peduncles 6-12 cm 
long and legumes 2-5 cm long. Galapagos plants differ in having 
fewer leaflets, shorter peduncles and smaller legumes. Thus the 
specimens studied have leaflets in 6—15 pairs, fruiting peduncles 
3.5—7 cm long and legumes 1.5—3 cm in length. Except for the some
what smaller size the plants match well the description of N. plena 
in the works cited above.
Si>. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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I cannot agree with Svenson (1946, p. 450) in regarding the 
Galapagos plants as dwarfed forms of N. pubescens Bentii. (Ben- 

tham op. c., p. 356). From this species N. plena diverges in having 
an orbicular or suborbicular gland between the lowest pair of pinnae 
and two cordate bracts on the lower half of the peduncle (fig. 3). 
Moreover, the secondary leaflets of N. pubescens usually have distinct 
hairs along the margins.

N. plena is distributed in California, the West Indies, Panama and 
the northern half of South America. In Galapagos it is known from 
San Salvador, Santa Cruz, Baltra, Seymour, Råbida, Santa Maria, 
Gardner (near Espanola), and San Cristobal.

Collections studied: Santa Cruz. F. & W. 2909, 2910, 3056, Academy Bay, 
April-May, 1953. — H. 5197, Puerto Ayora, the shore, May 27, 1959.

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

Prosopis juliflora (Sw.) De Candolle 1825, p. 447. — Mimosa juliflora 
Swartz 1788, p. 85.

Prosopis dulcis sensu Hooker 1847, p. 229, Andersson 1854, p. 255, et 
1861, p. 112, Robinson 1902, p. 153, Stewart 1911, p. 76, non Kunth 
1819, p. 110. — P. chilensis sensu Svenson 1935, p. 234, non Stuntz 1914, 
p. 85.

A shrub or small tree with axillary spines and dense-flowered 
cylindrical spikes. The leaves have opposite leaflets in 9-18, generally 
11-13 pairs. The pod is more or less curved, 9-15 cm long, 6-12 
mm broad.

According to SvensoxN (1946, p. 451) P. juliflora occurs in a gla
brous and a pubescent form. “On the Ecuadorean coast the pubes
cent phase is predominant; in the Galapagos Islands the glabrous 
and pubescent specimens are about evenly divided; on the northern 
coast of South America and in the West Indies the glabrous form is 
predominant.” Of the collections cited below F. & W. 3054 is quite 
glabrous all over the plant (floral parts lacking), while H. 5625 shows 
a minute but in some magnification easily distinguishable pubescence. 
The difference is, however, in this case insignificant and not visible 
without magnification.

The specimens studied agree with the description of P. juliflora 
in Burkart (1940, p. 104, pi. 22).

The species is distributed from Mexico southward into tropical 
South America. In Galapagos it is known from Isabela, Pinta, San
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Salvador, Råbida, Pinzön, Santa Cruz, Baltra, Seymour, Santa Fe, 
Santa Marla, Espanola, Gardner (near Espanola), and San Cristobal.

Collections studied: Santa Cruz. F. & W. 3054, April-May, 1953. - - Santa 
Maria. H. 5625, Black Beach, near the shore, alt. 10 m, June 24, 1959.

352

Caesalpiniaceae.
Cassia occidentalis E.

Linnaeus 1753, p. 377.

Characterized by 4-7 pairs acute to acuminate leaflets, a gland at 
base of the petiole and glabrous pods, about 10 cm in length, 5-7 
mm broad. Abundant plant in the tropics of both hemispheres. 
Probably indigenous in America. Known from Isabela, Santa Cruz, 
San Salvador, Santa Maria and San Cristobal. C. occidentalis has 
many of the characters of C. hirsuta L. (Linnaeus 1753, p. 378), 

a plant also known from Galapagos. C. hirsuta differs in being dense
ly pilose-hirsute.

Collections studied: Santa Cruz. F. & W. 3048, April-May, 1953.
H. 5228, between Puerto Ayora and Fortuna, alt. 80 m, May 28, 1959.

Cassia picta I)ON.

Cassia picta Don 1832, p. 444.
C. applanala Andersson 1854, p. 254.

A large-leaved species. Leaflets ovale-elliptical, 4-7 cm long, 
2.5-4 cm broad, in 4-7 pairs. The pods are compressed, about 10 
cm in length, 1.5 cm broad with the seeds in an elevated line in 
the middle. Distributed in Ecuador and Peru. Known from the same 
islands as C. occidentalis.

Collection studied: Isabela. H. 5329, Volcån Darwin, alt. 400 in, June 8, 
1959.

Cassia Tora L. — Fig. 4.

Linnaeus 1753, p. 376.

A slender plant, 1 m high or less. Characteristics are the obovate, 
sometimes somewhat acutish leaflets with a gland between the 
lower pair, solitary flowers or few-flowered racemes and long arcuate 
pods, 2—3 mm broad. Widely distributed species in the tropics of 
Su. Dot. Tidskr., 59 (1965): 3
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Fig. 4. Cassia Tora. Variation in size and shape of leaves, a H. 5413, b H. 5592.

the Old as well as the New World. In the Galapagos earlier known 
only from Santa Maria (Killip 1939, p. 2).

Collections studied: * Isabela. H. 5592, between Villamil and Sto. Tomas, 
alt. 50-100 m, June 22, 1959. — *San Salvador. F. & W. 3414, 3429, April- 
May, 1953. — H. 5413, James Bay, near the shore, alt. 5-10 m, June 12, 
1959. — *San Cristobal. H. 5644, between Wreck Bay and Progreso, alt. 
100 m, June 26, 1959.

The shape of the leaves varies in the material. H. 5592 has ob- 
ovate, minutely mucronate leaflets (fig. 4 b) while the rest of the 
specimens have more acutish leaflets (fig. 4 a). As seen from the 
figure even the size difference is considerable. It is notable, however, 
that the whole plant in H. 5592 is small, just about 20 cm high. 
The other specimens are more robust and about 50 cm high.

Parkinsonia aculeata L.
Linnaeus 1753, p. 375.

Distributed from Florida to tropical South America. Known from 
Isabela, Pinzön, Santa Cruz, Baltra, Santa Marfa, Espanola and 
San Cristobal.

Collection studied: Santa Maria. H. 5631, Black Beach, alt. 20-30 m, 
June 24, 1959.
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Papilionaceae.

Crotalaria glabrescens ANDERS. — Fig- 5.

Andersson 1854, p. 248.

The plant is glabrous throughout. The leaves are trifoliolate, the 
leaflets 1.5-3.5 cm long, 1-2.5 cm broad, rounded at apex, attenua
ted towards the base. Pedicels about 4 cm. Racemes 7-9-flowered 
with short (2-4 mm) peduncles. Calyx deeply lobed with acute 
lobes. Keel about 15 mm in length, its margins with dense white 
hairs about 1 mm long. Legumes 4-5 cm long, about 1 cm broad.

The species is endemic to the archipelago. Andersson (/.c.) found 
it on San Cristobal. Rose (1892, p. 137) reports it from the same 
island. Robinson (1902, p. 149) and Stewart (1911, p. 70) state 
it from Isabela and San Cristobal. I have found no notes about 
this species later in literature.

Collection studied: *Sanla Cruz. H. 5456, Conway Bay, near the shore, 
alt. 0-10 m, June 13, 1959.

I have compared this specimen with Andersson’s specimen from 
San Cristobal at the Riksmuseum, Stockholm. Unfortunately Anders

son’s material lacks legumes and fully developed flowers. However, 
the vegetative parts agree perfectly with H. 5456. This specimen 
also agrees with Andersson’s description.

Crotalaria incana L.
Crotalaria incana Linnaeus 1753, p. 716.
C. purpurascens Lamarck 1786, p. 200. — C. cubensis De Candolle 

1825, p. 131. — C. setifera De Candolle l.c. — C. affinis De Candolle 
op. c., p. 132.

Characterized by its deeply lobed calyx with tube almost lacking, 
spreading pubescence of petioles, stem and legumes. The amount of 
pubescence is variable but the legumes are usually covered with 
long spreading hairs (Senn 1939, p. 353). The plant is widespread 
in tropical and subtropical regions of both the Old and the New 
World. It is thought to be indigenous in America and introduced 
into the Old World (Macbride 1943, p. 456).

The species was first noted from Galapagos by Robinson (1902, 
p. 149) who named it Crotalaria setifera. The same name Avas used 
by Stewart (1911, p. 71) and Svenson (1935, p. 233). In 1932 
So. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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Fig. 5. Crotalaria glabrescens (H. 5456 from Santa Cruz). The plant is glabrous throughout 
and has a deeply lobed calyx.

50 mm

Christo PH ersen (p. 78) reported it as C. incana from Santa Cruz. 
It is known from Isabela, Santa Cruz and Pinta.

Collections studied: Isabela. H. 5377, Volcån Darwin, summit, alt. 1300 
m, June 7, 1959. — Santa Cruz. F. & W. 2908, 3051, April May, 1953.

The specimens from Isabela differ in appearance from the usual 
habit of the species. Thus the height of the plants is just 15-20 cm, 
all leaves have a distinct dark violet colour, and the stem and petioles 
are covered with 1-2 mm long yellow hairs. The leaves are almost 
glabrous, the leallets having a few whitish hairs along the margins. 
The calyx is glabrous. The keel is about 15 mm in length and has
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1 mm long dense hairs along its margins. Although these specimens 
differ in certain characters (size of plant, colour of leaves, different 
pubescence) they show at the same time characters typical of C. 
incana (deeply lobed calyx, legumes with long spreading hairs etc.). 
It is possible that the plants mentioned will prove to he a special 
variety of C. incana. However, I consider the material too small for 
definite conclusions.

Crotalaria putnila Ort.

Crotalaria pumila Ortega 1797, p. 23.
C. litoralis Humboldt, Bonpland & Kunth 1823, p. 401. C. lupulina 

Humboldt, Bonpland & Kunth op. c., p. 402. — C. Iriantha De Candolle 
1825, p. 135. — C. puberula Hooker fit. 1847, p. 225.

A small-flowered, more or less decumbent plant with turgid, 1-1.5 
cm long, about 6 mm thick puberulous pods. Senn (1939, p. 361) 
says about this species that “specimens from dry habitats tend in 
general to have smaller leaves and fewer flowers per peduncle than 
do those from moist habitats”. This condition is also mirrored in 
the collections cited below. Thus e.g. H. 5400 has 2—3-flowered 
racemes and small leaflets, on an average 10 mm long and 5 mm 
broad. On the other hand we find in F. & W. 3050 about 8-flowered 
racemes and much larger leaflets, on an average 25 mm long and 
13 mm broad.

The species is distributed from Florida and southwestern United 
.States southward into Peru and Bolivia. It was first noted on 
Galapagos by Hooker til. (I.c.). Now it is known from Fernandina, 
Isabela, San Salvador, Santa Cruz, Baltra, Santa Marfa, Santa be 
and San Cristobal.

Collections studied: Isabela. H. 5309, Caleta Tagus, alt. 40 m, June 6,
1959. __ h. 5400, Volcån Darwin, summit, alt. 1300 m, June 7, 1959. —
Santa Cruz. F. & W. 2907, 3050, April May, 1953. »Santa Fe. F. & W. 
3537, 3611, 3612, May 22-24, 1953. — San Cristobal. F. & W. 2749, 2777, 
April-May, 1953.

Tephrosia cinerea (L.) PeRS. big. 6.
Tephrosia cinerea (L.) Persoon 1806, p. 328. — Galega cinerea von 

Linné 1759, p. 1172.
Tephrosia litoralis Persoon op. c., p. 329. —- T. cinerea (L.) Pers. var. 

litoralis (Pers.) Bentham 1859, p. 48.

A richly branched herb or half-shrub. The leaves have 4-6 oppo- 
Sa. hot. Tidskr., 59 (1965): 3

356



STUDIES IN GALAPAGOS PLANTS. I 357

vvr % -v

iiiiiååtPi

mI
mm

fesligft®
S-ää':-;

Fig. 6. Tephrosia cinerea. Variation in pubescence of stems, a F. &W. 3057, b H. 5263, 
c H. 5453. x 7,5. Photo U. E.

site leaflets, more or less obovate and distinctly mucronate. The 
pods are linear, compressed, 2—4 cm long, 3—4 mm broad. The 
species is distributed in Mexico, the West Indies and South America. 
In Galapagos it has now been reported from Fernandina, Isabela, 
San Salvador, Santa Cruz, Baltra, Pinzön, Santa Fe, Santa Maria, 
San Cristobal, Espanola, Pinta and Marchena.

Robinson (1902, p. 155) says about this species that “the Gala- 
pageian plant often has a velvety spreading pubescence on the stem”. 
The variability in pubescence of stems as well as of leaves is con
spicuous. Of the collections cited below extreme conditions are 
represented by F. & W. 3057 (fig. 6 a), H. 5263 (fig. 6 5) and H. 5453 
(fig. 6 c). In the first plant the stem has white appressed hairs; the 
leaves have short sparse hairs on both sides. In the second collec
tion the stem is densely covered with white appressed hairs; the 
leaves have the upper surface sparsely pilose and the lower surface 
densely covered with long white hairs. In the third specimen the 
stem has a vesture of yellowish spreading hairs; the hairiness of the 
leaves is best developed on the under surface. Remaining collections 
represent transition forms of the types described above.

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 324-653870
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Fig. 7. Desmodium. Article loment of a D. glabrum (H. 5314), b D. procumbens var. 
procumbens (F. & W. 3632), c D. uncinatum (H. 5125).

Collections studied: *San Salvador. F. & W. 3415, 3430, 3431, April-May, 
1953. - H. 5263, Sullivan Bay, alt. 100 m, May 31, 1959. — Santa Cruz.
F. & W. 2911, 3057, April-May, 1953. — H. 5453, Conway Bay, near the 
shore, alt. 5-10 m, June 13, 1959. — Santa Fe. F. & W. 3534, 3535, 3608, 
3609, May 22-24, 1953. H. 5478, June 16-17, 1959. — Espanola. F. & W. 
3631, 3652, June 1-2, 1953.

Zornia diphylla (L.) PERS.

Zornia diphylla (L.) Persoon 1806, p. 318. — Hedysarum diphyllum 
Linnaeus 1753, p. 747.

An annual plant with twofoliolate leaves and conspicuously brac- 
ted spikes. The pod has 2-6 indehiscent joints, each segment with 
retrorsely aculeate prominences. The species is polymorphic; size 
So. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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and shape of bracts and leaves is much variable (cf. Bentham 1859, 
pp. 80-83, pi. 21, 22).

The plant has a wide distribution in the tropics of both hemispheres. 
In Galapagos it has hitherto been known only from Isabela.

Collections studied: Isabela. H. 5310, Caleta Tagus, alt. 50 m, June 6, 
1959. — *San Salvador. F. & W. 3413, 3428, April-May, 1953.

Desmodium canum (Gmel.) Schinz & Thell.

Desmodium canum (Gmel.) Schinz & Thellung 1914, p. 371. — Hedy- 
sarum canum Gmelin 1791, p. 1124.

Hedysarum supinum Swartz 1788, p. 106. — Desmodium supinum (Sw.) 
De Candolle 1825, p. 332. — Hedysarum incanum Swartz op. c., p. 107. 
Desmodium incanum (Sw.) De Candolle l.c.

Suffrutescent plant. Leaflets coriaceous, ovale or elliptic, obtuse 
at base and acute at apex. Stipules united halfway. Flowers in lax 
racemes, each pedicel subtended by one large primary bract and 
two smaller secundary bracts. The loment has 4-7 uncinulate- 
pubescent articles, their dorsal suture is straight, the ventral is slightly 
curved.

Distributed in Florida, Mexico, the West Indies, Guiana, Brazil, 
and Peru. Not earlier reported from Galapagos.

Collection studied: Santa Cruz. H. 5229, between Puerto Ayora and 
Fortuna, alt. 80 m, May 28, 1959.

Desmodium glabrum (Mill.) DC. — Fig. 7 a.

Desmodium glabrum (Mill.) De Candolle 1825, p. 338. — Hedysarum 
glabrum Miller 1768. — Meibomia glabra (Mill.) Kuntze 1891, p. 198.

Hedysarum molle Vahl 1791, p. 83. — Desmodium molle (Vahl) De 
Candolle op. c., p. 332. — Meibomia mollis (Vahl) Kuntze l.c. — Hedy
sarum terminale Richard 1792, p. 112. — Desmodium terminale (Rich.) 
De Candolle op. c., p. 327. — Meibomia terminalis (Rich.) Kuntze l.c.

The plant is easily recognizable through its most characteristic, 
3—6-articulate loments (fig. 7 a). The terminal article is much dilated, 
suborbicular to reniform, about 6 mm long and 5 mm broad. The 
subterminal articles are small, about 2.5 mm long and 2 mm broad, 
with strongly revolute margins. The whole loment is hispidulous, 
particularly on the margins.

As Robinson (1902, p. 151) suggests it is probably an introduced 
plant which is now generally distributed on the islands. It was first
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reported from the archipelago by Andersson (1854, p. 250) who 
found it on Santa Maria. Now it is known from Isabela, Råbida, 
Santa Cruz, Santa Maria, Espanola, Gardner (near Espanola), Pinta 
and Marchena. It is further distributed in Mexico, Central America, 
the West Indies and the northern part of South America.

Collections studied: Isabela. H. 5314, Caleta Tagus, alt. 50 m, June 6, 
1959. — Råbida. H. 5437, 5443, on the hills, alt. 30-60 m, June 13, 1959.

Desmodium procumbens (Mill.) Hitchc. — Fig. 7 b.

Desmodium procumbens (Mill.) Hitchcock 1893, p. 76. — Iledysarum 
procumbens Miller 1768. — Meibomia procumbens (Mill.) Schindler 
1924, p. 151.

Iledysarum spirale Swartz 1788, p. 107. ■— Desmodium spirale (Sw.) 
De Candolle 1825, p. 332. — Meibomia spiralis (Sw.) Kuntze 1891, p. 
197.

A much-branched herbaceous plant with 4-6-articuIate loments. 
The articles are uncinate-hispidulous, 2-3 mm in length, about 2 
mm broad. The margins are alternately involute and revolute and 
owing to this giving the loment a spirally twisted appearance (fig. 7 b).

The name Desmodium spirale has been used for a complexity of 
species the entities of which have been treated by Schindler (op. c.) 
and Schubert (1940). The material studied by me agrees well with 
Schubert’s description of Desmodium procumbens (Mill.) Hitchc. 
var. typicum (op. c., p. 5). The species is distributed in Mexico, the 
West Indies and tropical South America. In Galapagos it is known 
from Isabela, San Salvador, Baltra, Seymour, Santa Fe, Santa 
Marfa, Espanola, Gardner (near Espanola) and Marchena.

Collections studied: *Sanla Fe. F. & W. 3533, 3607, May 22-24, 1953. — 
Espanola. F. & W. 3632, 3653, June 1-2, 1953.

Desmodium uncinatum (Jacq.) DC. — Fig. 7 C.

Desmodium uncinatum (Jacq.) De Candolle 1825, p. 331. — Iledysarum 
uncinatum Jacquin 1798, p. 27. — Meibomia uncinala (Jacq.) Kuntze 
1891, p. 197.

Ascending to erect with slightly uncinate-pubescent stem. Young 
inflorescences have densely imbricate bracts. The loments (fig. 7 c) are 
about 7-articulate and densely uncinate-pubescent. The articles are 
about 5 mm in length and 3 mm wide.

The plant is known from Isabela, Santa Cruz and San Cristobal. 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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Further distribution probably Mexico, the West Indies and South Ame
rica. This distribution is doubtful since the plant has often been 
confused with related species (Schubert 1943, p. 435).

Collection studied: Santa Cruz. H. 5125, Fortuna, alt. 250 m, May 22,1959.

Piscidia Erythrina L.
Piscidia Erythrina von Linné 1759, p. 1155.
Erythrina piscipula Linnaeus 1753, p. 707. —Piscidia piscipula Sargent 

1891, p. 436. — Ichlhyomethia piscipula (L.) Hitchcock 1891, p. 472.

Bush or medium-sized tree. Leaflets 7-9, oval or obovate, 5-12 
cm long, 3—7 cm broad. Calyx campanulate. Pod 4-winged. Pow
dered bark of the roots has been used for poisoning fish (Blake 1919).

The identity of the Galapagos plant is a little in doubt. According 
to Svenson (1963, p. 55) the Piscidia on the islands is P. carthage- 
nensis Jacq. (Jacquin 1762, p. 27). This species was very briefly 
described by Jacquin and was said to differ from P. Erythrina only 
by its obovate leaves. This description is of little help since obovate 
leaves occur in P. Erythrina too. Its identity is also called in question 
by Blake (op. c., p. 243).

According to Svenson (/.c.) P. carthagenensis is yellow-flowered 
while P. Erythrina in literature is said to have white or partially 
white-striped petals. Unfortunately the material studied is sterile. It 
agrees, however, very closely with P. Erythrina in the herbarium at 
the Riksmuseum, Stockholm. I have seen no material of P. carthage
nensis.

P. carthagenensis is known from Ecuador, Colombia and Venezuela 
(Svenson I.c.). P. Erythrina is spread from Florida and Mexico 
southward into northern South America. In Galapagos it is known 
from San Salvador, Santa Cruz and San Cristobal.

Collections studied: Santa Cruz. F. & W. 3052, April-May, 1953. — H. 
5214, 5223, between Puerto Ayora and Fortuna, alt. 60-80 m, May 28, 1959.

Erythrina velutina WlLLD.

Erythrina velutina Willdenow 1801, p. 426.
E. splendida Diels 1937, p. 96.

A large-leaved tree with red flowers. The material studied by me 
is sterile but the vegetative parts agree with Krukoff’s description 
(1939, p. 326). The leaves are trifoliolate, the leaflets suborbicular, 
5-10 cm long, 5-11.5 cm broad; petiolules 5-6 mm with congested
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stellate hairs; the leaves have the upper surface almost glabrous, 
the lower surface with scattered stellate hairs.

The floral parts have been described by Krukoff (op. c. and 1941, 
p. 686, pi. 2).

The species is distributed in the West Indies, northern Venezuela, 
southeastern Brazil and Ecuador. In Galapagos it is known from 
Isabela, San Salvador, Santa Cruz and Wolf.

Collection studied: Santa Cruz. F. & \V. 3053, April-May, 1953.

Galactia velutina Bentii.

Galactia velutina Bentham 1839, p. 437.
Phaseolus tomentosus Andersson 1854, p. 250. — Galactia Jussiaeana 

Kunth var. volubilis Bentham 1859, p. 143.

Suffrutescent, more or less twining plant with trifoliolate leaves. 
Flowers axillary or in short racemes. Calyx with spreading trichomes. 
Young pods have appressed silvery white hairs, mature pods are 
puberulous or tomentose.

The Galapagos material shows a great variability in pubescence 
and size of leaves. F. & W. 3046 has elliptic, mucronulate leallets, 
about 5 cm long and 3.5 cm broad, with puberulous surface. The 
stem is vclutinous. The rest of the collections have much smaller 
and a little thicker leaves, about (1.5—)2 cm long and 1 cm broad. 
The upper surface is glabrous, the lower has sparse appressed hairs. 
The stem is appressed pilose.

Andersson 373 from Santa Maria, available at the Riksmuseum, 
Stockholm, and issued Phaseolus tomentosus, has leaves of the same size 
and shape as F. & W. 3046 (described above) but differs by its 
tomentous vesture that covers all vegetative parts of the plant.

Phaseolus tomentosus and Galactia velutina have been cited as 
synonyms of G. Jussiaeana var. volubilis by Bentham (1859, p. 143). 
The plant is closely related to G. Jussiaeana Kunth (1824, p. 196) but 
according to Killip (1939, p. 2) it represents a distinct species.

Galactia velutina is distributed in northern South America. It is 
spread all over the Galapagos archipelago and known from Fer- 
nandina, Isabela, Pinta, San Salvador, Råbida, Pinzön, Santa Cruz, 
Seymour, Santa Maria, Espanola, Gardner (near Espanola), and 
San Cristobal.

Collections studied: Santa Cruz. F. & W. 2904, 3046, 3047, April-May, 
1953. — San Cristobal. F. & W. 2750, April-May, 1953.
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50 mm
Fig. 8. Rhynchosia minima. Variation in leaf size. Terminal leaflet of a H. 5210, b 

H. 5487, c F. & W. 3049, d F. & W. 3536.

Rhynchosia minima (L.) DC. —• Fig. 8.

Rhynchosia minima (L.) De Candolle 1825, p. 385. — Dolichos minimus 
Linnaeus 1753, p. 726.

Rhynchosia punctata De Candolle l.c. — Rh. aureo-gullata Andersson 
1854, p. 252. — Rh. exigua Andersson l.c.

The species is highly variable. Stewart (1911, p. 77) found 
marked foliar differences occurring between individuals from the 
dry and the moist regions on most of the islands where this species 
grew at low and high levels. In moist regions the leaf surface tends 
to be large (fig. 8«) and the resin dots on the lower surface are 
comparatively few. In dry regions the plant gets more xerophytic in 
character, the leaf surface is reduced (fig. 8 b) and the resin dots 
are numerous and close-sitting.

Distributed from southern United States, the West Indies, Mexico, 
Central America southward into South America. In Galapagos known
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from Fernandina, Isabela, Santa Cruz, Santa Maria, Santa Fe, San 
Cristobal, Pinta and Marchena.

Collections studied: Santa Cruz. F. & W. 2906, 3049, April-May, 1953.
H. 5210, between Puerto Ayora and Fortuna, alt. 40 m, May 28, 1959. 
Santa Fe. F. & W. 3536, 3610, May 22-24, 1953. - H. 5487, central plateau, 
alt. 200 m, June 16-17, 1959.

Phaseolus adenanthus MEYER.

Phaseolus adenanthus Meyer 1818, p. 700.
Ph. truxillensis Humboldt, Bonpland & Kunth 1823, p. 451.

Herb with twining stem, shortly nodose racemes and large (2-2.5 
cm long), yellow corolla. More or less pantropical but probably a 
native of South America. In Galapagos earlier known only from 
Espanola.

Collections studied: *Sanla Cruz. H. 5073, mountain above Fortuna, all. 
500 m, May 21, 1959. — H. 5160, highest mountain top, alt. 860 m, May 
23, 1959.

Phaseolus lathyroides L.

Phaseolus lathyroides von Linné 1763, p. 1018.
Ph. semiereclus von Linné 1767, p. 100. — Ph. cylisoides sensu Andersson 

1854, p. 251, non Zollinger & Moritzi 1845-46, pp. 3-4. — ?Ph. mollis 
Hooker 1847, p. 228.

Suffrutescent annual with dark purple corolla and linear pods. 
The plant is a native of tropical America but now widely distributed 
over the tropics of the Old World. The species is variable. Hassler 
(1923, pp. 446, 447) distinguishes several varieties mainly on the 
basis of the shape of leaves. Ph. semierectus is degraded by him to 
a variety of Ph. lathyroides with “foliolis ovatis vel ovato-lanceolatis”. 
The specimen studied by me has broadly ovate leaves and should 
be referred to this variety. It is earlier known from Santa Maria 
and San Cristobal in Galapagos (Robinson 1902, p. 153). Ph. cyti- 
soides, reported from Santa Maria by Andersson (l.c.), is described 
by Hassler (l.c.) as Ph. lathyroides L. var. genuinas Hassler with 
“foliolis lineari-oblongis vel oblongis”.

According to Svenson (1946, p. 450) Ph. mollis, described from 
Galapagos by Hooker (l.c.), has been cited as a synonym of Ph. 
semierectus by Rock (1920).

Collection studied: San Cristobal. H. 5651, between Wreck Bay and 
Progreso, alt. 200 m, June 26, 1959.
Su. hot. J'idskr., 59 (1965): 3
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BIDRAG TILL GÖTEBORGS OCH BOHUS 
LÄNS VÄXTGEOGRAFI.

AV

H. PETEB HALLBERG.

Denna uppsats utgör en sammanställning av tidigare opublicerade 
uppgifter om nyfunna växtplatser för ett antal kärlväxter i Göteborgs 
och Bohus län, jämte främst växtgeografiska och växtsociologiska 
kommentarer. Största delen av uppgifterna härrör från kustsock
narna i norra Bohuslän, speciellt från Tanum, samt vidare från 
Sotenäset, Orust och Tjörn. Tidigare utkomna tillägg till den av 
H. Fries 1945 utgivna förteckningen över Göteborgs och Bohus läns 
kärlväxter har däremot i stort setl omfattat södra och mellersta 
Bohuslän (se Fries 1947, Woldmar 1957, Ivarsson 1957, Oiilan- 
der 1958).

De flesta fyndorterna är påträffade av mig själv under åren 1956- 
1964. Dessutom har jag ur herbariet i Göteborgs botaniska trädgård 
hämtat uppgifter om ett 20-tal nya fynd, de allra llesta gjorda av 
de kända botanisterna H. Fries och St. Nilsson. Det är fråga om 
fynd, vilka antingen kompletterar eller har anknytning till mina 
egna uppgifter från främst norra Bohuslän.

Mina uppgifter har kommit till i samband med undersökningar 
av Bohusläns flora och vegetation på kalkhaltiga, dvs. i allmänhet 
skalgrusblandade jordarter. Många av de här nämnda växterna är 
således mer eller mindre kalkgynnade och utgör naturliga inslag i 
vegetationen på skalgrus (se Nilsson 1945, Hallberg and Ivarsson 
1965).

Växtförteckningen innehåller huvudsakligen i Bohuslän mer eller 
mindre sällsynta arter. Jag vill särskilt peka på de nya fynden av 
Poa alpina, Orchis mascula, Viola rupestris och Thymus serpyllum ssp. 
angustifolius. Fynden av Carex ericetorum på västra Orust och 
Fragaria viridis på Sotenäset ställer problemet med »backängsarter- 
Si>. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 3
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nas» utbredningslucka i mellersta Bohuslän (se Sterner 1945, s. 
70, Hallberg 1959, s. 51) i intressant belysning.

Uppgifter om något vanligare växter har tagits med i den mån de 
kompletterar resp. utbredningsbilder. Arrhenatherum pratense, t. ex., 
är rel. vanlig i norra Bohusläns skärgård, men kartbilden i Fries 

1945 (karta 26) visar påtagliga luckor. Ranunculus bulbosus har 
enligt Fries (karta 89) en ojämn, delvis gles utbredning, men speglar 
denna bild de verkliga förhållandena?

Beträffande några växter (se bl. a. Carex ftacca och Silene nutans) 
har jag i mitt material av nya fyndorter valt ut endast vissa uppgifter, 
t. ex. sådana om nya växtplatser på öar. Skärgården förefaller näm
ligen att vara rätt slumpartat utforskad tidigare.

Kärlväxternas ordning och nomenklatur följer Hylander 1955 

utom beträffande Agropyron junceiforme (A. & D. Löve) A. & D. Löve 
(= Elytrigia juncea (L.) Nevski ssp. boreoatlanticci (Sim. & Guin) 
Hyl.) och Agropyron repens (L.) PB ( = Elytrigia repens (L.) Nevski).

Växtlokalernas karaktär anges i regel ej men många av dem består 
av skalblandade jordarter, t. ex. skalbankar, och de senare har ofta 
angivits såsom ett slags ortsbestämning. Växtplatserna är ordnade 
sockenvis från söder till norr, och socknarnas namn och gränser är 
desamma som i Fries 1945.

För kontroll av några av växtbestämningarna tackar jag hjärtligt 
docenterna Nils Hylander och Bengt Pettersson, Uppsala.

Förkor t ning ar.

H. Fr. =H. Fries, Lundb. = Folke Lundberg, St. N. = Sture 
Nilsson.

Artförteckning med kommentarer.

Lycopodium clavatum. — Tegneby: SÖ om skalbanken Gravedal (nära 
Nösund). Tanum: NÖ. Trossö i klippskreva.

Selaginella selaginoides. — Tanum: SÖ om Valberget 1957 (St. N.); 
tlerst. på SÖ. Kalvö.

Ophioglossum vulgatum. — Stenkyrka: 0,5 km N om Tolleby tjärn 
( =»Stockebro» i Fries 1945?).

Narthecium ossifragum. — Tegneby: flerst. i Store Hamn, t. ex. vid 
Bråta myr. Tanum: Linnebacka; flerst. på Kalvö.

Asparagus officinalis. — Tanum: SÖ. Trossö (rikl. 1962-64); Amund- 
holmen; flerst. på Lindö. — Asparagus växer oftast på sandstränder, på 
Lindö dock även i anslutning till Geranietum sanguinei (Hallberg and 
Ivarsson 1965). Växten odlas i trädgårdar i Havstenssundstrakten.

Poa alpina. — Tanum: NV-sidan av L. Köttö 1958 (kollekten över
lämnad till Botaniska museet i L ppsala). — Poa alpina är tidigare funnen

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3



H. PETER HALLBERG

på endast tre platser i Bohuslän, två av dem nära varandra på S. Koster 
(Fries 1945, s. 153). Artens skandinaviska utbredning är nordlig med 
spridda sydliga utposter (jfr Hultén 1950). Andra exempel på denna 
utbredningstyp är de av Lid och Zaciiau (1929) karterade växterna, bland 
dem Alchemilla alpina. Den sistnämnda har liksom Poa alpina anträffats 
på S. Koster och växer dessutom helt nära den nya lokalen med Poa alpina. 
nämligen på St. Köttö (Fries 1947, s. 87).

Poa alpina växte nära stranden på L. Köttö, på ganska fuktig, humusrik 
jord, strax intill en diabasgång (jfr Svedmakk 1902, s. 29). I närheten före
kom Tortella fragilis och T. tortuosa, längre bort fläckar av bl. a. Ctenidium 
molluscum, Ditrichum flexicaule, Encalypia streplocarpa, Fissidens adian- 
toides och Dermatocarpon cinereum. Vegetationen företedde likheter med 
den Agroslis giganlea—Festuca ovina - consociation, som Albertson be
skrivit från Falbygden (1947, s. 185) och som bl. a. innehåller Poa alpina 
»i naturlig vegetation». Poa alpina är annars, enligt Albertson, ofta nitrofil 
på Falbygden.

Poa pratensis ssp. angustifolia. — Stenkyrka: skalbank vid Bötjärn. 
A skum: skalbank V om Klevekilen. Svenneby: Smedseröd, flerst. på 
skalgrus. Kville: S-sluttning vid Hamn; nära Varvet på Hamburgön. 
Tanum: skalbank vid Kuseröd; Otterön; Havsten; Trossö; Kalvö; Lindö; 
Egjdeholmen; Amundholmen; Getholmen; Killingen.

Poa pratensis ssp. irrigata. — Tanum: Saltvik; strax N om Gullbringa.
Arrhenatherum (= Avena) pratense. — Torslanda: skalb. 1,5 km NV 

om flygfältet. Stenkyrka: skalb. N om Bötjärn. Svenneby: Furön. 
Kville: flera skalbankar, nämligen 1 km SSÖ om Grimslätt; 1 km S om 
Yllene; flerst. på Valön; N om Brattbergtorpet (S om Fjällbacka); Träsvall; 
1 km Ö om Norby; 1,5 km SV om Trättestad. Tanum: vanlig nära kusten, 
särskilt på skalsand (jfr s. 369 ovan): Veddö; Musö; Otterö; Pinnö; Vallvik 
(S om Grebbestad); Svinnäs; Kuseröd; Edsviken; Saltvik; Lammön; Lång
åker; Ulseröd; Ulsholmen; Långeskär; öar i Havstenssunds skärgård som 
Havsten, Hällsö, Trossö, Kalvö, Getholmen, Killingen; Västbacken; SÖ om 
Klätta. Tjärnö: L. Båleröd (vid landsvägen); Nöddö. Skee: N. Hälsö. — 
Att döma av utbredningskartan över Arrhenatherum pratense i Fries 1945 
skulle denna art vara rel. ovanlig i ett kuststråk från Fjällbacka upp till 
LIavstenssund. Såsom framgår av nyss lämnade uppgifter är så inte fallet. 
På skalblandad sand, som det i dessa trakter finns gott om, är arten ganska 
riklig och en av de vanligaste dominanterna i Helictotrichetum pratense (se 
Hallberg and Ivarsson 1965). Arrhenatherum pratense tillhör en grupp 
arter vilkas utbredning kännetecknas av en lucka i mellersta Bohuslän 
(jfr nedan beträffande Carex ericetorum).

Aira praecox. — Tanum: Långeskär (i havsbandet).
Ammophila arenaria. — Lycke: Närsholmen 1947 (LI. Fr.). Tanum: 

Grebbestad 1953 (H. Fn.); Edsviken; Saltvik; Gullbringa; Trossö 1963-64; 
Kalvö, V om samhället från 1959.

Phleum arenarium. — Tanum: Ö. Trossö. Phleum arenarium är uppgiven 
härifrån tidigare (jfr Fries 1945, s. 140). Växten finns flerst. i ett sand
område kallat »Gravarna». — Kalvö, flerst. på skalsand, såväl på Ö-sidan 
av ön (där även funnen av Lundb. 1948), som på V-sidan. — Hällsö, i 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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skalsand på öns mittparti. Lur: Resö, Vallbosand (här även samlad av 
St. N. 1957). Blom uppger 1929 (s. 289), att han förgäves sökt växten på 
Resö sommaren 1928. Den fanns dock mycket rikligt 1963 och 1964. — 
Phleum arenarium är annars mycket sällsynt i Bohuslän. Den är ledart i 
ett samhälle strax ovanför stranden, Tortulo-Phleetum arenarii (Hallberg 
and Ivarsson 1965).

Agropyron junceiforme. — Tanum: Otterön, Ö- och V-sidan.
Agropyron junceiforme x repens. — Tanum: Kalvö.
Eriophorum latifolium. — Tegneby: förutom på Hjortsbacken (se Fries 

1945) även riklig på den närbelägna myren Såla samt på en skalbank Ö 
om Bråta myr, 1 km SV om Hjortsbacken; Slättorp i NV. Tegneby. Kville: 
0,5 km V om Ön, på skalgrusbank 1951 (St. N.). Tanum: Långeskär 
St. Rösholmen 1957 (St. N.).

Carex lamprophysa. — Svenneby: St. Flatskär nära Ulö 1955 (H. Fr.). 
Tanum: Långeskär.

C. arenaria. — Tanum: Lindö.
C. Hartmani. — Svenneby: 0,5 km V om Smedseröd 1951 (St. N) 

Tanum: St. Rösholmen 1957 (St. N.); Hällsö 1961; Lindön på Vesholmens 
sodra del 1963 (L. Ekberg). Lur: Bissen 1957 (St. N.). — Ej tidigare 
känd från Tanum och Lur.

C. flacca. — Klövedal: Herrön; Alviken; skalbank 0,5 km S om Vik. 
Röra: 2 skalbankar N om Lerskall. Askum: skalbankar vid Altersmyr, 
V om Klevekilen och S om Germundserödsvattnet. Kville: Sälvik. Ta- 
num: många lokaler, varav följande öar kan nämnas: Musö, Veddö, 
Långeskär, Kalvö, Killingen.

G. distans. — Tanum: Kalvö vid Brokilen (tills, med V. Gillner).
C. flava. — Tegneby: utom på skalbanken vid Hjortsbacken (se Fries 

1945) även, och rikligt, på Såla myr, samt på en skalbank några 100 m V 
om Djup vattnet.

C. cap i Ila ris. - Kville: 800 m NO om Mörhult 1955 och N. Egjde 
mot Edsudden 1952 (båda St. N.). Tanum: flerst. på Ö. och V. Kalvö; 
flerst. på Killingen; Ystholmen.

C. montana. — Tegneby: skalbanken Falkebacken 1963.
C. ericetorum. — Morlanda: skalbank vid Lavö Västergården, åtmin

stone sedan 1957. Kville: Hökebacken; skalbankar N om Brattbergtorpet 
och SSV om Trättestad (inlandet). Tanum: Veddö; Saltvik; Gullbringa; 
l 'Isholmen; Långeskär; Havsten; Killingen; bukten mitt för Hovreholinen; 
nara Vastbacken; skalbank SÖ om Klätta. — C. ericetorum tillhör den 
grupp arter (jfr s. 369), vilkas utbredning i stort sett utmärkas av en lucka 
i mellersta Bohusläns kustland (jfr även Sterner 1945, s. 56, 70, Hall
berg 1959, s. 51). Av ovan meddelade nya växtlokaler är därför den i 
Morlanda (strax Ö om Gullholmen), särskilt intressant. Lokalen anknyter 
på kartan till den glesa kedja av förekomster, vilken över Bokenäset 
sträcker sig till trakten av Uddevalla.

Orchis mascula. — Tanum: Havsten (Holmudden). Vid tiden för be
söket i juli 1962 stod flera 100 vissnade individ i den mot S svagt sluttande, 
trånga dalen, som utgöres av en skalbank. Dalens vegetation består delvis 
av ljunghed med bl. a. Cladonia silvalica sens, lat., trots att skalhaltigt
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grus befinner sig på ringa djup under markytan. — Även på Amundholmen 
och Lindö (Fries 1945, s. 197) var O. mascula 1962 förhållandevis riklig.

Herminium monorchis. — Tanum: flerst. på Kalvö. Lur: Resö 1957 
(St. N.). —■ Ej tidigare känd från Lur.

Cerastium alrovirens. — Tanum: Långeskär.
Silene nutans: — Tanum. Arten är tidigare känd som rel. vanlig i lanuin, 

varför jag inskränker mig till att nämna nya lokaler på öar: Pinnö; Uls- 
holmen; Hällsö; Havsten; St. o. L. Havstensholmen; Getholmen; Kalvo. 

Dianthus delloides v. glaucus. —Tanum: Musö; vid Havstenssunds kap. 
Thalictrum minus. — Tanum: Ulsholmen; Långeskär.
Actaea spicala. — T egneby: skalbanken Hjortsbacken fr. o. m. 1957 

(ej tidigare). Kville: Träsvall.
Ranunculus polyanthemus. — Svenneby: Dannemark-Ulon flerst. 

Kville: Sälvik. Tanum: flerst. på Trossö o. Kalvö samt i Havstenssund.
R. bulbosus. — Ojämn utbredning, huvudsakligen i kustlandet. Avtar 

N-ut enl. Fries 1945, men är dock enl. min mening vanligare än kartbilden 
ger vid handen. R. bulbosus växer ofta på skalgrus. Samtliga följande lokaler 
utgör skalbankar eller består av skalgrus. Stenkyrka: Tolleby. Klovedal: 
Björholmen. Röra: Lerskall. Tegneby: Nötskär; Gravedal; nära Djup
vattnet. Bro: Edsvik. Tossene: Yalfjäll. Askum: Altersmyr; strax \ 
om Klevekilen. Kville: Hynnöbukten mot Solumhällarna (enl. V. Gillner) 
och Karlsvik, båda lokalerna på St. Hamburgön; Hökebacken; Sälvik, 
Valön; Yllene. Tanum: Svinnäs; Kuseröd; Edsviken; Saltvik; 1 rossö; 
Havsten; Amundholmen; Västbacken; Klätta.

Berberis vulgaris. — Tanum: Trossö.
Crambe maritima. — Tanum: Vallvik (S om Grebbestad); I rossö. 
Alyssum calycinum. — Tanum: finns fortfarande på Lindö (1962-64 

vid Äng). Fries 1945 uppger 1929-1945.
Parnassia palustris. —Tanum: Trossö; flerst. på Kalvö.
Saxifraga Iridactyliles. — Klövedal: 2 km N om Kallsunds huvud pa 

Herrön. Askum: skalbank vid Altersmyr. Svenneby: \ alon; Danne- 
mark-Ulön. Kville: Rågö; Valö. Tanum: Ulsholmen; Långeskar; skal
bank SÖ om Klätta. Samtliga dessa fynd är S. Iridactyliles, icke S. osloensis.

Filipendula vulgaris. — Tegneby: Gravedal vid Nösund 1952-59, 
numera utgången (jfr Hallberg 1959, s. 51). Askum: skalbankar 0,9 km 
N om Vägga (Altersmyr) samt V om Kleveviken (0,5 km N om föreg.). 
Svenneby: Valön. Kville: Träsvall; Sälvik. Tanum: Veddö; Vallvik; 
Pinnö; Svinnäs; Kuseröd; Ulsholmen; Kalvö.

Fragaria viridis. — Askum: flera skalbankar V om Klevekilen, näm
ligen 0,6 km, 0,9 km och 1,5 km N om Vägga; Tryggö (Gillner 1963). 
Tanum: Saltvik; Ulsholmen; Långeskär; Hällsö; 1 km NV om Aleviken; 
Havsten (där även sedd av Lundb. 1948); Getholmen; Killingen; Egjde- 
holmen; Lindö; SÖ om Klätta. — Lokalerna i Askum har särskilt intresse, 
eftersom F. viridis är mycket sällsynt S om Bottnafjorden och kan räknas 
till ängsarterna med utbredningslucka i mellersta Bohuslän (se ovan Carex 
ericetorum).

Potentilla Crantzii. — Röra: skalbank i skog 1 km N om Lerskall ( »Le - 
skall» i Fries 1945?). Endast några få sterila ex. fanns dar 1960. Sven
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Fig. 1. Eryngium maritimum är fridlyst i Sverige, men detta kommer tyvärr inte att 
kunna förhindra dess totala utrotning i Bohuslän. På Trossö i Tanums sn skyddas 
den sista plantan sedan flera år tillbaka av omtänksamma ortsbor.
Eryngium maritimum has been protected in Sweden, but unfortunately this will not 
save it from being completely exterminated in Bohuslän. On the island of Trossö 
in the parish of Tanum the last plant has been carefully protected for several years 
by thoughtful local inhabitants.

neby: Valön. Tanum: Veddö; Vallvik; Havstenssund; Lammön; Hav
sten; Amundholmen; Killingen; Västbacken; SÖ om Klätta; skalbank 1 km 
N om Munkseröd (inlandet).

Amelanchier spicala. — Angered: på klippbrant mellan Lärje och 
Lärjeholm.

Astragalus darticus. — Den större av de två lokalerna i Bohuslän (båda i 
Havstenssundstrakten i Tanum) är nu starkt hotad av bebyggelse, såsom 
en gång Frisendahl förutspådde (1936, s. 230).

Vicia lathyroides. — Tanum: Ö om Havstenssunds vattenverk.
25— 653870 Su. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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Lathyrus maritimus. — Svenneby: Valön 1949 (H. Fr.)- Kville: 1 km 
N om Sjöviken på St. Hamburgön 1957 (St. N.). Tanum: Ulmekärrsand 
1951 (H. Fr.); N om Gullbringa. Lur: Resö Vallbosand (här även samlad 
av St. N. 1957).

Geranium lucidum. Resteröd: Björkholmen; Strandön.
Euphorbia palustris. — Tanum: Vallvik.
Hypericum montanum. — Tegneby: Hjortsbacken 1951-54.
Viola rupestris. — Tanum: Krossholmen (strax S om Grebbestad); 

Edsviken.
Hippophaé rhamnoides. — Askum: skalbank strax NV om Knutsdal 

(förvildad?).
Eryngium marilimum. — Tanum: Veddö; Trossö. — På Veddö finns 

två individ, på Trossö sedan flera år ett enda (se fig. 1). Fridlysningen 
kommer icke att kunna hjälpa Eryngium att överleva i Bohuslän. Den 
växer i allmänhet på de mest omtyckta badplatserna.

Pyrola rotundifolia. — Tegneby: Hjortsbacken sedan 1956.
Arctoslaphylos uva-ursi. — Tanum: Vallvik.
Limonium humile. — Tanum: mellan Vallvik och Vettemyr.
Gentianella amarella (ssp. axillaris Schmidt). — Askum: Klevekilens V- 

strand.
Ligustrum vulgare. — Tanum: Vallvik; strax S om Föraby; Havsten.
Satureja acinos. — Tanum: strax N om Föraby; Havsten; Kalvö. Skee: 

Nötholmen.
Origanum vulgare. — Tanum: Ulseröd; Långeskär; Getholmen; Egjde- 

holmen.
Thymus serpyllum ssp. anguslifolius. — Tanum: V-sidan av Otterön 

1964. — Denna underart är i norra Bohuslän tidigare endast funnen en 
gång (vid Strömstad 1909 av Strandell enl. kollekt i Botaniska museet i 
Uppsala, se även Jalas 1947, s. 71). Kollekten från Strömstad utgör 
v. linnaeanus Gren. & Godr., den i Bohuslän vanligaste varieteten, medan 
exemplaren på Otterön torde vara v. ericoides Wimm. & Grab, (jfr dock 
Jalas 1950, s. 76). Otterö-individens blad är glatta, sällan längre än 4 mm 
och vanligen mindre än 1 (högst 2) mm breda. Staminternodierna är korta, 
men delvis knappt kortare än bladens längd (jfr karaktärer hos Jalas 
1947, s. 8 ff.).

Verbascum nigrum. — Tanum: N om Föraby; Havsten.
Plantago media. — Kville: skalbank i Norby (inlandet). Tanum: på 

följande öar: Ulsholmen; Långeskär; Havsten; Getholmen; Killingen. Skee: 
N. Hälsö.

Campanula latifolia. — Tanum: Ulseröd.
Inula salicina. — Stenkyrka: skalbank vid Bötjärn. Klövedal: 2 km 

N om Kallsunds huvud på Herrön. Tegneby: SV om Bråte myr. Sven
neby: flerst. i Smedseröd; Valön. Tanum: Trossö; Getholmen. Skee: 
N. Hälsö.

Artemisia campeslris. — Tanum: Halsvik: Vallvik; strax N om Gull
bringa.

A. maritima. — Svenneby: Valön; Dunnholmen.
Cirsium acaule. — Klövedal: skalbank i dalpass mellan Vik och Toröd. 
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Vid besök på denna av Nilsson (1940, s. 161, 169) angivna växtplats 
befanns denna vara helt skövlad. Jag kunde icke finna ett enda ex. av 
C. acaule. Däremot fann jag några ex. på en annan skalbank i trakten, 
ca 0,5 km S om Vik och Ö om bygdevägen i dalen. Bro: V om Brevik på 
flera skalbankar, varav den största torde vara »Björneröd» (Nilsson 1940, 
s. 161). Askum: skalbankar V om Klevekilen, dels 0,9 km N om (vid 
Altersmyr), dels 1,5 km N om Vägga.

Crepis praemorsa. — Tanum: Ulsholmen; Amundholmen.
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Summary.

Contributions to the plant geography of Göteborgs and 
Bohus län, southwestern Sweden.

The present paper is a survey of previously unpublished records 
(cf. Fries 1945, 1947, Woldmar 1957, Ivarsson 1957, Ohlander 
1958) of new localities of a number of vascular plants in Bohuslän, 
southwestern Sweden, with mainly phytogeographical and phyto- 
sociological comments. Many of these plants are natural and charac
teristic elements in the calciphytic vegetation on shell-bearing soils 
in Bohuslän (cf. Nilsson 1945, Hallberg and Ivarsson 1965). 
Among particularly notable findings may be mentioned Poa alpina.

LITTERATURFÖRTECKNING.

Vlbertson, N., 1947: Agrostis gigantea Roth som dominant i alvarvegeta- 
tionen på Falbygden. — Svensk Botan. Tidskr. 41, s. 182-187. 
Uppsala.

Blom, C., 1929: Om floran i Lurs skärgård. — Acta Horti Gothoburg. 4, 
s. 285-300. Göteborg.

Fries, H., 1945: Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och ormbunkar. — 
Göteborg.

» , 1947: Tillägg till växtförteckningen i »Göteborgs och Bohus läns
fanerogamer och ormbunkar». — Acta Horti Gothoburg. 27, s. 77- 
95. Göteborg.

Frisendahl, A., 1936: Om Astragalus danicus Retz i Sverige. — Acta 
Horti Gothoburg. 11, s. 223-232. Göteborg.

Gillner, V., 1963: Något om vegetation och flora på Tryggö och det s. k. 
Ramsvikslandet i Askums sn, Göteborgs och Bohus län, jämte 
några synpunkter på utformningen av en fridlysning av området. — 
(Utarb. på uppdrag av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. — 
Maskinskr.) Göteborg.

Hallberg, FL P., 1959: Rhytidium rugosum (L. ex Hedw.) Kindb. i 
Bohuslän. — Svensk Botan. Tidskr. 53, s. 49-63. Stockholm. 

Hallberg, H. P., and Ivarsson, R., 1965: Vegetation of coastal Bohuslän
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3



II. PETEK IIALI.BEUG376

- The plant cover of Sweden. A study dedicated to G. Einar Du 
Rietz on his 70th birthday, April 25th 1965, by his pupils. Acta 
Phytogeogr. Suecica 50, p. 111-122. Uppsala.

Hultén, E., 1950: Atlas över växternas utbredning i Norden. — Stockholm. 
Hylander, N., 1955: Förteckning över Nordens växter. 1. Kärlväxter.

Utg. av Lunds botaniska förening. Lund.
Ivarsson, R., 1957: Ridrag till Bohusläns flora. —- Svensk Botan. Tidskr. 

51, s. 558-563. Stockholm.
Jalas, J., 1947: Zur Systematik und Verbreitung der fennoskandischen 

Formen der Kollektivart Thymus serpyllum L., em. Fr. — Acta 
Botan. Fenn. 39. Helsingfors.

—»—, 1950: Zur Kausalanalyse der Verbreitung einiger nordischen Os
und Sandpflanzen. — Annales Botan. Soc. Zoolog. Botan. Fenn. 
»Vanamo» 24: 1. Helsinki.

Lid, J., och Zaciiau, A. R., 1929: Utbredningen av Viscaria alpina (L.)
G. Don, Alehemilla alpina L. och Rhodiola rosea L. i Skandinavien. 
— Acta Horti Gothoburg. 4, s. 69-144. Göteborg.

Nilsson, St., 1940: Cirsium acaule (L.) All. i Bohuslän. — Acta Horti 
Gothoburg. 14, s. 157-175. Göteborg.

—»—, 1945: Skalgrusbankarna i Bohuslän, deras flora och vegetation. — 
I: Fries, FL, 1945, s. 75-85.

Ohlander, M., 1958: Nyare bidrag till kännedomen om kärlväxtfloran på 
Orust. — Svensk Botan. Tidskr. 52, s. 52-62. Stockholm.

Sterner, R., 1945: Bohusläns flora i växtgeografisk överblick. — I: Fries,
H. , 1945, s. 32-74.

Svedmark, E., 1902: Beskrifning till kartbladet Fjellbacka. — Sveriges 
Geolog. Undersökn. Ser Ac, nr 2. Stockholm.

Woldmar, S., 1957: Anteckningar till kärlväxtfloran i mellersta Bohuslän. 
— Svensk Botan. Tidskr. 51, s. 105-116. Stockholm.

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3



Svensk Botanisk Tidskrift. Bd 59, H. 3. 1965.

SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden om

märkliga växtfynd o. d.

Några växtlokaler i Bohuslän, huvudsakligen vid Åbyfjorden.

Genom att jag varje sommar fr. o. m. 1949 tillbringat åtminstone ett par 
veckor i Källevik, Bro församling, Stångenäs kommun, vid Åbyfjorden 
har jag fått tillfälle att göra en del iakttagelser över kärlväxtfloran i denna 
del av Bohuslän. Som framgår av följande förteckning är de fynd, som gjorts, 
föga sensationella utan snarast att betrakta som kompletteringar till 
H. Fries (1945, 1947), särskilt beträffande Bro socken. Nya för Bro socken 
är sålunda Equisetum hiemale, Carex pseudocyperus, Neollia nidus-avis, 
Gymnadenia conopsea, Platanthera chloranta, Salix aurila x repens, Silene 
dichotoma, Sinapis alba, Epilobium obscuriim, Myriophyllum verlicillatum, 
Chimaphila umbellata, Cuscuta epithymum och Campanula palula, för 
Tossene Blechnum spicant, Narthecium ossifragum, Monotropa hypopilys 
och Linnaea borealis, samt för Askum Lathyrus silvestris.

Märkligt är att icke mindre än sju orkidéarter påträffats inom den be
gränsade ytan av ca 1li km2 N om Sötorpsberget i Bro s:n, nämligen Orchis 
maculata och Platanthera bi folia samt de i det följande nämnda fem ovanligare 
arterna.

För lokalangivelserna har de ekonomiska kartbladens, 62 Bro SV och 
62 Bro SO, namn använts. De flesta befinner sig inom en cirkel med 3 km 
radie och med medelpunkten i Källeviksdalen. För att skilja kartans två 
Källevik använder jag här beteckningarna Övre och Nedre Källevik, av 
vilka det förra ligger längst upp i dalen och det senare nere vid Åbyfjorden. 
De två torpen med namnet Backarna på Sötorpsbergets nordsida kallas 
här »Norra» och »Södra».

I de fall, där en särskilt exakt lokalisering av fyndplatsen ansetts moti
verad, har bäring (0°-360° med 180° i S) och avstånd (i meter) från triangel
punkten på Sötorpsbergets topp angivits. Övre Källevik varifrån exkur
sionerna utgått — har sålunda läget 341°, 540 m.

Sockennamnen har i de följande lokaluppgifterna samma innebörd som 
i H. Fries (1945). När inget sockennamn anges, ligger lokalen i Bro sm.

Ordningsföljden och nomenklaturen överensstämmer med den, som an
vänts i H. F’ries (1945).

Jag är museiintendent Rolf Santesson tack skyldig för bestämning av 
två Epilobium-arter och för kontroll av ytterligare några artbestämningar.

Lycopodium annotinum. — Flera lokaler i skogarna på Sötorpsbergets 
sluttningar och i Skottfjäll (vid Lillevattnet, Svartevattnet och Koppbon).

So. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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L. clavalum. - Som föreg. men sparsammare.
Equisetum hiemale. — I bäckdalen mellan Bråtebron och Talavid (33°, 

500 m) samt på en fuktig sluttning mot dalen nedanför Rösebergets väst- 
brant (81°, 950 m).

Botnjchium lunaria. — I stor mängd på äldre partier av snäckskals- 
banken ca 200 m Ö om Övre Källevik.

Slrulhiopteris filicaslrum. — Vid bäcken i Källeviksdalen 1965. Tossene: 
vid Fodenäsbäcken nära dess utflöde i Åbyfjorden samt i Lundebäckens 
dalgång 500 m V om Åby (massvis och manshög).

Blechnum spicant. — Tossene: i en bäckravin från Rödberget ned mot 
Sunningarna vid Åbyfjorden (235°, 3 150 m, Lisbeth Fries 1951).

Polamogelon oblongus. —- I ett vattenfyllt dike vid ödetorpet Koppbon 
i Skott fjäll 1962.

Air a praecox. — Torra vägkanter mellan Övre och Nedre Källevik. Tos
sene: sandig vägkant vid Fodenäs 1953. Askum: Amhult 1956 och Risö 1957.

Cynosurus cristatus. — Allmän överallt omkring Källevik, Talavid och 
Orredalen.

Bromus arvensis. — Landsvägskant vid Stranderäng.
Rhynchospora fusca. — En ca kvadratmeterstor fläck i en liten myr 

mellan Störrebergsmyr och Rösebergen 1961 och senare (74°, 830 m —■ 
något osäkra värden).

Carex remota. - Vid bäcken i Källeviksdalen 1949 o. följ.
C. maritima. — I en liten vik av Åbyfjorden nedanför Sötorpsberget 

mitt emot Åby 1959.
C. pseudocyperus. — I ett halvt igenväxt dike i en av de övergivna od

lingarna vid Koppbon i Skottfjäll 1961.
Narthecium ossifragum. — I en rad småkärr i en nord-sydlig spricka i 

Sötorpsberget mellan dess topp och Hällersmyr 1953, 1964 (125°, 170 m) 
och i stor mängd på den vidsträckta myren N om Lillevattnet och V om 
Svartevattnet 1960, 1961. Tossene: i en fuktig sänka i berget ovanför 
stranden mellan Sunningarna och Hjälmsängen 1956 (233°, 3 400 m). Lo
kalerna i Bro s:n torde vara identiska med dem som utprickats på kartan 
i H. Fries 1945 (sid. 42), medan lokalen i Tossene är ny.

Allium vineale. — Klipphyllor mellan Nedre Källevik och stranden samt 
på berget vid stora landsvägen V om Gammelängen. Tossene: strandäng 
vid Sunningarna 1964. Askum: Amhult 1956.

A. oleraceum. — Vid Nedre Källevik och Gammelängen tillsammans med 
föregående.

Gymnadenia conopsea. — 1 ensamt ex. i ängsbacken nedanför torpet 
Södra Backarna 1951 (314°, 460 m). Trots ivrigt letande på platsen varje 
följande år har den ej återfunnits. Lokalen ändrar nu karaktär genom 
snabbt uppväxande planterade granar.

Platanthera chlorantha. — Ett tiotal ex. i Kvarnemyren på Sötorps- 
bergets sydsluttning 1951, 1953 (227°, 950 m) och 1 ex. vid Giljan 1963 
(15°, 980 m).

Listera cordata. — I ett skogskärr SV om Södra Backarna 1950 (298°, 
490 m), sedan dess förgäves eftersökt. Bland Sphagna i en skuggig bäckdal 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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i granskogen på Sötorpsbergets sluttning mot Åbyfjorden 1963, 1964 
(277°, 1 000 m).

Neottia nidus-avis. — Några få ex. i den branta bäckravinen mellan Tala- 
vid och Bråtebron i granskog med inslag av lövträd 1960 (32°, 550 m). Ej 
återfunnen under dé följande åren.

Goodyera repens. — Tre lokaler i området mellan Fågelkärr och Skygge
berget, nämligen 1960 (12°, 1 120 m, Erik Fries), 1962 (5°, 1 100 m) och 
1963 (30°, 1 350 m).

Salix aurita x repens. — På två ställen på Sötorpsbergets nordsida 1964.
Humulus lupulus. — Vid strandvägen N om Dumpen 1948 och vid öde

torpet Koppbon i Skottfjäll 1962.
Suaeda maritima. — Tossene: sparsamt på sandstranden vid Åby brygga 

1950, senare ej återfunnen.
Silene dichotoma. — Enstaka ex. i en klövervall mellan Övre och Nedre 

Källevik 1951 och i kornåkrar vid Norra Backarna 1960.
Melandrium rubrum. — Vid vägen mellan Övre och Nedre Källevik 1950 

och i ett dike vid vägskälet S om Hallindens jvstn 1950 och alla följande 
år. Tossene: i Lundebäckens dalgång 500 m V om Åby 1951.

Aquilegia vulgaris. — 1 ex. med mörkt blålila blommor i snårskog vid 
snäckskalsbanken ca 200 m Ö om Övre Källevik 1949. Har under följande 
år långsamt ökat i antal. Några få ex. vid ödetorpet Koppbon i Skottfjäll 
1962.

Actaea spicata. — I »iaf/iraea-lunden» ca 100 m V om Övre Källevik 
1949 (och senare).

Sinapis alba. — Enstaka ex. i havreåkrar i Källeviksdalen 1962.
Cardaminopsis arenosa. — Vid Vrångebäcks brygga 1957 och i ett grustag 

vid landsvägen ca 1,5 km Ö om Hallindens jvstn 1959.
Rubus chamaemorus. — På en liten skogsmosse mellan Kroken och 

Skogen (22°, 1 200 m).
Sorbus aria. — Tossene: ett ensamt träd på Bödsbergets SÖ sluttning 

mot Åbyfjorden 1951 o. följ. (231°, 2 900 m).
Geum rivale x urbanum. — Ett stort bestånd omkring källan ca 150 m 

Ö om Övre Källevik 1950 o. följ.
Medicago lupulina. — Vid vägen mellan Skårve och Fågelkärr 1950-1964.

I Källeviksdalen på en dikeskant 1961.
Trifolium dubium. — Vid vägen mellan Övre och Nedre Källevik 1949- 

1964. Tossene: vid kvarnruinen på toppen av Rödsberget 1962.
T. campestre. — Tillsammans med föreg. på nämnda lokaler samt i en 

backe S om Skårve. Askum: Amhult.
T. agrarium. — Talrikt vid landsvägen 200 m Ö om Hallindens jvstn 

1950. Några få ex. SO om Giljan 1964 (23°, 860 m). Tossene: vägkant nära 
Stensjö 1953.

Astragalus glycyphyllus. — 1 ex. vid vägen invid Övre Källevik 1949 o. 
följ. Flera ex. i snäckskalsbankarna Ö om Övre Källevik och V om Norra 
Backarna 1950 o. följ. Badstranden vid Fågelvik 1952. Landsvägskant 
nära Rågårdsdal 1952. Tossene: stenig havsstrand vid Grönvik, Åby, 1950 
(262°, 1 710 m) och strandsnår vid Sunningarna 1964 (232°, 3 070 m).

Vicia silvatica. - I stor mängd på Sötorpsbergets sluttning mellan Talavid
Sv. Rot. Tidskr., 59 (1965) : 3
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och Bråtebron i tät blandskog 1949 (28°, 530 m, Kerstin Berntson). 
Iakttogs på samma plats senast 1961. Sparsamt i barrskogen på Sötorps- 
bergets sluttning ned mot vägen mellan Södra Backarna och skalgrusbrottet 
1964 (356°, 450 m). 3 ex. i snårlövskog vid vägen mellan Övre Källevik 
och allmänna båtplalsen 1964 (303°, 850 m).

Lathyrus silvestris. — Askum: Amhult.
Geranium silvalicum. — I stor mängd nedanför berget mellan Skogen och 

Gammelängen 1963. Bäckdal vid Bråtebron 1963. Tossene: vid gamla 
landsvägen mellan Åby och V. Dalarna 1952.

Mercurialis perennis. — H. o. d. i Källeviksdalen, särskilt vid bergrötter 
i skuggig lövskog 1949 o. följ. Skyggebergets nordsluttning 1963. Hassel
lund Ö om Rödningen vid Rödningevattnet 1951. Tossene: i Lundebäcken 
Ö om Lunden 1951.

Epilobium hirsutum. I diken mellan Fågelkärr och Skårve 1948 o. följ. 
(41°, 1 330 m, förmodl. »Fågelkärr (St. Nn)» i H. Fries 1945). Under senare 
år spridd i diket vid stora landsvägen mellan Skarstad och Hallinden.

E. roseum. Invid en gödselstad, Bjälkebräcka gård 1959.
E. obscurum. — Tillsammans med föreg. 1959.
Myriophyllum verticillalum. — I en liten gol på Ulorna nära stranden S 

om Rågårdsdal 1956.
Daucus carota. — Landsvägskant vid N. Ingeröd 1950.
Chimaphila umbellala. — Under ek, asp, tall m. m. vid en gångstig på 

berget N om Källeviksdalen (346°, 710 m), där den påträffades av Kersti 
Halliste 1951. Förekommer över en yta av ca 4 m2 och blommar där 
sparsamt varje år.

Pyrola chlorantha. - Några få ex. på ovannämnda gångstig några tiotal 
meter från Chimaphila (343°, 750 m). Hittades 1950 av Karin Fries och 
förekommer fortfarande på samma lokal.

Monotropa hypopitys. — Omkr. 15 lokaler i skogarna omkring Källevik
1950 o. följ. Tossene: i tät granskog S om Sjöliden 1951 och under bok m. in. 
mellan Åby och Grönvik 1962.

Arctosiaphylos uva-ursi. Flerstädes på Sötorpsberget 1951 o. följ. samt 
på Stångekullen i Skottfjäll 1962.

Anagallis arvensis. — Trädgårdsland vid Övre Källevik 1949, 1950 o. 
1953, sedan utgången. Askum: Amhult.

Convolvulus arvensis. — I potatisland vid Norra Backarna 1951 o. följ.
Cuscuta epilhymum. — I en mot söder sluttande beteshage 100 m NV om 

Övre Källevik (336°, 610 m). Sedan den upptäcktes 1951, har dess före
komst där kunnat bekräftas varje sommar. Frekvensen har varierat, men 
vissa år har den uppträtt så rikligt, att barnen samlat in och nystat sam
man den i stora bollar. Den tycks parasitera på så gott som alla närvarande 
örter och gräs, vilket överensstämmer med K. Johanssons (1914) iakt
tagelser på Gotland.

Asperugo procumbens. — I strandsnår under Uleberget vid Åbyfjorden
1951 (235°, 1 980 m).

Hyoscyamus niger. — Tossene: flera ex. i sluttningen bakom östra flygeln 
på Åby gård 1960.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3



Veronica beccabunga. — Vid bäcken i Källeviksdalen 1949. Tossene: i 
Lundebäcken 500 m V om Åby 1951.

Lathraea squamaria. — Under hassel, asp och andra lövträd vid en liten 
bäck 100 m VSV om Övre Källevik 1950 (330°, 540 m). Efter gallring av- 
skogen ett par år senare försvann den och har ej återkommit. Platsen 
torde vara identisk med den som anges i H. Fries 1945: »Bro: Källevik 
(St. Nn).»

Plantago media. — Tossene: vid kvarnruinen på Rödsberget 1962. 
Linnaea borealis. — Ett tiotal lokaler i barrskogarna på Sötorpsbergets 

nordsluttning och dess utlöpare omkring Fågelkärr, Skogen och Övre Källe
vik 1949 o. följ. I granskog S om Bovikskilen vid Vrångebäck 1956. Tossene: 
granskog i Mörkedalen vid Åbyfjorden S om Åby 1963.

Campanula patula. — 1 ex. i en beteshage vid Bråtebron 1962 och flera 
ex. på samma ställe 1964 och 1965 (43°, 570 m).

Filago minima. — Tossene: grustag vid Varpet N om Åby 1952 och torr 
gräsbacke nära havsstranden vid Sunningarna 1960. Askum: Risö 1957. 

Matricaria chamomilla. — Vetefält vid Stranderäng 1961.
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Ny lokal på Falbygden för Stipa pennata.

Vid en exkursion den 21 juni 1965 till den av Lennart Fridén (se 
Fridén 1948) upptäckta lokalen för Stipa pennata vid Nolgården i Näs’ 
socken på Falbygden (numera naturskyddsområde) uppsökte jag även de 
kringliggande åsarna och hade då glädjen att på en av dessa finna ett be
stånd av fjädergräset. Under tiden 21-23 juni undersökte jag fyndplatsen 
närmare. Här följer nu en redogörelse för resultaten med bland annat vissa 
jämförelser mellan de båda Shpa-lokalerna.

Den ås, på vilken mitt fynd gjordes, ligger helt nära åsen, där Fridén 
gjorde sin upptäckt, och tar sin början vid en liten väg från Nolgården 
fram till naturskyddsområdet; åsen går sedan norrut. Den är säkerligen 
identisk med den ås, som Fridén (1948, s. 213) kallar »den tätt vid gården 
N-gående åsen». Åsen är tämligen hög och smal samt mer eller mindre 
brant. På båda sidor om dess södra och mellersta del ligger åkerfält. Fjäder
gräset växte på östra sidan av åsens mellersta del; expositionen här är ost- 
sydostlig och lutningen mot åkern nedanför rätt stark. Själva växtplatsen 
ligger något nedanför brantens mitt, alltså närmare åkern än krönet på

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : .‘1
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Fig. X. Fjädergräset (Slipa pennalä) på den nyupptäckta lokalen. —- Foto 23.6.1965.
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åsen, och är belägen på ett avstånd av uppskattningsvis cirka 300 m öster 
om fjädergräsbestånden på naturskyddsområdet.

Betning ägde vid undersökningstillfället ej rum på åsens södra eller 
mellersta del; ej heller syntes spår av tidigare betning där. Om någon 
betning av tamboskap över huvud taget skett där, torde det ha varit i 
mycket obetydlig omfattning med hänsyn till de branta sidorna och det 
smala åskrönet. Det område av åsen, där S/ipa-beståndet anträffades, 
torde i varje fall vara mycket otjänligt som betesplats för nötkreatur.

Det nu anträffade fjädergräsbeståndet utgjordes av tre tuvor i omedelbar 
närhet av varandra (det rymdes inom en kvadrat med 25 cm sida). En 
tuva var steril, medan de båda andra var fertila. Av de fertila tuvorna hade 
den ena ett utvecklat blomskott samt den andra två utvecklade och två 
outvecklade blomskott, alltså inalles fem strån. Tuvan med blott ett strå 
hade en tuva av Dactylis alldeles inpå sig.

På en provyta av 1 m2 med medelpunkt i Slipa-tuvan med Dactylis 
hade vegetationen följande sammansättning.

Träd- och buskskikt saknas.
Fältskiktet: Poa compressa, Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, 

Helianthemum nummularium, Galium Iriandrum, G. verum och Hieracium 
pilosella (inkl. H. macrolepideum) (alla mer eller mindre rikliga) samt 
Arrhenatherum pratense, Dactylis glomerata (två tuvor), Festuca ovina, F. 
pratensis, Stipa pennata (tre tuvor), Pimpinella saxifraga, Linum catharticum, 
Hypericum perforatum, Anthyllis vulneraria, Satureja acinos, Scabiosa co- 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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lumbaria, Cirsium acaule, Centaurea jacea, C. scabiosa och Solidago virgaurea.
Bottenskiktet: Rhytidium rugosum (dominant i bottenskiktet), Campto- 

thecium latescens, Abietinella abietina, Thuidium philibertii, Fissidens 
crislatus, Cladonia silvatica coli, (subdominant), C. furcata och Cetraria 
islandica.

Strax utanför provytan växte Carex montana, Anemone pulsatilla, Prunella 
grandiflora, Hypnum cupressiforme och Cladonia rangiformis.

På den centrala delen av åsens ostsluttning, omfattande bland annat 
den nyssnämnda provytan, hade vegetationen följande, tämligen enhetliga 
sammansättning.

Träd- och buskskikt: Juniperus (spridd), Acer plalanoides (småskott 
strax nedanför provytan), Malus silvestris (ett mindre skott) och Rosa 
villosa (2 buskar nära åsens krön).

Fältskiktet: Poa compressa, Festuca ovina, Arrhenatherum pratense, Briza 
media, Dactylis glomerata, Silene nutans, Filipendula vulgaris, Fragaria 
viridis, Alchemilla glaucescens, Anthyllis vulneraria, Trifolium montanum, 
Helianthemum nummularium, Plantago media, Galium boreale, G. triandrum, 
G. verum, Prunella grandiflora, Centaurea jacea och Hieracium pilosella 
(inkl. H. macrolepideum) (alla mer eller mindre rikliga) samt Poa pratensis, 
Phleum phleoides, Carex montana, Polygonatum odoratum, Anemone pulsatilla, 
Hypericum perforatum, Polygala comosa, Linum catharticum, Pimpinella 
saxifraga, Satureja acinos, Thymus serphyllum, Primula veris (mestadels vid 
buskar), Cirsium acaule, Centaurea scabiosa och Artemisia campestris (alla 
spridda över området) ävensom Arrhenatherum pubescens, Festuca pratensis, 
Slipa pennata, Viscaria vulgaris, Cerastium arvense (spridda ex. strax 
ovanför åkern), Potentilla rupestris (enstaka ex. nära åsens krön), P. taber- 
naemonlani, Alchemilla subglobosa, Lotus corniculatus, Medicago lupulina, 
Vicia cracca, Sedum acre, Arabis hirsuta, Viola hirta (mestadels vid buskar), 
Veronica chamaedrys (nedåt åkern), Linaria vulgaris (nedåt åkern), Myosotis 
arvensis (nedåt åkern, åtskilliga ex.), Knautia arvensis, Scabiosa columbaria, 
Chrysanthemum leucanthemum, Achillea millefolium, Senecio jacobaea, So
lidago virgaurea, Anthemis tinctoria (nedåt åkern) och Leontodon hispidus 
(nedåt åkern).

Bottenskiktet: Rhytidium rugosum (riklig, dominant i bottenskiktet), 
Camptothecium lutescens, Abietinella abietina, Thuidium philibertii, Hylo- 
comium splendens (vid lignoser), Rhytidiadelphus triquetrus, Hypnum 
cupressiforme, Ditrichum flexicaule, Tortula ruralis, Fissidens cristatus 
(åtminstone delvis som var. mucronatus), Weisia microstoma, Barbula 
convoluta ? (steril), Cladonia silvatica coll. (tämligen riklig, subdominant), 
C. furcata, C. rangiformis, Cetraria islandica (alla tre spridda över området), 
Peltigera canina och P. rufescens.

Yid eller i Jurnperas-bestånden växte framförallt Polygonatum odoratum, 
Viola hirta, Primula veris och Galium boreale.

På den centrala delen av ostsluttningen är vegetationen ej helt sluten; 
växttäcket avbrytes flerstädes av större och mindre fläckar med naken 
jord. På åtskilliga ställen ser man dessutom helt eller delvis vegetationsfria 
jordhögar (mullvadshögar?), varigenom sluttningens öppna, steppartade 
karaktär bibehålies.
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I sin sydligaste del tår åsens ostsida mer nordostlig exposition. Vegeta
tionen antar där en mer mesofil prägel, vilket bl. a. kommer till synes i ett 
mer utvecklat träd- och buskskikt samt ett mer slutet fältskikt. Vegeta
tionen hade där följande sammansättning.

Träd- och buskskiktet: Juniperus (flera stora ex.), Pinus silvestris (några 
ex., varav ett medelstort), Salix starkeana (1 ex.), Prunus avium (2 ex.), 
Cotoneaster integerrima (några ex.) och Sorbus intermedia (några större och 
mindre ex.).

Fältskiktet: Carex montana, Rubus saxatilis, Alchemilla glaucescens, 
Filipendula vulgaris, Geranium sanguineum, Vicia cracca, Primula veris, 
Galium boreale och G. verum (alla mer el. mindre rikliga) samt Arrhenalherum 
pubescens, Dactylis glomerata, Festuca ovina, Alchemilla subglobosa, Potentilla 
rupestris, Viola hirta, Plantago lanceolala, Prunella grandiflora och Galium 
Iriandrum (alla spridda över området) ävensom Brachypodium pinnatum, 
Phleum phleoides, Anthoxanihum odoratum, Briza media, Arrhenalherum 
pratense, Festuca pratensis, Poa pratensis, Polygonalum odoratum, Rumex 
acetosa, Anemone pulsatilla, Ranunculus polyanthemus, Silene nutans, 
Anthriscus silvestris, Pimpinella saxifraga, Fragaria vesca, Potentilla crantzii, 
Anthyllis vulneraria, Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Trifolium 
monlanum, Helianthemum nummularium, Hypericum perforatum, Plantago 
media, Veronica chamaedrys, Pulmonaria angustifolia (enstaka ex.), Knautia 
arvensis, Campanula persicifolia, Cirsium acaule, Cenlaureajacea, C.scabiosa, 
Artemisia campeslris och Hieracium pilosella (inkl. H. macrolepideum).

Bottenskiktet: Rhytidiadelphus triquetrus (dominant i bottenskiktet), 
Hylocomium splendens (subdominant), Camptothecium lutescens och Rhyti- 
dium rugosum.

På åsens krön anträffades Juniperus, Pinus, Salix starkeana, Cotoneaster 
integerrima och Sorbus intermedia; i fältskiktet bl. a. Carex montana (riklig), 
Anthoxanthum odoratum, Rumex acelosa, Potentilla erecla och Arabis hirsuta 
samt i bottenskiktet Rhytidiadelphus triquetrus och Hylocomium splendens.

Från åsens motsatta sida med väst- till nordexposition må följande 
karakteristiska inslag i vegetationen anföras.

Träd- och buskskikt: Juniperus, Picea abies, Salix caprea (stort träd), 
S. myrsinifolia, Betula pubescens och Acer platanoides.

Fältskikt: Convallaria majalis, Anemona nemorosa, Ranunculus acris, 
Trollius europaeus (riklig), Heracleum sphondylium, Potentilla erecta, Rubus 
saxatilis, Geum rivale, Lathyrus montanus, Vaccinium myrlillus, Veronica 
chamaedrys, Hypochoeris maculata och Crepis praemorsa.

Den rikliga förekomsten av Cladonia silvalica coll. på åsens ostsluttning 
tyder på en viss acidifiering av det översta markskiktet. Jfr Albertson 
1946 s. 70-71, 100 och 220 (Cladonia silvalica i hällhedar och torrängar av 
degenerationstyp). Den på ostsluttningen i allmänhet dominerande Rhyti- 
dium är ej heller någon exklusivt calcifil art (i torrängar pa Stora alvaiet 
allmän även på kalkfattig jord; se Albertson 1950, s. 307). Ang. acidi
fiering på kalkjord jfr v. Rochow, s. 47-48.

Det bör understrykas, att Stipa pennata själv ingalunda är bunden till 
kalkrikt substrat utan ofta föredrar magra, kalkfria sandjordar (då i form 
av var. sabulosa Pacz.); se härom Krausch s. 181-182.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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Förekomsten av ett väl utvecklat lavtäcke på stora delar av ostslutt
ningen visar att betning i nämnvärd omfattning ej skett där sedan lång tid 
tillbaka (jfr Steen s. 38 och 78) och bekräftar alltså vad ovan nämnts om 
betning på åsen. Även Carex montana, Polygonatum odoratum och Slipa 
pennala själv indicerar svag eller obefintlig betning; Carex montana och 
Polygonatum odoratum är enligt Steen, s. 78, utpräglat beteskänsliga; Slipa 
pennata liksom andra Stipa-arter försvinner vid intensiv betning enligt 
iakttagelser på de sydryska fjädergrässtäpperna (Walter, s. 103).

Vid en jämförelse mellan det nu beskrivna åspartiet och den av Fridén 
upptäckta fjädergräsåsen framträder avsevärda skillnader. För korthetens 
skull betecknas den förra åsen ås A och den senare ås B.

Ås A är i allmänhet brantare än B, som även, åtminstone på vissa partier 
av sydsluttningen, har en mer konkav lutning. Härigenom får vegetationen 
på ås A oftast en mer xerofil prägel. På den del av ås A, där fjädergräset 
anträffades, saknades helt Brachypodium pinnatum, Potentilla rupestris, 
Geranium sanguineum, Dracocephalum ruyschiana, Pulmonaria angustifolia 
och Inula salicina, vilka alla är svagt till måttligt xerofila med huvudsaklig 
utbredning i skogsstäppartad vegetation och mer eller mindre rikligt an
träffas bland eller i närheten av fjädergräsbestånden på ås B. Dracocephalum 
och Inula saknades för övrigt på hela den undersökta delen av ås A, medan 
de andra nyssnämnda arterna i stort sett var inskränkta till den sydligaste 
delen av åsens ostsluttning, där vegetationen, som ovan framhållits, har 
en mer mesofil prägel.

På sydsluttningen av åsen B växte (eller har enligt Fridén anträffats) 
till och med sådana mesofila eller svagt hygrofila element, som Convallaria 
majalis, Geum rivale och Lathyrus montanus, vilka på ås A var inskränkta 
till sluttningen mot V-N, samt Potentilla erecta, Trifolium medium och 
Scorzonera humilis, vilka tre saknades på ostsluttningen av ås A.

Följande fältskiktsarter anträffades på ostsluttningen av ås A men 
synes saknas på sydsluttningen av ås B: Ranunculus polyanthemus, Silene 
nutans, Ceraslium arvense, Medicago lupulina, Polygala comosa, Linaria 
vulgaris, Myosotis arvensis, Knautia arvensis, Anlhemis tinctoria och Leon- 
lodon hispidus.

Det förtjänar framhållas, att på Falbygden torde sluttningar med O- 
exposition vara värmeklimatiskt mer gynnade än motsvarande sluttningar 
med V-exposition. På platser med inlandsklimat är nämligen under som
marmånaderna förmiddagstimmarna soligare än eftermiddagstimmarna, då 
istället molnigheten når sitt maximum (se Lindholm, s. 10-14). På branta 
ostsluttningar, sådana som den nu upptäckta S/ipa-lokalen, kan följaktligen 
ett mycket xerothermt lokalklimat uppstå.

Ett intressant drag hos vegetationen på Falbygdens åsar och morän
kullar är det ringa inslaget av annueller, isynnerhet av vinterannueller. På 
de båda Stipa-åsar, varom hittills varit fråga, har sålunda endast följande 
annueller anträffats: Arenaria serpyllifolia, Medicago lupulina, Linum 
catharticum, Satureja acinos och Myosotis arvensis. Av dessa äro dock 
Arenaria och Myosotis här inskränkta till mer eller mindre kulturpåverkad 
mark, nämligen blottat grus (Arenaria) och närheten av åkrar (Myosotis). 
Rent vårblommande annueller (vinterannueller) synes saknas. Frånvaro
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av vinterannueller torde bero på kalla och nederbördsfattiga höstar och 
vintrar och tyder alltså på ett kontinentalt klimat. Jfr rikedomen på 
vinterannueller på de sy dryska (ukrainska) fjädergrässtäpperna med rela
tivt milda höstar och vintrar (se Walter) och den obetydliga förekomsten 
av sådana annueller i den nordkazaklistanska stäppvegetationen med 
avsevärt kontinentalare klimat (Lavrenko).

Falbygdens åsar och moränkullar har ett anmärkningsvärt starkt inslag 
av mer eller mindre kontinentala floraelement, av vilka åtskilliga samtidigt 
är av en boreal eller montan utbredningstyp; något som gäller ej blott de 
mer eller mindre stäppartade vegetationstyperna där utan även de mesofila 
till svagt hygrofila dito i mer skuggigt läge.

Betydande likheter finnes mellan de nämnda stäppartade vegetations
typerna och vissa av den framstående ryske forskaren Boris Keller 
undersökta bergsstäpper och örtrika tallhedar i Altaj-området (Keller 
1914). Bland de gemensamma dragen må framhållas mer eller mindre 
riklig förekomst av Cotoneasler i buskskiktet, förekomst av Stipa pennata, 
Dracocephalum ruyschiana, Crepis praemorsa och talrika andra arter i 
fältskiktet, Rhytidium i bottenskiktet, obetydlig förekomst av annueller 
(vinterannueller synes saknas i Altaj-området eller åtminstone spela en helt 
underordnad roll där) samt existensen på de stäppartade områdena av 
mesofila eller svagt hygrofila element såsom Gymnadenia conopsea, Rosa 
majalis och Inula salicina (i Altaj även Herminium monorchis, Lilium 
marlagon, Polygonum bislorla och Sanguisorba officinalis).
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Några orkidéfyml i Sollefteå-trakten.

Sollefteå stad har en utsträckning av ca 15 km i östvästlig och 30 km 
i nordsydlig riktning. Arealen är till största delen skogsmark. Staden ligger
1 ett kalkfattigt och på orkidéer i allmänhet fattigt landskap, Ångerman
land. Emellertid finns det större eller mindre områden med något rikare 
orkidéflora.

Ett par fynd av arter, som synes vara nya för Sollefteå och trakten 
häromkring, och även några andra fynd av mindre allmänna arter har 
gjorts under de senaste åren. Dessa fynd ger mig anledning att skriva 
några rader.

Platanthera bifolia. — Sollefteå: Skölingsklippen, SY om Rösta 
fäbodar, 1 km NO om Källsjöns norra ände, på båda sidor om stadsgränsen 
V om Tunsjön, Högmonipan i Granvåg, Hallstaberget dels 300 m S om 
Hallstastugan 1962 och dels SCA-skiktet Ö om Rösta fäbodstig 1964. 
Torsåkers s:ns fyllnadsskog: ca 1 km NO om Aborrsjöns östra ände. — 
Enstaka exemplar upp till några tiotal på varje plats.

Coeloglossum viride. — Sollefteå: Skölingsklippen 600 m VNV och 
500 m SSO om toppen. Dals s:n: Ö om Tunsjön 1 km SSO om Sollefteå- 
gränsen. Enstaka ex.

Dactylorchis incarnata. — Under flera somrar på 1950-talet besökte 
jag Åsmyren söder om Åsmyrberget i Sollefteå under den beräknade blom
ningstiden för D. incarnata, dock utan att finna den. Det skulle dröja ända 
till den 22.6.1961, innan den påträffades. Det var ett trettiotal individ 
utspridda en och en men ändå på en begränsad yta av några hundratal 
meters genomskärning. Denna del av myren ligger inom Granvågs by i 
Sollefteå. Förmodligen är det denna plats, som S. Grapengiesser avser, 
när han år 1953 skrev i »Natur i Ångermanland och Medelpad», att D. 
incarnata hade anträffats på sankmarkerna nedanför Åsmyrberget på 
gränsen mellan Sollefteå och Långsele.

Epipogiuin aphyllum. - Den 30.7.1961 ringde min gode vän och 
dåvarande granne John Sjödén och berättade, att han hade funnit ett 
exemplar av skogsfrun. Fyndplatsen är belägen i kanten av en liten myr,
2 600 m N om Y. Spannsjöns västra ände. Myren ligger intill och på västra 
sidan om Rösta fäbodstig. Ett par dagar senare fann vi ytterligare sju 
exemplar. Arten torde vara ny för Sollefteå. Den 18.8.1962 besökte min 
fru och jag den lilla myren och då räknade vi till 24 fräscha skogsfruar och 
den 26.7.1964 såg vi två exemplar i knopp. Denna myr har dessutom en 
egendomlighet, som jag hittills inte har sett på någon annan myrmark. 
Här växer Anemone hepatica bland kärrväxter, huvudsakligen Sphagnum, 
i de fuktiga groparna mellan odon och videtuvorna.

På kartbild nr 552 i Hulténs Atlas (1950) finns en punkt för Epipogium 
i trakten av sammanflödet mellan Faxälven och Ångermanälven. Sollefteås 
västra gräns sammanfaller med Faxälvens nedersta lopp. Jag har emellertid 
inte kunnat finna, att punkten avser något fynd i Sollefteå. R. F. Fristedt 
nämner (1857) E. aphyllum från Rammeldalen i Bjärtrå och han hänvisar 
då till L. L. Lasstadxus’ uppgift av år 1824 om fynd av ett exemplar. 
Rammeldalen ligger ca 50 km sydost om Faxälvens utlopp.
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Listera ovata. Jag upptäckte denna art 1961 på samma myr, där 
Epipogium växer. Den 18.8.1962 fanns det omkring 30 ex. En annan lokal 
för i. ovata upptäckte jag den 10.8.1955 endast 2,5 km utanför stadsgränsen 
i västra kanten på en myr 600 m SSV om punkt 415 på generalstabskartan 
68 Sollefteå SO, utg. 1905, rev. 1947, inom Torsåkers fyllnadsskog. Det var 
endast två exemplar. Det största mätte 56 cm ovan marken. Arten torde 
vara ny för Sollefteå och Torsåker i Ångermanland.

Zusammenfassung. — Einige Orchideenfundc in Sollefteå, Ångerman
land, Nordschweden. In diesem Gebiete (etwa 17°10'-30' ö. L. v. Gr. 
und 63°00'-20' n. B.) ist der Boden gewöhnlich nicht kalkhaltig und die 
Orchideenflora daher nur spärlich vertritten. Epipogium aphyllum und 
Listera ovala sind hier im Jahre 1962 zum erstenmal gefunden.
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En intressant växtlokal på Falhygden.

Lennart Fridén har i Skaraborgs läns Naturskyddsförenings jubileums
skrift 1959 »Från Falbygd till Vänerkust» beskrivit ett antal örtbackar på 
Falbygden. En hittills obeaktad lokal finnes i Vartofta-Åsaka ca 600 m SÖ 
om Åsaka Grindar. Lokalen har upptäckts av folkskollärare P. Y. Malter- 
LING, MllllsjÖ.

Jag hade förmånen att i dennes sällskap besöka lokalen den 17 juli i år. 
Vi skulle närmast titta“på en ny förekomst av drakblomman. Vi parkerade 
bilen vid Åsaka Grindar — en hållplats på järnvägen Falköping-Nässjö. 
Därefter vidtog en promenad längs järnvägen sydost ut. Efter J km kom 
vi till en genomskärning med en hög blomsterrik vall på vänstra sidan av 
järnvägen. Här fanns åtskilliga blommande exemplar av drakblomman. 
Emellertid fortsatte vi ytterligare något 100-tal meter och kom till en liten 
låg ås till höger om järnvägen. Åsen som är ca 100 m lång och 50 m bred 
ligger mycket skyddad, begränsad av åkrar och järnväg. Ingen stig leder 
dit och betning förekommer ej.

Här fanns flera av Falbygdens sällsynta örter såsom Pulmonaria angusli- 
folia, Dracocephalum ryuschiana, Prunella grandiflora och Seseti libanotis. 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3
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Förutom de ovan nämnda och ett 
nades följande arter:

Anemone pulsatilla 
Artemisia campestris 
Campanula persicifolia 
Filipendula vulgaris 
Galium triandrum 
Geranium sanguineum

stort antal allmänna växter anteck

Inula salicina 
Potentilla rupestris 
Primula veris 
Satureja acinos 
Trifolium montanum 
Veronica spicala 
Viola hirta.

Karl Hasselrot.
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RECENSIONER.

Walter Zimmermann, Die Telomtheorie. — Gustav Fischer Verlag, 
Stuttgart 1965. 236 s. Pris DM 48.

Bokens titel ger en otvetydig fingervisning om vad verkets författare 
ämnar presentera: en teori. Desto mera förvånad blir läsaren när man i 
slutet av boken (s. 209) konfronteras med påståendena om att 1. telom- 
teoriens universalitet kan exemplifieras med alla (av författaren) anförda 
testexempel, 2. att ingen annan bevisföring än författarens existerar som 
på ett lämpligare sätt förklarar uppkomsten av kormofytorganens mång- 
formighet jämte 3. att teorien således är bevisad.

Detta resonemang är lärdomshistoriskt intressant såtillvida att det visar 
hur föga naturvetenskapens evolutionistiska idévärld utvecklats sedan 
Darwins och Haeckels dagar. Ingenting kan väl vara mera inbjudande än 
att härleda de sammansatta paleozoiska pteridospermernas mikrosporan- 
gier av t. ex. släktena Whittleseya, Aulacotheca, Goldenbergia, Potoniea 
m. fl. direkt ifrån de enkla sporangierna hos devoniska psilofyter såsom 
Horneophyton, Rhynia, Psilophyton o. a. Inget kan heller vara mera frestande 
än att direkt jämföra bladorganen hos Astcrocalamites, Archaeosigillaria 
m. m. med psilofyternas bladtaggar. Det finns dock ingen kontinuerlig 
serie av övergångstyper mellan de olika grupperna och ännu mindre något 
bevisbart genetiskt samband mellan dessa. Den exakta evolutionsforsk- 
ningen, som vill leda i bevis vad teorierna påstår, är emellertid beroende av 
bevisbar direkt-succession. Det hitintills kända paleobotaniska materialet 
är å andra sidan så pass sporadiskt att det fördenskull icke medger någon 
bevisföring till förmån för telomteorien. Tvärtom bjuder psilofyterna på 
för telomteorien svårtolkade fakta. Hos dessa, särskilt Psilophyton och 
även Rhynia, förekommer emergenser som är helt utan verkliga kärl- 
strängar! Och hos Horneophyton är förgrening i sporangiet ingen sällsynthet.

Begreppet telom, som avser de enkla, enskilda utgreningarna ur de 
odifferentierade psilofyternas bål, skapades av författaren år 1930 och 
accepterades relativt allmänt under de följande åren. För att undvika 
missvisande, för angiospermer använda begrepp som stjälk, etc. övertogs 
begreppet telom av Thomas (1932) i »New Morphology» av principiella, 
terminologiska skäl. Telomteoriens idéhistoriska anor går emellertid längre 
tillbaka i tiden och bildar en mycket komplex företeelse, som författaren 
för tillbaka till Goethe, P. de Candolle, Darwin o. a. Paleontologiskt 
stöd fick de evolutionistiska teorier, som så småningom ledde fram till 
telomteorien, först med Dawsons upptäckt (1859-1882) av de devoniska 
psilofyterna. Hos de enklast byggda av dessa växter finner man den odif- 
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ferentierade bålen, ifrån vilken genom olika processer såsom dikotom för
grening, övertoppning, reduktion, inkurvation, förläggning av telomen i 
sidled, avplattning och sammanväxning i sidled teoretiskt sett alla växt- 
organ kan härledas. Och de fossila växterna bjuder sannerligen på rikliga 
exempel som författaren icke försummar att nämna. Olika övertoppnings- 
principer illustreras hos bladen av släktena Sphenopteris, Davallia, Archaeop- 
teris och Rhacopteris. Inkurvationen och sammanväxningen exemplifieras 
med S phenophy la-sporofyllen och pteridospermernas mikrosporangier för 
att nämna några exempel bland många. Den anatomiska reduktionen av 
bladen inom gruppen Sphenophyta, som måhända är en av de bäst veri- 
fierbara reduktionsföreteelserna inom evolutionsbotaniken, har tyvärr 
endast fått ett mycket kort omnämnande. Reduktionen ifrån de gaffel- 
grenade Asterocalamites-bladen under devon till stenkoistidens mångfor- 
miga men relativt enkla blad av Calamiles, Asterophyllites, Annularia m. m. 
och fram till de starkt reducerade bladen hos Equisetites under jura och 
kritperioden som de hos modern Equisetum torde inte endast vara av 
pedagogiskt eller lärdomshistoriskt intresse utan är en av evolutionsbo- 
tanikens viktigaste iakttagelser.

Såsom recent testfamilj för telomteorien väljer förf. en sådan ur den 
geologiskt yngsta gruppen, angiospermerna, nämligen den stora och någor
lunda mångformiga familjen Ranunculaceae. Denna familj anses allmänt 
förena i sig ett antal »primitiva» karaktärer, som även till största delen får 
betraktas som primitiva i fylogenetisk bemärkelse. De olika organens ana
tomiska och morfologiska fylogeni i denna familj diskuteras ingående i 
belysning av telomteorien.

Boken innebär en fascinerande läsning och torde kunna ge en hel del 
värdefulla uppslag för framtida forskning. Såsom kurslitteratur för våra 
universitetsstuderande torde verket väl försvara sin plats.

Hans Tralau.

RECENSIONER 391

Jaakko Jalas, Suuri kasvikirja. II. — Förlagsaktiebolaget Otava, 
Helsingfors 1965. 893 s. med 272 textfig. i svart-vitt och 32 planscher i 
färg. Pris häft. 60, inb. i klotb. 68 och i halvfr. band 76 Fmk.

Sju år ha nu förflutit, sedan den första volymen av detta brett upplagda 
verk över Finlands flora utkom. Den var helt ägnad ormbunksväxter, 
barrträd och monokotyledoner. Det nu föreliggande bandet behandlar 
familjerna Salicaceae-Papilionaceae. Med en tredje del, omfattande Oxali- 
daceae-Compositae, skall verket nå sin avslutning.

I fråga om sin allmänna uppläggning ansluter sig denna del nära till 
den föregående och jag kan därför i stort hänvisa till min recension av 
denna i SBT 1959 (s. 120). Som då framhölls, är det ej fråga om någon 
flora i vanlig mening utan om en serie av artmonografier. I denna andra del 
har emellertid det rent taxonomiska stoffet beretts ökat utrymme. Examina- 
tionsschemata saknas dock även denna gång (ett undantag har härvidlag
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gjorts för småarterna inom Alchemilla vulgaris-gruppen, som över huvud 
taget fått en utförlig behandling på ej mindre än 29 sidor). Den andra 
delen ägnar vidare större uppmärksamhet åt de införda växterna. Littera
turhänvisningarna ha även gjorts fylligare. Liksom förra gången är ett 
stort antal utbredningskartor medtagna, bland vilka man särskilt fäster 
sig vid dem, som Forstliga forskningsanstalten uppgjort på grundval av 
material från sina hela landet omfattande linjetaxeringar.

Huvudredaktören, professor Jaakko Jalas vid Helsingfors universitet, 
svarar själv för en betydande del av bandets innehåll. Hans rika vetande 
på de områden, som verket avser att täcka, har härigenom gjorts tillgäng
ligt för en vidare läsekrets. Som medarbetare har han lyckats förvärva 
närmare 40 av landets botanister. Det är här svårt att framhålla någon 
före de andra — det må räcka med att nämna, att Ranunculus auricomus- 
komplexet bearbetats av Gunnar Marklund och nymphaeaceerna av 
F. W. Klingstedt (båda döda 1964) samt att Y. Kujala författat av
snittet över släktet Betula (utom B. nana).

Beträffande det första bandet nödgades man konstatera, att illustra
tionsmaterialet, särskilt färgbilderna, ej låg på samma höga plan som 
texten. Det är emellertid nu ett nöje att kunna fastslå, att på detta område 
en väsentlig förbättring inträtt. Många av detta bands färgbilder äro både 
högst instruktiva och samtidigt en sann njutning för ögat. Huvudredak
tören och förlaget äro verkligen att gratulera till detta förnämliga andra 
band. Man vill gärna hoppas, att det ej skall dröja alltför länge, innan den 
avslutande delen blir färdigställd.

Sten Ahlner.
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ADOLF HUGO MAGNUSSON.
1/3 1885-14/7 1964.

BY

GUNNAR DEGELIUS.

With the death of Adolf Hugo Magnusson on July 14th, 1964, we have 
lost the foremost lichenologist of our time in the field of species taxonomy.

Magnusson was born on March 1st, 1885, in the parish of Gottröra in 
Uppland (Stockholm län), and he would thus have reached the age of 80 
this year. His parents, who came from Södermanland, were Johan Adolf 
Magnusson, an elementary schoolmaster, and his wife Sofia, née Olsson. 
The father, who died in 1935, was particularly interested in practical work 
(he is described as a skilful cabinet-maker, bookbinder, etc.), and his son 
inherited this practical ability. He is also spoken of as a very strict man, 
and the two children (there was also a daughter) cannot have had an 
entirely happy childhood. After elementary school, the son went on to 
the Norrtälje secondary school, and then entered the grammar-school at 
Uppsala. During his school-days, he was an assiduous collector of plants, 
insects, stamps, etc., but like many another poor schoolboy he had to earn 
his living by acting as a tutor during the summer. He matriculated in 
1904, and immediately afterwards enrolled as a student at Uppsala Uni
versity, primarily to study botany. However, after only a year, financial 
circumstances compelled him to break off his academic studies and, instead, 
he transferred to the Training College in Uppsala, where he obtained his 
elementary-school teacher’s certificate in 1906. After short periods of 
service as a teacher at Lidingö and Onsala (Halland län), he arrived in 
Göteborg (Gothenburg), where he obtained a permanent teaching post at 
Annedal elementary school in 1909. Two years later (1911) he married 
Signe Sterner, like himself an elementary-school teacher. It was charac
teristic of Magnusson’s energetic disposition that, having once acquired a 
permanent appointment, he did not sit back and take his ease, but instead 
devoted his spare time to continuing his studies. These were carried on 
at Göteborg University College (as it then was); the outcome was that he 
took his Filosofie Magister (Master of Arts) degree in 1914—in English, 
German, geography, and education: there was no Faculty of Science in 
those days. He even found the time to learn stenography, and taught the 
subject on occasion. From 1918 until retiring age, in 1948, he was an
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Dr. Magnusson in his homo. — 1/11 1961, photo Bohre Ghönnings,eter.

instructor in the Elementary-School Teachers’ Training College in Göteborg. 
Alter a number of years, in view of his great contributions to research, a 
proposal seems to have been put forward that he should be allowed to 
retire early (on quite favourable pension conditions) in order to facilitate 
continuation of his scientific work, but this suggestion did not meet with 
the approval of the authorities. Gradually, however, he did obtain some 
alleviation of his duties through special concessions. Retirement age, 
hi inging with it fieedom from all burdensome school work, came as a 
gieat relief to him, he was now able to give his undivided attention to 
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research. It may be added here that during the academic year 1934-35, 
he deputised for Professor Skottsberg as Director of the Göteborg Botanical 
Garden; and he took the opportunity of classifying that institution’s al
ready fairly considerable collection of lichens. His interest and knowledge 
had earlier been called upon for occasional tasks at the Göteborg Museum 
(under Professor Jägerskiöld).

The short period at Uppsala University was of the greatest importance 
to Magnusson, it was quite simply crucial for the direction of his future 
research. At that seat of learning there was still working, though he was 
retired, Professor Th. M. Fries, world-famous lichenologist (and much else 
besides) and son of old Elias Fries. By this time, however, he had almost 
entirely abandoned lichenology, and had no great importance for Magnus- 
son’s future career. But also on the teaching staff of the University at 
this time was a younger man of great ability who influenced Magnusson 
much more: Docent Rutger Sernander. He was not a taxonomist, a few 
years later he became Professor of Plant Ecology; among his already 
extensive published work were some articles on lichens. But even more 
than this printed work, what was important to Magnusson was the personal 
contact with a man in whom were united an outstanding research worker 
and a teacher capable of arousing the highest enthusiasm in his pupils. 
Magnusson attended, among other lectures, Sernander’s course on 
»Lafvarnas systematik, organografi och biologi» (The taxonomy, morphology 
and biology of the lichens), which began that autumn term of 1904 and 
continued during the two succeeding terms. In one of his publications, he 
thanks his former teacher, “who first interested me in the study of lichens”. 
Later he came into contact with Lektor G. O. Malme of Stockholm, also 
a well-known lichenologist, who helped him to some extent with the work 
of determination. His acquaintance with G. E. Du Rietz of Uppsala, ten 
years younger than himself, and afterwards Sernander’s successor as 
professor, was also of importance to him.

I shall now attempt to give a brief description of Magnusson’s scientific 
work. This falls almost entirely within the field of lichenology. Among the 
147 items in the bibliography of Magnusson below (1910-60), only a few 
lie outside this area (the most interesting of the latter, printed in 1919, 
deals with the occurrence of sea buckthorn or sallow-thorn, Hippophaé 
rhamnoides, in Bohuslän). (Magnusson’s most notable vascular plant 
find, that of the fern Asplenium scolopendrium in Onsala, was published 
in this journal in 1908 by another person, Björn Palm, an old schoolfriend.) 
As a lichenologist, Magnusson began, like most others, by feeling his way 
slowly. Every student of cryptogams knows the incredibly time-consuming 
work needed for a deeper penetration into the taxonomy of a large crypto
gam group. He had first to find his bearings among the multitude of lichen 
species with the help of the extant literature, meagre enough at that time, 
and partly out of date. As I have said, a certain amount of assistance was 
given him by Malme, but usually Magnusson tried to get along on his 
own. His first papers, therefore, are not very extensive works (a couple of 
them are short notices), but they are far from insignificant: in particular, 
a work on the lichen flora of the West Coast (1919) reveals the author’s

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3



396 GUNNAR DEGELIUS

intimate knowledge of his subject. In 1923, with the first part in the long 
series “New or Interesting Swedish Lichens”, he was ready to begin de
scribing new species (four, all from the high mountains). He used here a 
method of description which he was to follow consistently in the future 
(cf. below).

At the time of Magnusson’s emergence as a lichenologist, many people 
probably thought that the lichen flora of Scandinavia was well-known and 
explored. Much, in fact, had been done, not least during the second half 
of the 19th century by Th. M. Fries and his pupils, and further by Ny
länder, Vainio, and others. In particular, considerable attention had 
been paid to the crustose lichens. Magnusson’s future work, however, 
showed how much still remained to be investigated (and not least among 
the crustose lichens). In most of Magnusson’s monographs, extra-Scandi
navian material is also included, often so extensively that one is obliged to 
call them world monographs. He showed his powers as early as 1924, when 
his first monograph appeared (like most of his works it was written in 
English). This dealt with the Scandinavian species of Acarospora, a pre
viously incompletely investigated genus of crustose lichens (here he distin
guished 36 species, of which a few are lacking in Scandinavia, as against 
11 previously recognised; 11 were new). Five years later (1929), he had 
ready a world-wide monograph on the same genus, a 400-page book con
taining critical treatment of the approximately 200 species (ca. 70 were 
new). The author pointed out in the preface that there had been no similar 
work before on crustose lichens, and that he had to take his own course. 
For the first of these works on Acarospora, Magnusson was awarded the 
1923 Linné prize of the Royal Scientific Society of Uppsala (Kungl. Veten- 
skapssocieteten i Uppsala), and the 1929 volume was the primary reason 
for the honorary doctor’s degree conferred on him by Uppsala University 
in 1932. But during the intervening years he had found the time to write 
two further monographs (somewhat smaller), one on a group of species of 
Lecidea, a large genus of crustose lichens (1925), the other on the Boreal 
species of Stereocaulon, a difficult genus of fruticose lichens (1926), of which 
five were new. These monographs were followed by a whole series of 
others, large and small, dealing especially with various genera or groups of 
species among the crustose lichens, for instance, Ionaspis, Maronea (these 
genera were treated in their entirety), Lecidea, Lecanora (including Aspicilia), 
Caloplaca, Rinodina. (The work on a group of species of Aspicilia, 1939, is 
his second largest monograph.) He was also a contributor to Rabenhorst’s 
well-known work, still unfinished, “Kryptogamen-Flora von Deutschland, 
Österreich und der Schweiz”, in which the different groups are treated by 
specialists. Magnusson’s contributions concern the families Acarosporaceae 
and Thelocarpaceae, published in 1936; according to the programme drawn 
up, Magnusson was also to treat the family Lecideaceae, in which he was 
very much interested, but the war intervened. Among the monographs is 
also a treatise on a group of species of Pseudocyphellaria, a genus of mainly 
exotic foliose lichens (1940). The majority of these works are introduced by 
exhaustive surveys of morphology, ecology, etc.

As we have seen, Magnusson’s monographs, with two exceptions, deal 
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The lichenologists Stenholm, Suza and Magnusson on an excursion near Göteborg 
(Näset). — 1926, photo Magnusson.

with crustose lichens. The last years during which his working capacity 
remained relatively good, however, he devoted to Ramalina, a large and 
widespread genus of fruticose lichens, in view of a world monograph. He 
spent much time in studying the collections of various museums (including 
type material). Unfortunately, he was unable to bring this work to a con
clusion, but he left a bulky manuscript, also containing descriptions of a 
large number of new species; before publication, however, this will need 
careful editing.

Besides the monographic studies mentioned, Magnusson published 
numerous papers, in which new species are established and described or 
previously known ones critically examined. This type of publication is 
represented, among others, by the series referred to above, “New or Interest
ing Swedish Lichens”, which comprises no less than 15 numbers (1923-55); 
this series is of considerable importance for the knowledge of the lichen 
flora of our country. A number of papers deal solely with Acarospora, new 
material of which their well-known monographer regularly received from 
different quarters of the world. The total number of species of this genus 
comes to somewhat more than 300, and of these he himself established about 
two-thirds.

In one of his writings, Magnusson stresses the great importance to a 
taxonomist of studies in the field and of collecting personally. He was 
himself, in fact, a much-travelled man and an assiduous collector. His 
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own collecting took him to widely distant parts of Sweden, from the southern 
tip to the extreme north. The West Coast was perhaps nearest to his heart, 
and his researches here have been of exceptional importance for our know
ledge of the lichen flora in this very rich area. His first more detailed publica
tions were devoted to the West Coast, and he often afterwards returned to 
this area in his writings. In this connection, he gradually became interested 
in some problems of plant geography, branches which, for him, were some
what foreign. Thus, for several years he studied the ecology and distri
bution within the area of some previously little-known maritime crustose 
lichens, and he published the results in 1935 (a substantial part of the 
locality material in this important study came from his own assiduous 
excursions).

A couple of his larger works deal with his own collections (and those of 
others) from Lappland, which he visited three times: in 1919 and 1921 
(Torne Lappmark; on the first occasion, with the amateur lichenologist 
E. P. Vrang, chief editor, of Falköping), and in 1924 (Lycksele Lappmark, 
when his companion was Captain Carl Stenholm, a very able amateur 
lichenologist and bryologist from Göteborg). A complete working up of 
the material collected on these journeys was for long postponed on account 
of other work, and the results were not published until 1946 (Lycksele 
Lappmark) and 1952 (Torne Lappmark). He also made excursions to 
various parts of Norway, which resulted in a number of studies (the last 
piece which he published himself, in 1957, is one of these).

The lichen flora of countries outside Scandinavia was less familiar to him 
from his own field-studies, but there exist quite extensive collections 
brought back by him from Ireland and Switzerland (his excursions in these 
countries were made jointly with A. F. Fenton and E. Frey, respectively). 
His travels outside Sweden and Norway were mostly for the purpose of 
herbarium studies in connection with his monographs. With this end in 
view, during the 1920’s or later, he visited every European botanical 
museum that was important in this respect (Helsingfors, London, Kew, 
Paris, Berlin, München, Wien, Geneve, Verona, etc.), and also studied 
certain private collections. At the same time, he also made valuable personal 
contacts with such colleagues as, besides the above mentioned, Zahl- 
bruckner, Vainio, Lettau, Erichsen, Annie Lorrain Smith; Lynge 
was his close friend. His only really long journey was undertaken as late 
as 1958, when he was 73 years old; he spent three months altogether (April 
to July) in various parts of the U.S.A. He did not bring back with him 
any considerable collections this time, since the main objects of his journey 
were to carry out herbarium-studies (for the Ramalina monograph) and 
to meet American colleagues.

Among Magnusson’s major works are his reports on the collections 
brought back by various expeditions, in particular the Hedin expedition 
to Central Asia (1927-35), up to that time an area practically unknown to 
lichenologists (two volumes, published in 1940 and 1944; the lichens were 
mainly collected by Birger Bohlin and David Hummel), and the expedi
tions of Carl Skottsberg and others to Hawaii (four parts, 1943-45 and 
1955, three of them by Magnusson and A. Zahlbruckner f). The two 
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Asian volumes together form an imposing work of 239 quarto pages, with 
plates and maps; 144 new species are described, composing no less than 
65 % of the whole. The publications on Hawaii also contain descriptions of 
a considerable number of new species (Magnusson himself is responsible 
for about 130 of them; in addition to these, there is also a number already 
described in previous papers on the same area). He was also able to work 
up part of the lichen collections got together by the Finlander Magnus 
Brenner on the expedition organised by A. E. Nordenskiöld to the 
mouth of the Yenisei in 1876; the collection belongs to the National Museum 
of Natural History (Naturhistoriska Riksmuseet) of Sweden, and entirely 
comprises at least 6000 numbers.

A publication of a different character from those mentioned above is 
Magnusson’s handbook of the fruticose and foliose lichens of Scandinavia 
(1929), compiled, according to the subtitle, mainly for beginners. This little 
book answered a need, and it has to a great degree stimulated interest here 
in the study of lichens. It has long been absent from the bookseller’s shelves, 
and it ought to be re-issued in a revised edition. Magnusson regarded his 
flora mainly as an enlarged and improved edition of the Norwegian Bernt 
Lynge’s handbook of the fruticose and foliose lichens of Norway (“De 
norske busk- og bladlaver”), published 20 years before.

His list of all lichens found in Scandinavia (Finland was not included), 
published in 1936 as part of the catalogue of Scandinavian plants edited 
by the Botanical Society of Lund, may also be quoted here, since it was 
for a long time a good guide. It takes in 1733 species and sub-species, be
sides lower taxonomic units (the latest list of the kind before this, dating 
from 1880, was compiled by Blomberg and Forssell, and contained only 
1187 items). Corrections and additions, etc., have since been issued (partly in 
stencilled form).

In connection with Magnusson’s scientific activities, his lichen exsiccata 
must also be mentioned: “Lichenes selecti scandinavici exsiccati”, issued 
in 25 copies and distributed in the first place to the leading botanical 
museums. This work comprises 17 fascicles and a total of 425 numbers 
(published 1927-52). It is of great scientific value, especially as many of 
Magnusson’s new species are to be found there and in specimens belonging 
to the type-collections.

As has been seen above, Magnusson was in the first place interested in 
species taxonomy. From this point of view, he must be regarded as the 
foremost scientist of his time in the field of lichen research, above all in 
the light of the many-sidedness of his work. He never shunned a difficult 
task. Wherever in the world this kind of research is carried on, his name is 
known and esteemed. Although the number of new species in his writings 
goes up to about 900, he was by no means an uncritical “species-monger”. 
On the contrary, his establishment of new species was as a rule based on 
careful study and wide experience, and very often this was done in con
nection with the monographs. Here, a good systematic eye was of great 
assistance to him. Concerning taxa established by others, an examination 
of type specimens was always an important stage in his judgment. In 
many cases he fastened upon previously more or less disregarded micro

Su. Dot. Tidskr., 59 (1965): 3



400 GUNN AU DKG K LI US

scopic features, and showed their importance for taxonomy. At times, 
however, it is a question of fairly subtle characteristics, and therefore the 
delimitation of species with Magnusson—and especially in his later works
__is often very fine-drawn. It is possible that on renewed investigation a
number of his species will be removed, owing to divergent interpretations 
by other scientists. Some of his species may perhaps be considered as modi
fications (if so, this would apply principally to lichens which he had no 
opportunity of studying in the field). A certain amount of criticism has 
already been put forward, for instance concerning a number of Acarospora 
species in North America (see Weber in this journal vol. 56, 1962, p. 293).

Taxonomically, Magnusson’s descriptions of species are models of their 
kind. They are primarily based on the pattern of Th. M. Fries’s descrip
tions in “Lichenographia Scandinavica”, and they always observe the 
following plan: first a short diagnosis in Latin, and then a more exhaustive 
description in English, including the anatomical conditions (a detailed 
description of exact observations). Particularly in his later writings, he often 
added his own drawings to the descriptions (the habitus illustrations, 
especially, are enlightening), less often photographs (but where these are 
found they are not seldom of high quality, for example in the Asian volumes).

In a work entitled “Gedanken über Flechtensystematik und ihre Me
thoden” (1933), Magnusson put forward his ideas on the description and 
delimitation of species, and so on. Here one finds wise recommendations 
and directions of an experienced taxonomist (unfortunately, the author did 
not always follow his own advice). Here, too, are to be found sharp criticisms
__very justifiable ones—aimed at unscientific “species-mongers”, primarily
the Hungarian Gyelnik. But even more prominent colleagues could find 
their names in the book along with critical comments.

For taxonomic investigation at a “higher” level -that is, concerning 
genera and upwards—he had little interest to spare. (It is noteworthy that 
in such an extensive production as his, only a single new genus is to be 
met with; this is Cladopycnidium, with one species from China, and referred 
to the family Lecideaceae.) The same is true of the principles of classification 
and systematisation of the lichens. His rather unspeculative disposition and 
his interest in the concrete were certainly contributory causes. Problem 
research in the proper sense was less congenial to his nature.

To sum up, one may say of Magnusson’s research that it is distinguished 
by thoroughness and responsibility as well as by independence. Many of his 
publications, especially the monographs, are of fundamental importance. 
As a scientist, Magnusson was largely self-taught (which may appear at 
times in his writings), but thanks to his innate abilities and a rare capacity 
for hard work he was able to attain results that the majority of professional 
experts in his field have good reason to envy him. It should be observed, 
too, that in the main these achievements in research were won side by side 
with exacting teaching duties. In the ranks of the great Swedish licheno- 
logists and other cryptogam scientists, Magnusson has made his own 
place secure.

Magnusson’s collection of lichens must be incomparably the largest and 
most valuable ever found in private hands, comprising as it certainly does
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a good 70,000 numbers (also included here are countless type specimens as 
well as exchange material from all parts of the world). Some years ago it 
was sold to Uppsala University (Institute of Systematic Botany), which 
already possessed one of the world’s foremost lichen herbaria. The sale 
carried with it the condition that his herbarium should remain in its old 
place during Magnusson’s lifetime. In the sale was included the very 
valuable lichenological library.

Hugo Magnusson was not merely an outstanding scientist, he was also 
a sterling personality: natural, frank, unassuming, reliable, without guile. 
He never tried to make a display of his knowledge, and was completely 
ignorant of the art of bluff. He was a calm and harmonious person, some
what slow in his manner. To many people he seemed morose, but this 
apparent moroseness was a part of his retiring nature and detestation of 
affected manners. At times, his critical turn of mind could come to the 
fore and express itself in pungent remarks about, and even to, persons 
whom he felt not to be up to standard (cf. above); personally, he was sen
sitive to criticism. As a teacher he was regarded as strict, and he kept 
good order. A prominent quality was his great helpfulness, of which his 
colleagues all over the world fully availed themselves; he devoted a con
siderable amount of time to the determination of other people’s collections. 
Thrifty by nature, he was at the same time very hospitable.

During the last 40 years I was a close friend of Magnusson’s, in spite of 
the difference in our ages. I appreciated his friendship very highly, and 
admired his many sound qualities. He was one of my first teachers in the 
field of lichenology, and many fruitful excursions have I undertaken in 
his company. I often visited his pleasant home, a terrace house at no. 26 
Fyradalersgatan, Södra Änggården, Göteborg (not far from the Botanical 
Garden), into which the family, including the four children, had moved in 
1924. Upstairs was his work-room, and here he kept the main part of his 
lichen collections and his books. Whenever one visited him, one was sure 
to find him busily occupied with his research, often at the microscope, 
and pipe in mouth. The conversation always turned to lichens, and he would 
usually bring out some new acquisitions to show his visitor. Other things 
were of minor interest to him. Yet he was far from unsociable. He much 
appreciated good fellowship, and was seldom absent from the suppers 
held after meetings and lectures of various societies and associations. He 
was no enemy to the pleasures of the table, even if he always observed a 
certain moderation. Naturally, owing to his constant preoccupation with 
research work, family life became to some extent neglected, but he was 
fortunate in having an unusually understanding wife.

lhe last six years of his life were overshadowed by illness. The journey 
to America turned out to be a great strain, for he was then 73 years old, 
and shortly after his return home he was found to have a heart disease 
(angina pectoris). Later he began to show signs of age, expressed in a great 
deterioration of the memory and power of association. An accident, which 
had taken place many years before (1943), had reduced his power of move
ment to some extent (one Achilles’ tendon had been torn away, and during 
treatment five years afterwards a blood clot had developed in the other

ADOLF HUGO MAGNUSSON 401

Su. Bot. Tidskr., 59 (1965): 3



402 GUNNAR DEGELIUS

leg). — His last resting-place is situated at the foot of a lichen-clad rock in 
the cemetery at Kviberg.

Magnusson was a man who did research for its own sake, without 
thought of official recognition or external distinction. But naturally enough 
he was unable to avoid these. I have spoken above of the Linné prize in 
1923 and the honorary doctorate at Uppsala in 1932 (the presentation 
ceremony took place during the Gustaf-Adolf Jubilee, on November 5th). 
In 1956, he became a member of the Göteborg Royal Society of Science 
and Literature (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället). He was an 
honorary member of the Göteborg Botanical Association (Göteborgs bota
niska förening), of which he acted as secretary and treasurer for 33 years 
(from the foundation of the Association in 1919 up to and including 1952), 
and, since 1963, of the American Bryological Society. In addition, he was 
also a corresponding member of the Bayerische Botanische Gesellschaft.

BIBLIOGRAPHY OF A. H. MAGNUSSON.
The items have, as far as possible, been arranged chronologically also 

under the different years of publication. In the case of taxa established 
and described by Magnusson that have been published in the works of 
other writers, this list makes no claim to completeness.

The following abbreviations have been used:
AfB: Arkiv för Botanik, utg. av Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. 

Stockholm/Uppsala.
AHG: Acta Horti Gotoburgensis. Meddelanden från Göteborgs Botaniska 

Trädgård. Göteborg.
BN: Botaniska Notiser. Lund.
GVH: Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles Handlingar. 

Göteborg.
SBT: Svensk Botanisk Tidskrift. Stockholm/Uppsala.
VAH: Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar. Stockholm/ 

Uppsala.
1910

Parmelia tubulosa (Hagen) Bitter funnen fertil i Uppland. — SBT 4, p. (47).

1915
Malachium aquaticum (L.) Fr. i Jämtland. — SBT 9, pp. 243-244. [The 

statement refers to Stellaria nemorum L. See Lange, Th., Jämtlands 
kärlväxtflora, 1938, p. 86.]

Parmelia intestiniformis (Vill.) Ach. vid Göteborg. — SBT 9, pp. 247-248.

1916
Om de bruna Parmelia-arternas och Hypogymniernas förekomst och ferti- 

litet, särskildt på västkusten. — SBT 10, pp. 365-373.

1919
Om Hippophaés rhamnoides L. i Bohuslän. — SBT 12, pp. 471-476. 
Material till västkustens lavflora. — SBT 13, pp. 75-92.
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1920
Lavsamling. — One page. Lund. [Advertisement about lichen collections 

for sale.]
1921

Lecidea praeruptarum Du Rietz et H. Magn. n.sp. — Du Rietz, G. E., 
Zur methodologischen Grundlage der modernen Pflanzensoziologie. Tab. 
21, footnote. Wien.

Pulsatilla vernalis L. vid Göteborg. — SBT 15, p. 271.
Göteborgs och Bohus län. Växtvärld. — Ahlenius & Kempe, Sverige. 

Geografisk, topografisk, statistisk beskrifning. III. Utg. af O. Sjögren. 
Pp. 717-719. Stockholm.

1923
New or Interesting Swedish Lichens I. — BN 1923, pp. 401-416.

1924
A Monograph of the Scandinavian Species of the Genus Acarospora. — 

GVH. Fjärde följden. Bd 28: 2, pp. 1-149, PL I-II.
New or Interesting Swedish Lichens. II. — BN 1924, pp. 377-391.
New species of the genus Acarospora. — SBT 18, pp. 329-342.

1925
Studies in the Rivulosa Group of the Genus Lecidea. — GVH. Fjärde 

följden. Bd 29: 4, pp. 1 50.
Några märkligare lavfynd. — SBT 19, pp. 111-114.

1926
New or misunderstood European Lichens. — AHG 2, pp. 71-82. 
Acarospora. — Report Sc. Results Norw. Exp. Novaya Zemlya 1921. No. 34, 

pp. 1-7. Publ. by Det Norske Vid.-akad. i Oslo. Oslo (Kristiania).
New or Interesting Swedish Lichens III. — BN 1926, pp. 227-237.
Studies on Boreal Stereocaula. — GVH. Fjärde följden. Bd 30: 7, pp. 1-89. 
Acarospora. — Smith, A. L., A Monograph of the British Lichens. Part II. 

Ed. 2. Appendix to Part I, pp. 394-401. London.

1927
New or Interesting Swedish Lichens IV. — BN 1927, pp. 115-127.
Review of: Smith, A. L., A Monograph of the British Lichens. Part II, 

ed. 2 (1926). — SBT 21, pp. 98-100.
Descriptions of new or not properly defined Lichens. — AHG 3, pp. 11-23. 
Lichenes selecti scandinavici exsiccati. Fasciculus I. [N:ris 1-25. Schedae.]

— Göteborg.
New species of lichens in the North of U.S.S.R. [In Russian, with English 

Summary.] — Bull. Jard. Bot. Princ. U.R.S.S. 26: 4, pp. 359-370. 
Leningrad.

1929
Lichenes selecti scandinavici exsiccati. Fasciculus II. [N:ris 26-50. Schedae.]

— Falköping.
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Lichenes selecti scandinavici exsiccati. Fasciculus III. [N:ris 51 75. Schedae.] 
— Falköping.

New or Interesting Swedish Lichens V. — BN 1929, pp. 110-122.
Flora över Skandinaviens busk- och bladlavar. Utarbetad huvudsakligen 

för nybörjare. — Pp. 1-127, PI. I-VI. Stockholm.
The Yellow Species of Acarospora in North America. — Mycologia 21: 5, 

pp. 249-260. Lancaster, Pa.
In memoriam. E. Vainio. f — BN 1929, pp. 278-280.
A Monograph of the Genus Acarospora. — VAH. Tredje Serien. Bd 7: 4, 

pp. 1-400.
1930

The Lichen Genus Acarospora in New Mexico. — AFIG 5 (1929), pp. 55-72. 
Edvard August Vainio (1853-1929). Ann. Crypt. Exot. 3: 1, pp. 5-12, 

PI. I. Paris.
New or otherwise interesting Lecanora species. — AHG 6, pp. 1-20.
New or Interesting Swedish Lichens. VI. — BN 1930, pp. 459-476. 
Acarospora bulgarica H. Magn. et Ö. Szat. n.sp. — Szatala, Ö., Beiträge 

zur Flechtenflora von Bulgarien II. Magyar Bot. Lapok 1930, p. 82. 
Budapest.

1931
Lichenes selecti scandinavici exsiccati. Fasciculus IV. [N:ris 76-100. 

Schedae.] — Falköping.
Lichenes selecti scandinavici exsiccati. Fasciculus V. [N:ris 101-125. 

Schedae.] — Falköping.
Studien über einige Arten der Lecidea armeniaca- und elata-Gruppe. 

AHG 6, pp. 93-144.
1932

Beiträge zur Systematik der Flechtengruppe Lecanora subfusca. — AHG 7, 
pp. 65-87.

Lecidea (Biatora) chlorophanoides LI. Magn. n.sp., Stereocaulon, and 
Acarospora. — Malme, G. O., Lichenes orae Sibiriae borealis. AfB 25 A: 2, 
pp. 15-16, 21, 22-24.

Lichens from western Northamerica, mainly Washington and Alaska.
Ann. Crypt. Exot. 5: 1, pp. 16-38. Paris.

Lecanora (Eulecanora) sambucioides LI. Magn. n.sp. and L. atra v. muralis 
H. Magn. n.var. — Erichsen, C. F. E., Lichenologische Beiträge II. 
Hedwigia 72, pp. 89-91. Dresden-N.

New or Interesting Swedish Lichens. VII. — BN 1932, pp. 417-444.

1933
Lichenes selecti scandinavici exsiccati. Fasciculus VI. [N:ris 126-150. 

Schedae.] — Falköping.
Lichenes selecti scandinavici exsiccati. Fasciculus VII. [N:ris 151-175. 

Schedae.] -— Falköping.
A Monograph of the Lichen Genus Ionaspis. — AHG 8, pp. 1-47. 
Gedanken über Flechtensystematik und ihre Methoden. — AHG 8, pp. 

49-76.
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Supplement to the Monograph of the Genus Acarospora. — Ann. Crypt. 
Exot. 6: 1, pp. 13-48. Paris.

1934
Die Flechtengattung Maronea Mass. — AHG 9, pp. 41-66.
New or Interesting Swedish Lichens. VIII. — BN 1934, pp. 457-479.

1935
Lichenes selecti scandinavici exsiccati. Fasciculus VIII. [N:ris 176-200. 

Schedae.] — Falköping.
Lichenes selecti scandinavici exsiccati. Fasciculus IX. [N:ris 201-225. 

Schedae.] — Falköping.
Om några västliga skorplavars titbredning på Sveriges västkust. — SBT 

29, pp. 1-26.
Några märkligare lavfynd, huvudsakligen från Västkusten. — SBT 29, pp. 

119-123.
Acarosporaceae. Thelocarpaceae. — Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora 

von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ed. 2. 9: 5: 1: 1, pp. I-XII, 
1-318. Leipzig.

On the species of Biatorella and Sarcogyne in America. — Ann. Crypt. 
Exot. 7 (1934), pp. 115-146. Paris.

Review of: Fink, B., The Lichen Flora of the United States (1935). — 
Ann. Crypt. Exot. 7 (1934), pp. 203-205. Paris.

The Lichen-Genus Acarospora in Greenland and Spitsbergen. — Nyt Mag. 
f. Naturv. 75, pp. 221-241. Oslo.

On Saxicolous Species of the Genus Lecidea proper to North America. — 
AHG 10, pp. 1-53. [The year of publication is incorrectly given as 1936 
on the offprint cover. Cf. last page of the paper.]

Réflexions sur la Systématique des Lichens et ses méthodes. — Rev. 
Bryol. et Lichénol. Nouv. Sér., 8, pp. 143-169. Paris.

1936
Neue Flechten aus dem Jenisei-Gebiet. — SBT 30, pp. 247-263.
Två lavexkursioner i västra Sverige. — AHG 11, pp. 43-60.
Förteckning över Skandinaviens växter utgiven av Lunds Botaniska För

ening. 4. Lavar. — Pp. 1-91 + “Rättelser och tillägg” (two pages). Lund. 
Lecidea sepincola Ach. var. ramulicola H. Magn. n.var. — Hillmann, J., 

Zur Flechtenflora der Mark Brandenburg V. Verh. Bot. Ver. Prov. 
Brandenburg 76 (1936), p. 9. Herrnhut.

Lecanora aleutica H. Magn. n.sp. — Hedrick, J., Lichens from the Aleutian 
Islands and the Alaska Peninsula. Pap. Mich. Acad. Sc. etc. 21 (1935), 
pp. 77-79, PI. IX: 2. New York.

1937
New or Otherwise Interesting Swedish Lichens. IX. — BN 1937, pp. 124-140. 
Lichenes selecti scandinavici exsiccati. Fasciculus X. [N:ris 226-250. 

Schedae.] — Falköping.
Lichenes selecti scandinavici exsiccati. Fasciculus XI. [N:ris 251-275. 

Schedae.] — Falköping.
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Additional notes on Acarosporaceae. — AHG 12, pp. 87-103. 
Anmärkningar till “Förteckning över Skandinaviens växter, 4. Lavar”. — 

BN 1937, pp. 386-392.
1938

Eine europäische Art von Leprocollema Wain. — Hedwigia 78, pp. 219-221. 
Dresden-N.

1939

Lichenes selecti scandinavici exsiccati. Fasciculus XII. [N:ris 276-300. 
Schedae.] — Falköping.

Lichenes selecti scandinavici exsiccati. Fasciculus XIII. [N:ris 301-325. 
Schedae.] — I-'alköping.

New or Otherwise Interesting Swedish Lichens. X. — BN 1939, pp. 302-314. 
Studies in Species of Lecanora mainly the Aspicilia gibbosa Group. — YALI. 

Tredje serien. Bd 17: 5, pp. 1-182.
Western American Lichens, mainly from Oregon. — AHG 13, pp. 237-253. 
In memoriam. Carl Stenholm. — SBT 33, pp. 440-443.

1940

Acarospora compacta H. Magn. n.sp. and A. elbursensis H. Magn. n.sp. 
Szatala, Ö., Lichenes in Rechinger (fil.), K. H., Ergebnisse einer bo
tanischen Reise nach dem Iran, 1937. Ann. Naturh. Mus. Wien 50 (1939), 
pp. 525-526. Wien.

Studies in Species of Pseudocyphellaria. The Crocata-group. — AHG 14, 
pp. 1 36.

Lecanora (Aspicilia) monticola H. Magn. n.sp. and L. (Asp.) tristiuscula 
H. Magn. n.sp. — Degelius, G., Contributions to the Lichen Flora of 
North America. I. Lichens from Maine. AfB 30 A: 1, pp. 38-40.

Lichens from Central Asia. — Reports Sc. Exp. N.-W. Provinces China 
Leadership Dr. Sven Hedin (The Sino-Swedish Exp.). (Public. 13.) XI. 
Botany, 1, pp. 1 -168, PI. I-XII, Map. Stockholm.

Stereocaulon Ostrobottniae H. Magn. n.sp. — Ahlner, S., Beiträge zur 
Flechtenflora Finnlands. Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. 62: 8, pp. 7-8. 
Helsingfors.

1941
New Species of Cladonia and Parmelia from the Hawaiian Islands. — AfB 

30B: 3, pp. 1-9.
Lecidea Degelii H. Magn. n.sp., L. deminutula H. Magn. n.sp., L. gyrodes 

FL Magn. n.sp., Stereocaulon tennesseense H. Magn. n.sp., and Lecanora 
(Aspicilia) olivaceopallida H. Magn. n.sp. — Degelius, G., Contributions 
to the Lichen Flora of North America. II. The Lichen Flora of the Great 
Smoky Mountains. AfB 30A: 3, pp. 34-37, 48, 51-52.

1942
New or Otherwise Interesting Swedish Lichens XI. BN 1942, pp. 1-18.
Lecanora (Placodium) palmyrensis H. Magn. n.sp. — Santesson, R., Some 

lichens from Palestine and Syria. AfB 30B: 5, pp. 3-4.
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Lichens of Nihoa and Necker Islands. — Occas. Pap. Bernice P. Bishop 
Mus., Honolulu, Hawaii, 17, pp. 25-41. Honolulu.

En fyndplats för lavar på ovanliga substrat. — AHG 15, pp. 149-155.

1943

(Together with A. Zahlbruckner f) Hawaiian Lichens. I. The Families 
Verrucariaceae to Peltigeraceae. — AfB 31 A: 1, pp. 1-96.

Some Lichens from New Zealand. — SBT 37, pp. 277-286.

1944

Some Species of Caloplaca from North America. — BN 1944, pp. 63-79.
(Together with A. Zahlbruckner t) Hawaiian Lichens. II. The Families 

Lecideaceae to Parmeliaceae. — AfB 31 A: 6, pp. 1-109.
Studies in the Ferruginea-Group of the Genus Caloplaca. — GVH. Sjätte 

följden. Ser. B. Bd 3: 1, pp. 1-71.
Acarospora Species from Iceland. — SBT 38, pp. 148-152.
Key to Hue’s Aspicilia. - - Rev. Bryol. et Lichénol. 14 (Travaux bryol. 

dédiés å Husnot, fase. II), pp. 149-159. Paris.
Lichens from Central Asia. Part II. — Reports Sc. Exp. N.-W. Provinces 

China Leadership Dr. Sven Hedin (The Sino-Swedish Exp.). (Public. 22.) 
XL Botany, 2, pp. 1-71, PI. I-VIII. Stockholm.

1945
Contribution to the Taxonomy of the Lecidea goniophila Group. — AHG 

16, pp. 125-134.
Index to New or Otherwise Interesting Swedish Lichens I-IX. — Pp. 1-8. 

Falköping.
New or Otherwise Interesting Swedish Lichens XII. — BN 1945, pp. 304- 

314.
Lecidea circumnigrata H. Magn. n.sp. — Degelius, G., Ett sydberg i 

Kebnekaise-området och dess lavflora. BN 1945, p. 403.
(Together with A. Zahlbruckner t) Hawaiian Lichens. III. The Families 

Usneaceae to Physciaceae. Index. — AfB 32A: 2, pp. 1-89, PI. I-X.

1946
Lichens from Lycksele Lappmark and adjacent Part of Norway. — AfB 

33 A: 1, pp. 1-146.
Lavfloran. — Grimvall, N., Ranebo lund — ett numera fredat lövskogs

område i Bohuslän. AHG 16, pp. 211-214.

1947
On North American, Non-saxicolous Species of the Genus Rinodina. — BN 

1947, pp. 32-54.
Some Lichens from Argentina. — AHG 17, pp. 59-75.
Studies in Non-Saxicolous Species of Rinodina mainly from Europe and 

Siberia. — AHG 17, pp. 191-338.
Lecidea (Biatora) Tavaresiana H. Magn. n.sp., Stereocaulon lusitanicum
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H. Magn. n.sp., and Buellia (Diploicia) reagens H. Magn. n.sp. — Ta
vares, C. N., Notes Lichénologiques VI. Brotéria 16 (43), pp. 145-149, 
PI. I. Lisboa.

1948

Lecidea altissima H. Magn. n.sp. and L. ludificans H. Magn. n.sp. - 
Degelius, G., Lichenologiska anteckningar från en resa i södra Norge. 
BN 1948, pp. 140-143.

Lichens from Möre Fylke in Western Norway. — AfB 33A: 16, pp. 1-36. 
New or Otherwise Interesting Swedish Lichens XIII. — BN 1948, pp. 

401-412.
Some Lichens from the Environs of Oslo. — Blyttia 6, pp. 41-48. Oslo.

1949

Some New Norwegian Lichens. — Blyttia 7, pp. 29-35. Oslo.
En lavexkursion på Norges sydkust. — Nytt Mag. f. Naturv. 87, pp. 197- 

220. Oslo.
1950

Lichenes selecti scandinavici exsiccati. Fasciculus XIV. [N:ris 326-350. 
Schedae.] — Falköping.

Lichenes selecti scandinavici exsiccati. Fasciculus XV. [N:ris 351-375. 
Schedae.] — Falköping.

Lichens from Uruguay. — AHG 18, pp. 213-237.
Tillägg och ändringar (jan. 1950) till Skandinaviens växter. 4. Lavar. — 

Duplicated manuscript in 50 copies. Pp. 1-28. Uppsala.
On some species of Blastenia and Caloplaca with black apothecia. — BN 

1950, pp. 369-386.
Lecania pepegospora H. Magn. n.sp. — Hale (Jr), M. E., The Lichens of 

Aton Forest, Connecticut. The Bryologist 53, pp. 205-206. Ann Arbor, 
Mich.

1951

New or otherwise interesting Swedish lichens XIV. — BN 1951, pp. 64-82.

1952

Lichenes selecti scandinavici exsiccati. Fasciculus XVL [N:ris 376-400. 
Schedae.] — Falköping.

Lichenes selecti scandinavici exsiccati. Fasciculus XVII. [N:ris 401-425. 
Schedae.] — [Falköping.]

New Crustaceous Lichen Species from North America. - - AHG 19, pp. 31- 
49, PI. I.

Key to the Species of Lecidea in Scandinavia and Finland. I. Saxicolous 
Species. — SBT 46, pp. 178-198.

Lichens from Torne Lappmark. — AfB. Ser. 2. Bd 2: 2, pp. 45-249.
Key to the Species of Lecidea in Scandinavia and Finland. II. Non-saxi- 

colous Species. — SBT 46, pp. 313-323.
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1953
New lichens mainly Rinodina species from U.S.A. — BN 1953, pp. 187-196. 
On Descriptions of Lichens. — Proceed. Seventh Internat. Bot. Congress 

Stockholm 1950, pp. 812-813. Uppsala.

1954

Some new European lichens. — Mitt. Bot. Staatssamml. München. Heft 9-10, 
pp. 451-455. München.

New Lichens. — BN 1954, pp. 192-201.
Caloplaca (Eucaloplaca) Havaasii H. Magn. n.sp. and Lecidea (Eulecidea) 

invenusta H. Magn. n.sp. — Havaas, J., Notes on the lichen flora of 
the mountains Steinsaeterhorgi and Smöreggfjeilet in Granvin, etc. Univ. 
i Bergen Årbok 1954. Naturv. rekke, Nr. 12, pp. 19-20. Bergen.

1955

Key to saxicolous Buellia species, mainly from South America. — AfB. 
Ser. 2. Bd 3: 9, pp. 205-221.

New or Otherwise Interesting Swedish Lichens. XV. — BN 108, pp. 292-306. 
Lecanora furva H. Magn. n.sp. — Poelt, J., Mitteleuropäische Flechten.

III. Mitt. Bot. Staatssamml. München. Heft 12, p. 54. München. 
Lopadium cacuminum H. Magn. n.sp. — Poelt, J., Die Gipfelvegetation 

und -flora des Wettersteingebirges. Fedde, Repert. 58, p. 172. Berlin b. 
Dahlem.

Rhizocarpon furfurosum H. Magn. et J. Poelt n.sp. — Poelt, J., Flechten 
der Schwarzen Wand in der Grossari. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 95, 
p. 110. Wien.

A Catalogue of the Hawaiian Lichens. — AfB. Ser. 2. Bd 3: 10, pp. 223- 
402, PI. I-VIII.

1956

New European Lichens. — BN 109, pp. 143-152.
A Second Supplement to the Monograph of Acarospora with Keys. — GVH. 

Sjätte följden. Ser. B. Bd 6: 17, pp. 1-34.

1957

Some Interesting Lichens from Norway. — Nytt Mag. f. Bot. 5, pp. 17-21 
Oslo.

Physcia endococcina (Körb.) Th. Fr. var. latiloba H. Magn. n.var. — 
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