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Praktskål, Aleuria rhenana, ny för Sverige
OLOF ANDERSSON

Andersson, O. 1992: Praktskål, Aleuria rhenana, ny för Sverige. [Aleuria rhenana new to 
Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 86: 1-5. Lund. ISSN 0039-646X.
Aleuria rhenana Fuckel was found in 1967 and 1981 in beech forest on two adjacent localities 
in the province of Blekinge, SE Sweden. A detailed description of macro- and microscopical 
characters is given, completed with a photo in colour and line drawings. The vegetation of the 
habitat is briefly described.
Olof Andersson, Baldersvägen 17, S-371 41 Karlskrona, Sweden.

Av släktet mönjeskålar Aleuria, som i Europa är 
representerat av 7 arter (Benkert 1984, Kristian
sen & Marstad 1985), har i Sverige hittills endast 
en art, den allmänna mönjeskålen Aleuria auran- 
tia, varit känd. Så var även fallet i Danmark och 
Norge fram till 1983, då Dissing (1983) publi
cerade ett danskt och ett norskt fynd av A. bi- 
cucullatairkn 1978 resp 1982 (Kristiansen 1985). 
Sistnämnda år redovisades ytterligare en för 
Norge och därmed även för Skandinavien ny art 
av släktet, nämligen A. rhenana (Kristiansen & 
Marstad 1985).

Emellertid hade jag redan 1967 gjort ett fynd 
av en skålsvamp med fot, som visade stor likhet 
med en Sowerbyella-art. Materialet kunde av 
olika anledningar, bl a brist på litteratur, ej be
stämmas, utan blev liggande. Genom en till
fällighet identifierades det långt senare av docent 
Ove Eriksson vid Institutionen för ekologisk 
botanik i Umeå. Det visade sig vara Aleuria 
rhenana, som här föreslås få det svenska namnet 
praklskål.
Moravec (1986), som ingående bearbetat släktet Sowerby
ella och givit det en väsentligt vidare omfattning, anser att 
Aleuria rhenana hör till släktet Sowerbyella. Skälen är att 
apotheciet har fot, gulaktig utsida med långa hår och ett 
yttre excipulum med en typ av hyfhår, som ej finns hos 
Aleuria-arter men däremot hos andra Sowerbyella-aner.

Aleuria rhenana Fuckel - praktskål
Peziza splendens Quélet 
Sowerbyella rhenana (Fuckel) Moravec

Fruktkroppar till ett antal av 10 (enligt Knapp 
1944 ibland fler än 20) tätt i förnan, som delvis 
är hopfiltad av mycelet (arten synes dock vara en 
humussvamp). Fruktkropp, bestående av ett apo- 
thecium med fot, i början formad som en liten 
klubba med ett slutet, rundat apothecium; öppnas 
under tillväxten med en mittställd cirkelformig 
mynning (fig 2), som efter hand vidgas allt mer; 
som mogen lik en bägare med smalare botten eller 
ofta ännu mer en skål, än med något inböjd, än 
med ± utböjd kant. Apothecium 1 —3(—4) cm brett 
och 1 —2(—2,5) cm djupt, abrupt avsmalnande i sin 
nedre del; kant jämn eller något buktad, ibland 
något uppslitsad. Hymenium slätt, gult till 
orangegult, ibland glänsande, vid torkning svagt 
gult, hos senhöstexemplar mera mättat orange; 
apotheciets utsida blekare, svagt orangegul, vit- 
pudrad. Kött sprött. Fot 1-3 cm lång och ca 0,5 
cm tjock, närmast apotheciet dock vidgad, jämn 
eller gropig till fårad, vitluden.

Asci cylindriska, tunnväggiga, nedåt avsmal
nande, 250-320 gm långa, i sin övre del upp till 
15 gm i diameter, 8-sporiga. Ascosporer uni- 
seriata, dvs bildande en enkel rad med polerna 
mot varandra, eller ibland snett uniseriata, dvs 
något överlappande, ellipsoida, 21 (-22) X 9- 
10(-11) gm (exkl ornamentering), hyalina, med 
en eller två stora oljedroppar och som mogna 
nätmönstrade av upp till 1,5 gm höga och 0,5 gm 
tjocka lister, ofta med en fläck utan ornamente
ring nära en av polerna (fig 3). Parafyser tråd
lika, glest septerade, ca 3 gm breda, nedtill
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Fig 1. Praktskål Aleuria rhenana. - A: Schematiskt kantsnitt genom apotheciet. Skikt uppifrån och nedåt: hymenium, 
subhymenium och excipulum. - B: Hymenium med asci, parafyser och subhymenium. - C: Snitt av kanten med knippen 
av hårliknande hyfer. - D: Hårliknande hyfer i breda knippen från apotheciets utsida. - E: Tovigt avsnitt från apotheciets 
utsida med nästan klotformiga ändceller. - F: Mogna sporer med välutvecklat nätmönster. Observera den stora 
nätmaskan utan lister vid en av polerna (jfr ftg 3). - G: Omogna sporer med oljedroppar i olika stadier; anläggning av 
nätmönstret. - Teckningar Jürgen Häffner, Mittelhof, Tyskland.
Aleuria rhenana. - A: Sketch of a marginal section of an apothecium. The following layers are shown: hymenium 
(uppermost), subhymenium and excipulum. - B: Hymenium with asci, paraphyses and subhymenium. - C: Section of 
the margin with bundles of hair-like hyphae. - D: Hair-like hyphae in broad bundles from the outer side of the 
apothecium. - E: Hyphae with subglobose end cells from the outer side of the apothecium. - F: Mature spores with 
well-developed net-like sculpture. - G: Immature spores in different stages, showing oil droplets and formation of 
net-like sculpture.

förgrenade, i toppen utvidgade, 3-9 [xm, antingen med ett innehåll av orangefargade korn. 
raka och klubbformiga eller böjda eller hak- (Måttuppgifter enligt Erhard Ludwig i brev.) 
formiga, eller formade som en hockeyklubba,
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Fig 2. Praktskål Aleuria rhenana i ädellövskog. Blekinge, Nättraby socken, Skärva herrgård 8.10.1967. - Foto förf. 
Aleuria rhenana in southern deciduous wood. Sweden, prov. Blekinge, Nättraby parish, the manor of Skärva.
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Ekologi
Ståndorten på den först funna lokalen är en 
ängslövskog med främst bok men dessutom aven- 
bok, ek och hassel samt något inslag av spontan 
tall. 1 våraspekten sätter blåsippa Hepatica no- 
bilis, vitsippa Anemone nemorosa och svalört 
Ranunculus ficaria sin prägel på fältskiktet. På 
försommaren får detta sin karaktär av blom
mande lundslok Melica uniflora, myska Galium 
odoratum och buskstjärnblomma Stellaria holo-

stea. Inom området växer värmeälskande stor
svampar, bl a bolmörtsskivling Entoloma eu- 
lividum och balsamvaxing Hygrophorus poeta- 
rum. Underlaget utgörs av grusig och något ste
nig morän.

Ståndorten på den andra lokalen utmärks 
huvudsakligen av bok med enstaka ekar. Fält
skiktet har en något hedartad karaktär med domi
nerande kruståtel Deschampsia flexuosa. Sanno
likt har fältskiktet varit av ungefär samma typ
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Fig 3. SEM-bild av mogna sporer av praktskål. Observera 
den nätfria ytan! - Bildupptagning N. Arnold, Regens
burg, Tyskland.
SEM picture of mature spores of Aleuria aurantia. Note 
the area without net-like sculpture.

som på den tidigast upptäckta växtplatsen; den 
närliggande vegetationen vittnar om detta. 
Genom en alltför kraftig gallring och även vind
fällning samt nedfall av surt regn har utveck
lingen gått i ovan angiven riktning. Strax intill 
beståndet av praktskål växte den sydliga arten grå 
kantarell Cantharellus cinereus (se Ryman & 
Holmåsen 1984 sid 134).

I Norge är praktskålen funnen "bland gräs och 
barrförna i kalktallskog med inslag av gran" 
(Kristiansen & Marstad 1985).

likhet med artens typlokal vid Nassau, som var 
bokskog (Fuckel 1869).

Quélet (1873) anger barrskog, medan Boudier 
(1907) skriver montan granskog av bl a ädelgran 
Abies alba ("dans les sapiniéres des montagnes"). 
Enligt Knapp (1944) å andra sidan växer arten 
"tuvad under gamla bokar ... på sandig humus
jord". Moravec (1985) beskriver ståndorten som 
"lerig mark i en skog av Fagus sylvatica".

Av ovanstående uppgifter framgår att arten 
företrädesvis växer i bokskog eller lövblandskog 
med bok. Dess förekomst i tallskog och granskog 
på kalk är mindre vanlig men ej egenartad. Denna 
växling mellan olika slag av ståndorter har arten 
gemensam med vissa kärlväxter och svampar. 
Med hänsyn till denna stora variationsbredd be
träffande ståndortens markegenskaper och vege
tation kunde man vänta sig att arten skulle vara 
funnen på fler lokaler än vad som är fallet.

Ståndortsuppgifterna från utomeuropeiska om
råden är mycket knappa. Seaver (1914, 1942) 
uppger barrskog. Heim (1962), som funnit arten 
i nordöstra Mexico, skriver att arten här växer i 
en Fagus mexicana-skog, som är den sydöst
ligaste utposten för bok på den amerikanska kon
tinenten. I Missoorie Hills i Indien växer Aleuria 
rhenana på en nivå mellan ca 1500 och 2200 m, 
företrädesvis i barrskog med Cedrus och Picea 
morida på humusrik jord, mera sällan i Quercus 
incana-skog (Thind & Singh 1959, Kaushal 
1976).

Utbredning i Skandinavien
Norge. Telemark: Bamhle, Gjnmle 22.9.1984 (Kristian
sen & Marstad 1985).

Sverige. Blekinge: Nättraby, Skärva, ca 600 m N om 
Skärva herrgård 8.10.1967. - Skärva, ca 100 m SO om 
"af Chapmans residens", ungefär 10 m från stranden 
6.11.1981.

Ståndort på utomnordiska lokaler
Uppgifter om ståndorten på utomnordiska lokaler 
är av skiftande slag, i vissa fall ganska intet
sägande, t ex "on the ground". Härav framgår ej 
ens om arten växer i förna eller humus. I ett och 
annat fall ges en mera detaljerad beskrivning.

Benkert (1984) beskriver förhållandena på tre 
skilda lokaler, av vilka två utgörs (utgjordes?) av 
planterad tallskog med ett bottenskikt av mossor, 
av vilka flertalet föredrar ljusa ståndorter. Ben
kert betonar att dessa lokaler inte visar någon

Utomskandinavisk utbredning
Aleuria rhenana är med stora luckor spridd över 
stora delar av världen och bör nog betecknas som 
kosmopolit, även om den ännu ej är känd från 
Afrika (Kristiansen & Marstad 1985). Dess före
komst synes ej vara klimatbetingad, eftersom den 
kan föekomma såväl i varm- som kalltempererade 
områden och till och med i Arktis (Barrow i 
Alaska, Laursen & Ammirati 1982). Den sist
nämnda uppgiften är dock ej styrkt med någon 
beskrivning av artens byggnad eller ekologi.
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De flesta fynden har gjorts * Europa, vilket 
sannolikt beror på att denna del är bättre under
sökt än övriga delar av världen. Den är rappor
terad från Tyskland (Fuckel 1869 m fl), Schweiz 
(Knapp 1944, 1947, Imbach 1950, Breitenbach 
& Kränzlin 1981), Frankrike (Quélet 1873, Bou- 
dier 1907), Tjeckoslovakien (Moravec 1985), 
Ukraina (Smitskaja 1980), USA (Seaver 1914, 
1942), Mexico (Heim 1962), Argentina (Gamun- 
di 1960), Chile (Gamundi 1971), Indien (Thind 
& Singh 1959, Kaushal 1976), Nepal (Otani 
1982), Kina (Sichuan, Korf & Zhuang 1985), 
Japan (Imazeki & Hongo 1979) och Australien 
(Rifai 1968).
För tillkomsten av denna artikel står jag i stor tacksam
hetsskuld till docent Ove Eriksson, Umeå, som i samband 
med framställning av en SEM-bild kunde hänföra mitt 
obestämda material till Aleuria splendens (A. rhenana), 
vidare till herr Jürgen Häffner, Mittelhof, Tyskland, 
specialist på Discomycetes (skålsvampar och närstående 
grupper). Her Häffner verifierade Erikssons bestämning 
och gjorde i samband härmed ett stort antal mikroteck
ningar, som han välvilligt ställt till mitt förfogande för 
publicering. Slutligen ett tack till herr Erhard Ludwig, 
Berlin, som givit mig värdefulla data och varit mig 
behjälplig vid anskaffandet av svåråtkomlig litteratur.
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Botanikdagarna 1992 - Sörmland

Svenska botaniska föreningens botanikdagar 
1991 äger rum i Sörmland den 4-6 juli. Inkvar
tering blir på Stensunds folkhögskola strax öster 
om Trosa.

Sörmland är ett av de landskap som befinner 
sig i slutfasen på inventeringsarbetet för en land- 
skapsflora, den första riktiga floran för Sörmland 
som landskap. Kunskapen om landskapets flora 
var tidigare mycket ojämn, från den väl kända 
sörmlandsdelen av Stockholms län till nära nog 
vita fläckar i de centrala delarna av landskapet. 
Idag har de flesta vita fläckarna utforskats och 
fram har vuxit en bild av ett botaniskt rikt och 
mycket varierat landskap begränsat av Kol
mården i söder, Hjälmaren i väster, Mälaren i 
norr och Östersjön i öster.

Samling sker under förmiddagen lördag den 4:e 
med gemensam lunch. Eftermiddagen ägnas åt 
exkursioner i Stensunds, Vagnhärads och Tull
garns omgivningar. Det kommer även att vara 
möjligt att besöka dessa exkursionsmål på för
middagen för dem som önskar.

På lördag kväll kommer det att bli föredrag om 
floran i Sörmland och information om Flora 
Nordica.

Söndag den 5:e och måndag den 6:e kommer att 
ägnas åt heldagsexkursioner. Ena dagen kommer 
att tillbringas i skärgården öster om Trosa, där vi 
kommer att besöka öar med bl a kalkheds- och 
lundvegetation. Bland de arter vi kommer att få 
se kan nämnas vejde Isatis tinctoria, klibbglim 
Silene viscosa, grådraba Draba incana, topp
frossört Scutellaria hastifolia, strandförgätmigej 
Myosotis laxa ssp. baltica och vårklynne Valeria- 
nella locusta.

Den andra dagen kommer vi att åka med buss 
västerut och besöka kalkhällmarker, rikkärr och 
strandängar. Exempel på arter vi kommer att få 
se är grusslok Melica ciliata, parkmåra Galium 
pumilum, stubbdaggkåpa Alchemilla obtusa, 
hartmansstarr Carex hartmanii, stallört Ononis 
arvensis, gulyxne Liparis loeselii, smalfräken

Equisetum variegatum och pipfloka Pleurosper- 
mum austriacum.

Föreningens årsmöte äger rum söndagen den 5 
juli. Efter årsmötet kommer Carl-Cedric Coulia- 
nos och Ingmar Holmåsen att hålla föredrag om 
resp visa bilder på galler på växter.

Priset för logi och mat lördag lunch till måndag 
middag samt för buss- och båtresor är 1250 kr 
för inkvartering i enkelrum, 1190 kr för dubbel
rum, 990 kr för fyrbäddsstuga. Antalet enkelrum 
är begränsat. För exkursionsdeltagare som ord
nar logi och mat på egen hand blir kostnaden 400 
kr. Förhandsanmälan krävs även för detta alter
nativ.

Medtag lakan (finns även att hyra) och mugg, 
tallrik och bestick (för exkursionerna).

Anmälan görs till Lillan Ödklint, Lillskogsvägen 
4, 141 39 Huddinge, senast den 31 mars. Ange 
önskemål om enkelrum/dubbelrum/fyrbädds- 
stuga. Detaljerad information kommer att sändas 
ut i slutet av maj till dem som anmält sig.

Antalet deltagare är maximerat till 115 (90 
personer med inkvartering och 25 som ordnar 
kost och logi själva) och anmälningarna ordnas 
efter ankomstdatum, först till kvarn får först 
malet.

Inventeringsläger
I samband med botanikdagarna kommer ett in
venteringsläger för sörmlandsfloran att anordnas 
den 7-8 juli. För vidare information och 
anmälan: Lillan Ödklint, adress ovan, tel 
08/774 24 66.

Studerandestipendier
Svenska Botaniska Föreningen delar även i år ut 
studerandestipendier för deltagande i botanik
dagarna. Stipendierna innefattar kostnaderna för

... forts på sid 8



Ett 1800-talsfynd av sjönajas, Najas flexilis, från norra Småland
PER MILBERG och KARIN MARTINSSON

Milberg, P. & Martinsson, K. 1992: Ett 1800-talsfynd av sjönajas, Najas flexilis, från norra 
Småland. [A 19th century find of Najas flexilis from northern Småland, S Sweden.] Svensk Bot. 
Tidskr. 86: 7-8. Lund. ISSN 0039-646X.
A new locality for the rare, submerged aquatic Najas flexilis has been revealed through the find 
of a herbarium specimen in UPS. It was collected in 1879 in Södra Vi parish in Småland, a 
province where the species has hitherto been unknown in recent time. The species was searched 
for in vain in 1991 at the collection site.
Per Milberg, InstitutionenfÖrväxtodlingslära, Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7043, S-75007 
Uppsala, Sweden.
Karin Martinsson, Uppsala universitets botaniska trädgård, Villavägen 8, S-752 36 Uppsala, 
Sweden.

Det är inte bara i naturen man kan göra anmärk
ningsvärda botaniska fynd. I Fytoteket i Uppsala 
(UPS) uppmärksammade vi våren 1991 en kollekt 
av sjönajas Najas flexilis från Småland, ett fynd 
som inte finns omnämnt i den botaniska littera
turen.

Växten insamlades år 1879 i Södra Vi socken 
i nordöstra delen av landskapet av Gustaf Ivar 
von Cederwald. Kollekten har sedermera hamnat 
i det hartmanska herbariet, som donerades till 
UPS vid 1800-talets slut (Krok 1925). Detta 
herbarium hölls länge separat innan det sortera
des in i huvudherbariet, vilket kanske är orsaken 
till att fyndet inte tidigare uppmärksammats.

Lokalnamnet på etiketten är svårtytt, men san
nolikt står det "Halsebosjön". Någon sjö med 
detta namn finns inte på generalstabskartan, eko
nomiska kartan eller topografiska kartan, och 
ingen av fem tillfrågade invånare i byn Halsebo 
kände till namnet (Thore Andersson, Vimmerby, 
muntligen). Rimligen syftar namnet på den sjö 
som ligger 300 m NV om Halsebo. På general
stabskartan saknar denna sjö namn, men på 
moderna kartor heter den Bysjön. Ytterligare 
uppgifter saknas tyvärr på etiketten.

Den 6 augusti 1991 besökte PM Bysjön för att 
leta efter sjönajas. Med hjälp av båt, bottenkratta 
och cyklop genomsöktes sjön utan framgång.

Sjön var vid besöket grumlig, siktdjup ungefär 1 
m, och bara en undervattensväxt hittades, trubb- 
nate Potamogeton obtusifolius. Vattenvegetatio
nen i övrigt var trivial: gul näckros Nuphar lutea 
och vit näckros Nymphaea alba, gäddnate Pota
mogeton natans, sjöfräken Equisetum fluviatile, 
vass Phragmites australis och smalkaveldun 
Typha angustifolia.

Vad säger oss fyndet?
Sjönajas är en av den svenska florans största 
rariteter och anses vara akut hotad i landet (Data
banken för hotade arter & Statens Naturvårds
verk 1991). Arten är sällsynt och minskande 
överallt i Europa men betydligt vanligare i Nord
amerika (Hultén & Fries 1986). Genom fynd i 
gamla sjösediment vet vi att arten var vanlig i 
södra Sverige under boreal tid, 7500-6000 år 
f Kr (Sandegren 1941, Backman 1948).

De nutida fynden av sjönajas i Sverige är få 
och arten har hittills bara varit känd från Upp
land, Södermanland och Skåne. I Skåne fanns 
sjönajas i V. Ringsjön, Sätoftasjön (O. Ring
sjön), Övre Storesjön, V. Sorrödssjön och Finja- 
sjön, men är efter föroreningar i dessa sjöar nu 
försvunnen från landskapet (Lillieroth 1943, 
Weimarck& Weimarck 1985). I sjön Hederviken



i Uppland påträffades arten 1849-1874 (Almquist 
1929). Idag är sjön utdikad och den forna sjö
bottnen är betesmark. I Södermanland upptäcktes 
sjönajas i två närbelägna sjöar på 1970-talet (Cle- 
medson 1973, 1975), och den finns kvar åtmin
stone i en av dessa. Med undantag av de skånska 
fynden har sjönajas inte haft någon väl samlad 
utbredning i Sverige i nutiden. Den uppländska 
och de sörmländska lokalerna har liksom den i 
Småland legat mycket isolerade.

De nutida fynden av sjönajas har tolkats olika 
(jfr Lillieroth 1943, Backman 1948). De kan 
uppfattas som relikter efter den tidigare vida 
utbredningen under boreal tid. Det skulle också 
kunna vara fråga om tillfälliga uppblomstringar 
orsakade av sjöfågelspridda frön och gynnade av 
det sena 1800-talets sjösänkningar. Fossil sjö
najas är känd flerstädes från gränstrakterna mel
lan Småland och Östergötland, bl a från Vimmer- 
by (Sandegren 1941), vilket skulle kunna tyda på 
att lokalen i Södra Vi har varit av reliktnatur. De 
knapphändiga fynduppgifterna och svårigheterna 
att med säkerhet identifiera sjön gör dock att vi 
inte kan uttala oss om den småländska lokalen. 
En undersökning av sedimentlagren i Bysjön 
skulle kanske kunna ge svar på frågan om det är
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Botanikdagarna (forts från sid 6)

mat och logi samt reskostnader upp till 800 kr. 
Fem stipendier kommer att fördelas till stude
rande vid nordiska gymnasieskolor och hög
skolors grundutbildning i biologiska ämnen. För
delningen görs inte bara på grundval av betygs- 
meriter utan botaniskt intresse och verksamhet 
räknas lika högt. Om både gymnasie- och hög- 
skolestuderande finns bland de sökande kommer 
båda dessa kategorier i fråga. Botanikdagarna är 
ett utmärkt tillfälle att under ledning studera

den rätta lokalen och i så fall hur länge arten
funnits där.
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floran inom ett område och träffa botanister från 
hela landet.

Ansökningarna skall vara sekreteraren till 
handa senast 15 april under adress: Bengt Stridh, 
6:e Bjurhovdagången 36, 723 53 Västerås. An
sökningarna skall innehålla styrkt meritförteck
ning, intyg från lärare att den sökande är stude
rande och uppgifter om tidigare botanisk verk
samhet i form av fältbiologiska kurser, invente
ringar etc.



Popule explorans - hjälp mig att hitta mer Rubus gratus i Sverige!
ALF OREDSSON

Oredsson, A. 1992: Popule explorans - hjälp mig att hitta mer Rubus gratus i Sverige! [Popule 
explorans - help me to find more of Rubus gratus in Sweden!] Svensk Bot. Tidskr. 86: 9-12. 
Lund. ISSN 0039-646X.
After the gales of 13 November 1972 in Lower Saxonia, by which fifty million large trees were 
felled, there followed a period of vast pulpwood export to Sweden, which reached its peak in 
1975. This year we took in 1.5 million cubic meters of Scotch pine from Western Germany, a 
quantity by far exceeding ordinary storage capacity. Hence it came about that forest roads and 
gravel-pits were also used for piling. Usually the round timber was decorticated on the spot and 
the bark left behind or transported to some other place. If still undisturbed, today the vegetation 
that grows on the bark heaps has a Lower Saxonian element mixed with the local flora. At three 
such places in different provinces of Sweden, Rubus gratus Focke now appears, a blackberry 
previously not found in our country.
Alf Oredsson, Botaniska museet, Östra Vallgatan 18, S-223 61 Lund, Sweden.

När bröderna Sven och Anders Jönsson i sällskap 
med Stefan Lithner tog sig till Lucerna utanför 
Västervik sensommaren 1988 för att skåda kläng- 
nunneört Ceratocapnos claviculata gjorde de en 
upptäckt vars följder jag hoppas kunna göra läsa
ren delaktig i. Ungefär samtidigt letade Birger 
Danielsson efter öns gamla lokal för smålands- 
björnbär Rubus vigorosus. Han fann den inte, 
men fick syn på något annat. De hade, alla fyra, 
varit på samma barkupplag.

Stormen
På väg mot Västeuropa möter ett subtropiskt 
lågtryck en kall luftström från Norra Ishavet och 
fördjupas. I Hamburg uppmäts den 13 november 
1972 rekordlåga 955,5 millibar. På virvelns bak
sida drivs vindhastigheten upp till full orkan och 
all barrskog över 15 år fälls i en tio mil bred gata 
genom hela Niedersachsen och ett stycke in i 
Östtyskland. Värst drabbas södra delen av Lüne
burger Heide, där vinden inte avtar förrän efter 
sex timmar. Uppifrån ser skogen ut som ett 
sädesfält efter en hagelskur (Bösterling 1973, 
Kramer muntl, Kremser 1973).

Import av rundvirke
Av de 50 miljoner träd som Niedersachsen
orkanen fällde utgörs merparten av tall. Sågtim-

ret var det som först togs till vara och inte förrän 
1974 kommer den första massaveden till Sverige. 
Sedan går båtarna i skytteltrafik och 1975 tar vi 
in 1,5 miljoner kubikmeter furu från Västtysk
land. Importvolymen är mycket stor i ytterligare 
två år, för att 1978 falla till måttliga 40.000 m 
(fig O- ,

Därtill kommer 700.000 nr sågtimmer impor
terat 1973-1977. Trots att det bara är en fjärdedel 
av den volym massaindustrin slukade kan det 
komma att visa sig att det var den viktigaste, sett 
ur botanistens synvinkel. Vart och vartannat såg
verk i Sydsverige erbjöds att köpa tyskt timmer.

Lagring av massaved
Till grund för svensk skogsindustri ligger sven
ska råvaror. Det kraftiga tillskott virkesimporten 
i mitten av sjuttiotalet utgjorde hade svårt att 
finna omedelbar avsättning. Lastageplatserna 
blev överfulla och man blev tvungen att finna nya 
ställen att lägga upp massaveden på. Domänver
kets dotterbolag Swedforest, som gjorde stora 
upphandlingar i Västtyskland vid denna tid, hade 
kronans mark att tillgå. Som exempel har jag valt 
ett grustag i kronoparken Rist utanför Norr
köping, fotograferat från luften den 20 juni 1977 
(fig 2). Skuggan av de tre meter breda, upp till 
sex meter höga vedtravarna avtecknar sig som 
svarta streck mot det ljusa underlaget.



10 Alf O reds son SVENSK BOT. TIDSKR. 86 (1992)

milj m3

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

v'v" *

B3ES2

im

Fig 2. Grusgrop i kronoparken Rist utanför Norrköping foto
graferad 20 juni 1977 kl 15.00 (Utsnitt ur Lantmäteriverkets bild 
77 Gc069:39, ur sekretessynpunkt godkänt för spridning 1991- 
11 -20). Bildytan mäter 500 x 500 m. - De breda, svarta strecken 
i fotografiets övre del är skugga från virkesstaplarna.
Gravel-pit in the crown forest area Rist outside the town of 
Norrköping. Air photo taken 20 June 1977 at 3 p.m. The area 
depicted measures 500 x 500 m. - Black streaks in the upper 
portion are the shadows of woodpiles.

Barkning
I de fall jag känner till barkades rundvirket innan 
det transporterades vidare. I ovan nämnda grus
tag, nu planterat med tall (sie!), ligger barken 
kvar som en liten kulle med björk på, vid Väster
vik sprängdes en håla i berget där man fortsatt att 
lägga bark, och i Varberg fick man en trädgårds
mästare att ta emot avfallet för slutförvaring.

Fig 1. Svensk import av furumassaved 1972-1978. - Export
länder: Västtyskland (svart), Östtyskland (streckat) och övriga 
(prickat). I den senare kategorin ingår Polen, Norge, Sovjet
unionen, Danmark, Storbritannien, Finland, Nederländerna och 
Tjeckoslovakien (ordnade efter sammanlagd volym). - Källa: 
Sveriges officiella statistik. Utrikeshandel.

Swedish import of Scots pine pulpwood from 1972 to 1978. - 
Export countries: West Germany (black), East Germany 
(hatched) and others (dots). Ordered with respect to total volume, 
the latter group includes Poland, Norway, the Soviet Union, 
Denmark, Great Britain, Finland, the Netherlands and Czecho
slovakia.
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Fig 3. Roger Karlssons kongeniala bild av storbjörnbär på Lucena: barken, bären och bladet!

Rubus gratus on the islet Lucerna at Västervik as photographed by Roger Karlsson: the bark, the berries and the leaf.
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Ruhus gratus Focke
Det var ett björnbär med ovanligt stora blommor 
och rik fruktsättning de fyra i ingressen nämnda 
personerna hade hittat. Som inte går att exami
nera efter Svenskßora (Krok & Almquist 1984). 
Bortser man från att bladen är håriga på ovan
sidan kommer man visserligen till första 9:an på 
sid 341, men sen är det stopp. Man tvingas välja 
mellan spirbjörnbär med ljusfiltad bladundersida 
och armeniskt björnbär med kritvit, när den fak
tiskt är grön!

Thomas Karlsson och jag vill föreslå namnet 
storbjörnbär på nykomlingen, Rubus gratus. 
Enligt Weber (1985) känns arten igen på sin 
nästan bronsfärgade, fårade årsstam, sina stora, 
grovsågade, böljande blad och sin omfångsrika 
blomställning med stora blommor och frukter, 
allt i kombination med slanka, raka, något bakåt- 
riktade taggar. Västerviks-Tidningens egen natur
fotograf, Roger Karlsson, får illustrera (fig 3).

I stormområdet är storbjörnbär, vid sidan av 
sötbjörnbär R. plicatus, det vanligaste björnbäret

(Anfred Pedersen muntl) - och det vill inte säga 
lite! I Sverige har jag hittills sett arten på tre 
lokaler i var sitt landskap: Halland, Småland och 
Östergötland (fig 4). Den står fortfarande med 
ena benet i bark, men verkar beredd att ta klivet 
ut i den omgivande terrängen rätt snart.

Vad mer?
Den som läste Östgöta Correspondenten 21 aug 
1991 vet att det i Rist numera också växer lund- 
gamander Teucrium scorodonia, raspbjörnbär R. 
radula och ytterligare två björnbär från Nieder
sachsen. För tre somrar sen hittade Dag Ekholm, 
Thomas Karlsson och Ebba Werner ännu ett i 
Kråksmåla i Småland. Lokalen kan knytas till 
Bröderna Önnereds numera nedlagda såg, dit 
tyskt timmer kom i början av 1970-talet (Georg 
Önnered muntl). Det enda fyndet av hedjohannes- 
ört Hypericum pulchrum i Småland har gjorts vid 
en skogsbilväg där ett flygfoto från 1977 avslöjar 
en 175 m lång vedtrave!
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Tabell 1. Rundvirke importerat till svenska hamnar 1973— 
1977. - Källa: Sveriges officiella statistik. Statistiska 
meddelanden, serie T.
Round timber imported through Swedish harbours from 
1973 to 1977.

ton Hamn
>500.000 Varberg
>250.000 Gävle, Kalmar, Norrköping, Norrsundet, 

Oskarshamn, Skutskär, Örnsköldsvik, 
orubr hamnar i Vänern

>100.000 Falkenberg, Karlshamn, Karlstad, Sölves
borg, Uddevalla, Västervik (inkl Gamleby, 
Verkebäck o a), Ystad, Åhus

>25.000 Bergkvara, Gruvön (inkl Slottsbron), Halm
stad, Helsingborg, Karlskrona, Otterbäck- 
en, Piteå (inkl Haraholmen), Ronneby, 
Sundsvall, Östrand

>10.000 Domsjö, Göteborg, Hudiksvall, Husum, 
Mönsterås, Strömstad

>5.000 Lysekil, Marsviken, Skoghall, Söderhamn, 
Trelleborg, Umeå, Vivstavarv (inkl Fager
vik), Vänersborg

>1.000 Burgsvik, Iggesund, Kalix, Kristinehamn, 
Luleå, Malmö, Norrbottens Järnverk, Sim
rishamn, Skuthamn, Slite, Södertälje, orubr 
hamnar i Göta Älv

Andra arter står på tur att upptäckas vid en 
hamn, massafabrik, såg eller någon annan plats 
där barken fått ligga ifred - och det kan nog vara 
i vilken del av landet som helst. På de platser jag 
varit växer det björk, står det ett mindre körsbärs
träd, slingrar sig kaprifol och gömmer sig ofta 
stenmåra. Grädden på moset är den fjäderlätta 
klängnunneörten med sina små, gulvita blom
klasar.

Upprop
I tabell 1 har jag listat alla svenska hamnar som 
tog in mer än 1.000 ton rundvirke 1973-1977. 
Tyvärr saknas uppgift om exportland, men efter
som Västtyskland ensamt svarade för mer än 
hälften av den sammanlagda volymen finns det 
skäl att tala med alla hamncheferna. Svenska 
uppköpare var på plats i stormområdet. Äldre 
jägmästare minns säkert de stora upplagen av 
tysktimmer, pappersbrukens folk måhända vart 
barken tog vägen, liksom den tidens alla såg- 
verksägare ifall de hanterat långa stockar från 
Lüneburg. Fråga dem!

Fig 4. Storbjörnbär i Sverige 1991.

The known distribution of Rubus gratus in Sweden.

Jag hoppas att många vill hjälpa till att leta. 
Ingen barkhög är för liten för att hysa ett nieder- 
sachsiskt floraelement. Hör av dig när du är något 
på spåren! Själv ska jag försöka sätta namn på en 
handfull björnbär.
Jo, förresten: Birger Danielsson fann till slut det 
han sökte på Lucerna. Men om det smålands- 
björnbäret kommer från Tyskland eller Vitudden 
tvärsöver fjärden, det vete fåglarna ...
Tack, Bokelunds och Enanderska fonder för bidrag till 
resor i Sverige och Tyskland!
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Recension

Atlas över norska fjällväxter
Gjaerevoll, O. 1990: Maps of distribution of 
Norwegian vascular plants. Vol. 2. Alpine plants. 
126 + XXXVII sidor. Det Kongl. Norske Viden- 
skabers Selskab/Tapir Publishers. Trondheim. 
ISBN 82-519-1058-7.
För något över 30 år sedan utkom ett av de mest 
detaljerade botaniska kartverk som publicerats 
över ett nordiskt land, nämligen Knut Faegris 
Maps of the distribution of Norwegian plants. 
Vol. 1. Coast plants. Det presenterades alltså som 
nr 1 i en serie avsedd att med skilda volymer 
omfatta åtminstone de intressantare växtgeo
grafiska elementen i Norges kärlväxtflora, bland 
dem givetvis fjällväxterna. Nu föreligger just 
dessa som volym 2, fastän det av det yttre inte är 
omedelbart lätt att se att delarna hör samman. 
Format och omslag är naturligt nog efter så lång 
tid annorlunda; den nya volymen är hanterligare.

Uppställningen är likartad med ett antal in
ledande allmänna kapitel, en kommentar till varje 
karterad art och längst bak de storskaliga kar
torna. Att skalan är ca 1:7,5 milj anges märkligt 
nog ingenstans. Icke nordiska läsare kommer att 
bli brydda och snarast benägna att underskatta 
Norges väldiga utsträckning. Dessutom är kar
torna tippade för att sex skall rymmas på ett 
uppslag, men utan att väderstreck lagts in.

De karterade arterna är 109, vilket innebär att 
ca 40% av fjällväxterna fått komma med. Ganska 
utförligt diskuteras vad som kan anses vara en 
fjällväxt och kriterierna för urval, men redan 
titelsidan borde ha upplyst om att det är fråga om 
ett sådant. Man har uteslutit de fjällarter som 
tillika har en vidsträckt låglandsutbredning (men 
t ex smalfräken Equisetum variegatum är ändå 
med), och vidare de flesta allmänna och jämnt 
utbredda fjällväxterna (men bl a fjällbräken/U/ty- 
rium distentifolium, fjällsyra Oxyria digyna och 
fjällglim Silene acaulis är medtagna). Valet har 
annars fallit på arter som har växtgeografiskt 
intresse, i regel på grund av att utbredningen i

våra fjäll är luckig eller innehåller isolerade 
förekomster, eller på grund av att den skandina
viska förekomsten är starkt isolerad från den 
utomskandinaviska. - Flera arter med subalpin 
tyngdpunkt har inkluderats, t ex jordranunkel 
Ranunculus hyperboreus, smaldunört Epilobium 
davuricum, fleraxig sävstarr Kobresia simplici- 
uscula och brunkulla Nigritella nigra.

Kartorna är gjorda på klassiskt vis, manuellt 
(så när som på en), med symbol inlagd på lokalen. 
De grundar sig på en mycket sorgfällig genom
gång av herbariematerialet i skandinaviska muse
er, för okritiska taxa kompletterade med uppgif
ter från fältanteckningar. För en vanlig art, t ex 
fjällglim Silene acaulis, betyder de senare åtskil
ligt för totalbilden, men utgivaren räknar med att 
man av sällsyntare arter samlat så pass regel
mässigt att kartorna ändå blir rättvisande. De ger 
också intryck av ett oerhört omfattande och väl 
spritt samlande i de norska fjällen. De utforsk- 
ningsluckor som ändå finns omnämns emellertid 
inte i kommentaren. Ett översiktskapitel om de 
norska fjällens botaniska utforskningshistoria 
utmynnande i en bild av dagsläget hade varit 
mycket välkommet. Att första fynd anges för 
varje art ersätter på intet vis detta.

Förutom förord och definierande avsnitt finns 
tre ganska korta allmänna kapitel: fennoskan- 
diska fjällväxters utbredning, den skandinaviska 
fjällflorans historia (av Eilif Dahl) samt fjällväx
ters ekologi. De båda första tar upp de klassiska 
fjällväxtgeografiska huvudfrågorna som bicent- 
riska och amfiatlantiska utbredningsmönster samt 
istidsövervintring. De två kapitlen är påtagligt 
illa avstämda mot varandra, vissa problem tas 
upp i båda, låt vara från litet olika utgångspunk
ter. Ändå är synsättet likartat och klassiskt. Nya 
geologiska metoder som ger vissa stöd för re- 
fugieteorier redovisas, däremot inte de nyare 
teorier om evolutionshastighet och metoder för 
genetisk analys som ger anledning till ökad tvek
samhet. Bilden av det aktuella diskussionsläget 
blir därför skev.
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För varje karterad art finns fasta rubriker, 
såsom tidigare kartering i Norge, höjdgränser, en 
kort sammanfattning av ståndort, samt i regel en 
karta (också utan skala men i ca 1:20 milj) över 
den fennoskandiska utbredningen. De senare är 
välkomna och nödvändiga komplement även i den 
schematiska form de fått. För Sveriges del finns 
en del småfel på dessa kartor, som någon med 
vår fjällflora förtrogen lätt kunnat korrigera.

Största utrymmet i boken upptar kommenta
rerna om de karterade arterna. De är av varie
rande utförlighet och har ekologisk-växtgeogra- 
fisk tonvikt. De är välskrivna och lättlästa och 
redovisar ofta direkt författarnas personliga erfa
renheter av arten. De flesta är skrivna av Olav 
Gjaerevoll, men ett tjugotal har fördelats på åtta 
specialister. För särskilt intressanta arter kom
pletteras kommentarerna med summariska vege- 
tationsanalyser från någon lokal. Här och annars 
irriterar det en smula att norska ortnamn nästan 
alltid anförs utan upplysning ens om fylke. De 
går alltså i regel endast att placera för norska 
läsare, trots att verket är på engelska och därmed 
syftar internationellt. Ett överläggsblad med 
fylkesgränser och viktiga ortnamn skulle ha 
underlättat betydligt.

Våra fjällväxter är ju de centrala objekten för 
den moderna forskning i skärningspunkterna 
mellan populationsgenetik, taxonorni och evolu

tionär växtgeografi, som kan ge nya infallsvink
lar på klassiska problem. I denna bok kunde mer 
av nyare studier på det området ha förts in i 
diskussionen och gjort den till ett helt aktuellt 
referensverk på sitt område.

En del kritiska synpunkter till trots måste slut
omdömet självfallet bli mycket positivt. Bakom 
denna strävan att samla den i herbarierna lagrade 
informationen i detaljerad, kritisk och tillgänglig 
form ligger ett gigantiskt arbete. Alla uppgifter 
finns dokumenterade i en katalog i Trondheim. 
Arbetet med den har under en lång följd av år 
främst utförts av Sigmund Sivertsen.

Det är naturligtvis en oöverstiglig uppgift att 
presentera den norska kärlväxtfloran i sin helhet 
på motsvarande sätt, och kanske inte menings
fullt. Det är kartor med ett växtgeografiskt bud
skap det är värt att lägga möda på. Arbete pågår 
för fullt med en tredje volym om det kontinentala 
elementet i Norges flora - arter med koncentra
tion i sydost. Det är främst Anders Danielsen och 
Knut Faegri som nu arbetar med denna. Därefter 
skall följa en volym om det östliga-nordöstliga 
floraelementet. Man önskar all framgång åt dem 
som nu arbetar med detta norska storverk. Full
bordas de planerade fyra banden kan atlasen 
sägas ha nått en välbalanserad slutform.

Bengt Jonsell
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Det finns växtarter som förekommer naturligt i 
tempererade, kalltempererade, arktiska och al
pina områden på både norra och södra halvklotet 
men som helt eller nästan helt saknas däremellan. 
De brukar kallas bipolära arter, men termen är 
egentligen missvisande eftersom de inte alls 
växer vid polerna. På södra halvklotet finns de 
flesta av de bipolära växterna i södra Sydamerika, 
men några finns också på subantarktiska öar, Nya 
Zealand, Tasmanien och i Australiens bergstrak
ter. Förutom kärlväxter finns många mossor och 
lavar med bipolär utbredning (Du Rietz 1940, 
Schuster 1969, Schwaar 1980, Engelskjon & 
Jorgensen 1986, Stenroos & Ahti 1990). I södra 
Sydamerika finns också arter, som har en större 
utbredning i tempererade och subtropiska områ
den på norra och södra halvklotet, men som 
saknas i tropikerna. Man brukar kalla denna 
utbredningstyp för amfitropisk.

Eldslandet (Tierra del Fuego) i sydligaste Syd
amerika, dvs öarna söder om Magellanssund, har 
ett klimat som delvis liknar det på Island. Elds
landet besöktes kring sekelskiftet och senare av 
nordiska botanister (Dusén 1896, 1900, 1903, 
Skottsberg 1905, 1906, 1909, 1916, Roivainen 
1954), och att några av våra "svenska" arter och 
vegetationstyper förekommer där har sedan dess

varit allmänt känt. Två växter i vår egen flora har 
till och med artepitet, som visar att de först 
beskrevs från andra sidan jordklotet, trots att 
båda är vanliga i Europa: praktvitmossa Sphag
num magellanicum och sumpstarr Carex magel- 
lanica beskrevs 1798 respektive 1792 på material 
från Eldslandet.

Här behandlar jag bipolära arter, men liknande 
utbredningar finns också hos högre taxonomiska 
enheter, t ex släkten. Disjunkta (dvs osamman- 
hängande) utbredningar hos arter uppkommer 
antingen genom spridning över långa avstånd, 
långdistansspridning, eller genom att en arts ut
bredning reduceras så att geografiskt isolerade 
populationer återstår. Inom biogeografin har man 
livligt debatterat vilken betydelse man skall till
skriva dessa två processer (t ex Nelson & Rosen 
1981, Bremer 1983, Briggs 1991, Wilson 1991). 
När det gäller de bipolära arterna anser man att 
de allra flesta har sitt ursprung på norra halv
klotet, eftersom de har sina närmaste släktingar 
där (Raven 1963). De nordliga och sydliga for
merna är i några fall morfologiskt identiska eller 
bara obetydligt olika och därför bör spridningen, 
eller alternativt splittringen av ett större utbred
ningsområde, ha skett i sen tid. Kanske hade 
många av arterna en större utbredning i Syd-
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Tabell 1. Eldslandets inhemska kärlväxter med amfi- 
tropisk eller kosmopolitisk utbredning samt deras före
komst på norra halvklotet.
Table 1. Native vascular plants of Tierra del Fuego with 
amphitropic or cosmopolitan distribution and their occur
rence in the northern hemisphere.

Eurasien
Galium aparine snärjmåra 
Hymenaphyllum peltatum hinnbräken 
Polygonum maritimum
Nordamerika
Anemone multifida flikanemon 
Carex gayana 
Chenopodium carnosulum 
C. macrospermum
Epilobium ciliatum amerikansk dunört 
Microsteris gracilis (Polemoniaceae) 
Ophioglossum crotalophoroides 
Osmorhiza chitensis (Apiaceae)
O. depauperata (Apiaceae)
Poa stenanlha 
Polemonium micranlhum 
Ranunculus cymbalaria bohusranunkel 
Salicornia ambigua 
Scirpus nevadensis 
S. californicus 
Triglochin concinna 
Trisetum cernuum
Nordamerika och Eurasien
Armeria maritima trift 
Calamagrostis stricta madrör 
Carex capitata huvudstarr 
C. macloviana lämmelstarr 
C. magellanica sumpstarr 
C. maritima bågstarr
C. microglochin borststarr 
Catabrosa aquatica källgräs 
Cerastium arvense tältarv 
Deschampsia flexuosa kruståtel
D. atropurpurea lapptåtel 
Gentiana prostrata 
Hippuris vulgaris hästsvans 
Juncus balticus östersjötåg 
Koenigia islandica dvärgsyra 
Phleum alpinum fjälltimotej 
Plantago maritima gul kämpar 
Ranunculus aquatilis vattenmöja 
Rumex maritimus strandskräppa 
Spergularia marina saltnarv 
Triglochin palustris kärrsälting
Kosmopoliter
Carex curta gråstarr 
Cystopteris fragilis stenbräken 
Huperzia selago lopplummer 
Montia fontana källört 
Scirpus cernuus ampelsäv 
Trisetum spicatum fjällhavre 
Zannichellia palustris liten hårsärv

amerika i samband med nedisningarna, då vege
tationszonerna i Anderna låg betydligt lägre än 
idag (Graf 1981, van der Hammen 1988) och då 
avståndet mellan motsvarande klimatzoner i norr 
och söder var mindre. Det kan dock knappast ha 
rört sig om en sammanhängande utbredning i hela 
Amerika, eftersom bergskedjorna avbryts av 
låglandsområden i Mellanamerika. Därför bör 
långdistansspridning åtminstone delvis ha över
bryggat de nutida utbredningsluckorna i tropiska 
och subtropiska områden.

Många forskare har genom åren spekulerat i 
de bipolära arternas historia, spridningsvägar 
m m (t ex Steffen 1939, Du Rietz 1940, Skotts
berg 1960, Constance 1963, Raven 1963, Dar
lington 1965, Cruden 1966, Moore 1972, Thorne 
1972), men trots detta är det få som försökt ange 
vilka arter det egentligen handlar om. De listor 
som sammanställts är mer eller mindre inaktuella 
på grund av ofullständig kännedom om den syd
liga floran (Dusén 1896, Alboff 1902) eller på 
grund av taxonomiska revisioner (Steffen 1939, 
Raven 1963). Här har jag därför sammanställt de 
eldsländska arter som förekommer på norra 
halvklotet och diskuterar något hur långdistans- 
spridningen kan ha gått till.

Metodik
Med hjälp av litteraturuppgifter (främst Steffen 
1939, Du Rietz 1940, Chambers 1963, Raven 
1963, Heckard 1963, Moore & Chater 1971, 
Goodall 1979, Schwaar 1980, Moore 1983, Hul
tén & Fries 1986) har jag försökt urskilja de 
kärlväxter i den eldsländska floran som även 
förekommer på norra halvklotet.

Flera olika begrepp som beskriver utbred- 
ningstyper förekommer i litteraturen. De täcker 
varandra delvis och olika författare har använt 
olika definitioner. Arter med en disjunkt utbred
ning söder och norr om tropikerna kallas här 
amfitropiska (i modernare litteratur har man före
slagit termen antitropisk; Cox 1990). Majoriteten 
av de amfitropiska arterna finns i Syd- och Nord
amerikas tempererade och subtropiska områden 
(Raven 1963, Solbrig 1972). De amfitropiska 
arter som bara förekommer i kalltempererade 
eller alpina miljöer kan sägas ha en bipolär ut
bredning. Eftersom jag inte har bedömt arternas 
totala utbredning i Sydamerika har jag här inte 
skilt bipolära från övriga amfitropiska arter. 
Några eldsländska arter som förekommer på 
norra halvklotet är så vittspridda att de kan be-
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traktas som kosmopoliter, och de presenteras 
separat.

Nomenklaturen följer Moore (1983). Svenska 
namn är enligt Lid (1985) och Hylander m fl 
(1977).

Resultat
48 bipolära, amfitropiska och kosmopolitiska 
arter förekommer naturligt på Eldslandet (tabell 
1). Av dessa har 7 bedömts vara kosmopoliter. 
Av de 41 amfitropiska arterna har 21 en cirkum- 
polär utbredning på norra halvklotet, medan 17 
bara förekommer i Nordamerika. Endast 3 arter 
har sin utbredning på norra halvklotet begränsad 
till Eurasien.

I några fall är det oklart om arten är inhemsk 
i södra Sydamerika. Källört Montia fontana har 
ansetts vara införd (Moore 1963, 1983), men 
fynd av pollen i nästan 4000 år gamla lager på 
Sydgeorgien (Barrow 1978) visar att arten har en 
lång historia i området, och därför har den inklu
derats i tabell 1. Krypnarv Sagina procumbens 
betraktades tidigare som inhemsk (Moore & Cha- 
ter 1971, Goodall 1979) men anses numera vara 
införd till södra Sydamerika (Moore 1983). Gul- 
kavle Alopecurus aequalis är en annan art med 
oklar status (Moore 1983) och den är heller inte 
med i tabell 1. Fragaria chiloensis (L.) Duch. har 
en amfitropisk utbredning och har uppgivits före
komma på Eldslandet (Alboff 1902, Steffen 
1939), men eftersom den saknas i Moores flora 
(1983) är den inte med i tabell 1.

En art med disjunkt utbredning som faller 
utanför de redovisade utbredningstyperna är 
Colobanthus quitensis (Caryophyllaceae). Den 
förekommer i Antarktis och i Amerika från Elds
landet till ekvatorn samt i Mexiko och har sitt 
ursprung i söder (Moore 1972).

Antalet arter som betraktas som bipolära har 
minskat med tiden beroende på taxonomiska 
revisioner. Flera taxa som tidigare betraktades 
som varieteter eller underarter med vikarierande 
förekomst på de båda halvkloten har givits art
rang. "Före detta" bipolära arter och deras nord
liga motsvarigheter är:
Agoseris coronopifolium 
Agropyron pubiflorum 
Agrostis meyenii 
Alopecurus magellanicus 
Apium australe 
Botrychium dusenii 
Callitriche antarctica 
Cardamine glacialis

A. heterophylla (Asteraceae) 
A. repens kvickrot 
A. canina brun ven 
A. alpinus
A. graveolens selleri
B. lunaria låsbräken
C. palustris smålånke 
C. hirsuta bergbräsma

Draba magellanica 
Eleocharis melanostachys 
Empetrum rubrum 
Erigeron myosotis 
Festuca magellanica 
Hordeum comosum 
Hymenophyllum secundum 
Limosella australis 
Lycopodium magellanicum 
Myosurus patagonicus 
Phacelia secunda 
Polystichum mohrioides 
Potamogeton linguatus 
P. s trie tus
Primula magellanica 
Ruppia filifolia

D. incana grådraba
E. palustris knappsäv 
E. nigrum kråkbär
E. uniflorus fjällbinka
F. ovina fårsvingel 
H. jubatum ekorrkorn 
H. tunbridgense
L. aquatica ävjebrod
L. clavatum mattlummer

M. minimus råttsvans 
P. magellanica s.l.
P. lemmonii
P. natans gäddnate 
P. berchtoldii gropnate 
P. farinosa majviva 
R. maritima hårnating

Förutom dessa bipolära taxa finns ytterligare 
arter på Eldslandet som har närstående paralleller 
på norra halvklotet.

Flera amfitropiska arter förekommer i södra 
Chile och Patagonien men saknas på Eldslandet. 
Några exempel på sådana, som även finns i den 
svenska floran, är rutlåsbräken Botrychium 
matricariifolium, ängsbräsma Cardamine praten
sis, slokstarr Carex pseudocyperus, krusbräken 
Cryptogramma crispa, tagelsäv Eleocharis quin- 
queflora, saltarv Honckenya peploides, strand- 
vial Lathyrus japonieus och blågröe Poa glauca.

Diskussion
Andelen amfitropiska arter i södra Sydamerika är 
avsevärd. Av Eldslandets ursprungliga flora ut
görs hela 10% (41 av 417) av sådana arter. 
Därutöver finns de "före detta" bipolära arterna 
och andra som uppenbarligen uppstått ur arter 
från norra halvklotet. Tillsammans utgör de en 
femtedel av den inhemska floran. Det är rent av 
så att flera av Eldslandets vegetationstyper är lika 
våra (Schwaar 1981). Det stora antalet nordliga 
taxa i södra Sydamerika tyder på att lång- 
distansspridning från Nordamerika måste ha 
inträffat åtskilliga gånger och därför bör sprid- 
ningssättet inte vara alltför osannolikt eller 
slumpmässigt. Hur förflyttningen, direkt eller 
stegvis, söderut kan ha gått till har det skrivits 
mycket om. Det mesta är spekulationer och det 
är ont om studier eller experiment som är rele
vanta i sammanhanget.

Vind och vatten
En del arter har frön eller sporer som kan spridas 
långt med vind (t ex Pettersson 1940, Solbreck 
& Andersson 1987). Att långdistansspridning av
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sporer kan inträffa visas t ex genom fynd av 
främmande pollen och sporer på avsides liggande 
öar (Scott & van Zinderen Bakker 1985, van der 
Knaap 1987, 1988). På Eldslandet finns flera 
kärlkryptogamer bland de amfitropiska och kos
mopolitiska arterna (Cystopteris fragilis, Huper- 
zia selago, Hymenophyllum peltatum, Ophio- 
glossum crotalophoroides). Förutom dessa finns 
bara två arter med frukter respektive frön som 
lätt sprids av vind (Anemone multifida, Epilobium 
ciliatum).

Flera arter i tabell 1 är havsstrandsväxter (Ar- 
meria maritima, Carex maritima, Chenopodium 
carnosulum, C. macrospermum, Juncus balticus, 
Plantago maritima, Polygonum maritimum, 
Rumex maritimus, Salicornia ambigua, Spergu- 
laria marina, Triglochin concinna). Många havs- 
strandsarter har stora utbredningar och deras frön 
sprids ofta med havsvattnet (Ridley 1930, Mason 
1961, Wickens 1979). Havsströmmarna går dock 
på ett sådant sätt att vattenutbytet mellan norra 
och södra halvklotet är litet, varför vattensprid
ning verkar mindre trolig i detta fall.

Fågelspridning
Att fåglar kan sprida frön är allmänt accepterat. 
Däremot finns det olika åsikter om i vilken ut
sträckning detta sker över längre avstånd, vilka 
fågel- och växtarter som kan vara inblandade och 
om fröna huvudsakligen transporteras epizoiskt 
(utanpå djuret) eller endozoiskt (inuti).

I Amerika är antalet fågelarter som rimligen 
kan sprida växter tämligen begränsat. Ett dussin 
havsfåglar (Harrison 1985), fyra arter svalor 
(Turner & Rose 1989), en gök, tre arter rovfåglar 
och en nattskärra (Cruden 1966, Narosky & 
Yzurieta 1987) flyttar regelbundet mellan Nord
amerika och södra Sydamerika. Dessa arter äter 
dock endast i undantagsfall frö. De befinner sig 
därför sällan nere i vegetationen och torde inte 
vara betydelsefulla som fröspridare. Det är bland 
vadarna vi hittar de fåglar som med stor sanno
likhet sprider frön. Tolv olika arter häckar i 
Nordamerika och flyttar regelbundet till syd
ligaste Sydamerika (Hayman m fl 1986). För 
några arter, t ex kustsnäppa Calidris canutus och 
hudsonspov Limosa haemastica, utgör området 
kring Magellanssund det huvudsakliga övervint- 
ringsområdet. Vid en flyginventering i Sydame
rika räknades ca 180.000 övervintrade nordame
rikanska vadare längs kusterna söder om den 40:e 
breddgraden (Morrison & Ross 1989). Vadare

håller ofta till vid stränder och våtmarker, och 
många av de amfitropiska arterna på Eldslandet 
är strand- och våtmarksväxter (havsstrands- 
växterna ovan samt Catabrosa aquatica, Carex 
curta, C. magellanica, Hippuris vulgaris, Montia 
fontana, Ranunculus aquatilis, R. cymbalaria, 
Scirpus californicus, S. cernuus, S. nevadensis, 
Triglochin palustre, Zannichellia palustris).

En aspekt som kan ha varit av betydelse är att 
fåglarnas flyttvägar måste ha varit annorlunda 
under den senaste nedisningen (Heintze 1918). 
Klimat- och vegetationszonerna var då förskjutna 
mot ekvatorn och avståndet mellan häcknings- 
område och övervintringsplats måste ha varit 
kortare.

Epizoisk eller endozoisk fågelspridning ?
Epizoisk fågelspridning kan ske genom att frön 
med krokar eller hakar fastnar på fågeln. Bara 
några få arter i tabell 1 har dock nötter eller 
delfrukter med hullingar och liknande som 
anpassningar för spridning med djur (Galium 
aparine, Osmorhiza-arterna, Rumex maritimus). 
Några arter har dock borst eller spröt som kan 
medföra att frukten fastnar lättare (Carex micro- 
glochin, Deschampsia atropurpurea, D. fle:tu- 
osa, Phleum alpinum, Triglochin-arterna, Trise- 
tum spicatum). Aven sporer kan transporteras 
utanpå fåglar (Bailey & James 1979). Spridning 
kan också ske genom transport av lera eller jord 
som innehåller frön (t ex Darwin 1882) eller 
sporer (Milberg 1991). I vilken utsträckning 
epizoisk spridning med flyttfåglar sker är dock 
oklart, men skulle t ex kunna undersökas i sam
band med ringmärkningsarbete.

Bär och saftiga frukter är speciella anpass
ningar för endozoisk spridning. Sådana frön bru
kar passerar fåglarnas matsmältningskanal snabbt 
(t ex Herrera 1984) och spridningen sker därför 
bara över korta avstånd. Flera författare avfärdar 
därför helt endozoiskt långdistansspridning (t ex 
Ridley 1930, Falla 1960, Cruden 1966). Inga 
arter i tabell 1 har heller saftiga frukter eller bär.

Det finns dock flera experiment som visar att 
även frön utan speciella anpassningar kan passera 
fåglars matsmältningskanal med bibehållen gro
barhet (t ex de Vlaming & Proctor 1968, Proctor 
1968, Siira 1970, Agami & Waisel 1986). Att 
spridning av sådana frön kan ske över långa 
avstånd bekräftades när man undersökte mag- 
innehållet i snösparvar Plectrophenax nivalis som 
fångades på Surtsey under flyttning från Skott



land till Island. I muskelmagarna fann man gro
bara frön av bl a åkerpilört Polygonumpersicaria 
och hundstarr Carex nigra (Fridriksson 1987). 
Det finns också några experiment som tyder på 
att endozoisk långdistansspridning med vadar- 
fåglar verkar fullt möjlig. I ett försök med skrik- 
strandpipare Charadrius vociferus, som hölls i 
burar och matades med frön av olika arter, åter
fann man grobara frön i avföringen upp till 5 dygn 
efter måltiden (de Vlaming & Proctor 1968). I ett 
annat försök återfanns levande frön efter 14 
dagar, och av de 12 fågelarter som undersöktes 
visade sig 2 arter vadare (av 3) vara de som 
genomgående behöll levande frön längst (Proctor 
1968). Frön från olika arter varierade mycket i 
motståndskraft (de Vlaming & Proctor 1968, 
Proctor 1968). Vadare äter främst animalisk 
föda, men trots detta påträffas ofta frön i deras 
muskelmagar (Heintze 1916, 1918, de Vlaming 
& Proctor 1968).

Vissa flyttfåglar kan flyga 3-4 dygn utan mel
lanlandning och då tillryggalägga 3000-4000 km 
(Castro & Myers 1989, Alerstam 1990). Bland 
vadarna är det många som flyttar söderut genom 
långa non-stopflygningar (McNeil & Burton 
1977), och t ex roskarl Arenaria interpres till- 
ryggalägger den 5500 km långa sträckan mellan 
Alaska och Marshallöarna i Stilla Havet utan 
mellanlandning (Alerstam 1990). Flyttningen 
från norra Nordamerika till Eldslandet tar åtmin
stone 6-8 veckor (Thomas Alerstam i brev).

Några frågor skulle behöva belysas när det gäl
ler endozoisk långdistansspridning med vadare. I 
vilken utsträckning tömmer olika arter tarmen 
och framförallt muskelmagen före och under 
flyttning? Stängs magaktiviteten av under långa 
flygningar då fågeln ställer om till fettmetabo- 
lism? Vadare kan ibland stöta upp innehållet i 
muskelmagen, antingen som spybollar eller i små 
portioner (Proctor 1968). En tredje fråga är om 
detta sker så ofta och under sådana omstän
digheter att det kan ha betydelse för lång
distansspridning.

Speciella anpassningar för vindspridning eller 
djurspridning är ovanliga bland de amfitropiska 
växterna på Eldslandet. Även bergsfloran på ett 
isolerat berg i tropiska Afrika saknar anpass
ningar för fröspridning med fåglar, trots att dessa 
rimligen utfört spridningen (Wickens 1976). Det 
tycks därför som om sådana anpassningar har 
mycket mindre betydelse vid långdistanssprid
ning än vid kortdistansspridning av en art (Berg 
1983).
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Fig 1. Empetrum rubrum är nära släkt med kråkbär E. 
nigrum men har röda frukter. - Torres del Paine National 
Park, södra Chile. Foto Mats Wedin januari 1989.

När?
Hela Eldslandet var troligen istäckt under vissa 
perioder av den senaste nedisningen (Auer 1958, 
1974) och våra bipolära arter måste antingen ha 
anlänt efter isens reträtt eller ha "övervintrat" 
längre norrut eller eventuellt på isfria refugier (jfr 
Dahl 1987, Nordal 1987). Det finns olika nivåer 
i differentiering av bipolära taxa. Populationerna 
på norra och södra halvklotet går i vissa fall inte 
att skilja, medan andra anses vara olika variete- 
ter, underarter eller arter. Detta skulle kunna 
spegla olika invandringsvågor i samband med de 
olika kvartära nedisningarna, men det kan lika 
gärna bero på att ras- eller artdifferentieringen 
gått olika snabbt hos arterna. En spekulation är 
att spridningen bör ha skett stegvis mellan lokaler 
i bergen (t ex Cruden 1966). Denna förklarings
modell verkar vara mer invecklad än nödvändigt. 
Sannolikheten är liten att ett frö skall spridas 
långt och därefter ge upphov till en population, 
och den stegvisa modellen förutsätter att detta 
inträffat flera gånger.
Tack till Thomas Alerstam, Kåre Bremer, Thomas Karls
son, Inger Nordal och Hugo Sjörs som lämnat värdefulla 
synpunkter på tidigare versioner av manuskriptet.

Citerad litteratur
Agami, M. & Waisel, Y. 1986: The role of mallard ducks 

(Anas platyrhynchos) in the distribution and germina
tion of seeds of the submerged hydrophyte Najas marina



20 Per Milberg 

L. Oecologia 68: 473-475.
Alboff, N. 1902: Flore raisonnée de la Terre de Feu. 

Anales del Museo de la Plata. Seccion Botanica 1. 85 
sidor.

Alerstam, T. 1990: Bird migration. Cambridge. 420 
sidor.

Auer, V. 1958: The pleistocene of Fuego-Patagonia. II. 
The history of the flora and vegetation. Annales Acade
mics Scientiarum Fennicce, Series A. III. Geologica- 
Geographica 50. 239 sidor.

Auer, V. 1974: The isorhythmicity subsequent to the 
Fuego-Patagonian and Fennoscandian ocean level trans
gressions and regressions of the latest glaciation. The 
significance of tephrochronology, C-14 dating and 
micropaleontology for quaternary research. Annales 
Academia: Scientiarum Fennicce, Series A. III. Geo- 
logica-Geographica 115. 88 sidor.

Bailey, R. H. & James, P. W. 1979: Birds and the 
dispersal of lichen propagules. The Lichenologist 11: 
105-106.

Barrow, C. J. 1978: Postglacial pollen diagrams from 
South Georgia (sub-Antarctic) and West Falkland Island 
(South Atlantic). Journal of Biogeography 5: 251-274.

Berg, R. Y. 1983: Plant distribution as seen from plant 
dispersal: general principles and basic modes of plant 
dispersal. 1 K. Kubitzki (red), Dispersal and distribu
tion. Sonderbünde des Naturwissenschafllichen Vereins 
in Hamburg 7: 13-36.

Bremer, K. 1983: Vikarians-biogeografi. Svensk Botanisk 
Tidskrift 77: 33-40.

Briggs, J. C. 1991: Historical biogeography: the pedago
gical problem. Journal of Biogeography 18: 3-6.

Castro, G. & Myers, J. P. 1989: Flight range estimates 
for shorebirds. Auk 106: 474-476.

Chambers, K. L. 1963: Amphitropical species pairs in 
Microseris and Agoseris (Compositae: Cichorieae). 
Quarterly Review of Biology 38: 124-140.

Constance, L. 1963: Amphitropical relationships in the 
herbaceous flora of the Pacific coast of North and South 
America: A symposium. Introduction and historical 
review. Quarterly Review of Biology 38: 109-116.

Cox, C. B. 1990: New geological theories and old biogeo- 
graphical problems. Journal of Biogeography 17: 117- 
130.

Cruden, R. W. 1966: Birds as agents of long-distance 
dispersal for disjunct plant groups of the temperate 
Western Hemisphere. Evolution 20: 517-532.

Dahl, E. 1987: The nunatak theory reconsidered. Eco
logical Bulletins 38: 77-94.

Darlington, P. J. 1965: Biogeography of the southern end 
of the world. Cambridge, Mass. 236 sidor.

Darwin, C. 1882: The origin of species. 6:euppl. London.
de Vlaming, V. & Proctor, V. W. 1968: Dispersal of 

aquatic organisms: viability of seeds recovered from the 
droppings of captive killdeer and mallard ducks. Ame
rican Journal of Botany 55: 20-26.

Du Rietz, G. E. 1940: Problems of bipolar plant distribu
tion. Acta Phytogeographica Suecica 13: 215-282.

Dusén, P. 1896: Den eldsländska ögruppens vegetation. 
Botaniska Notiser 1896: 253-278.

Dusén, P. 1900: Die Gefässpflanzen der Magellansländer. 
Svenska Expeditionen till Magellansländerna 3(5): 77- 
266.

Dusén, P. 1903: Die Pflanzen vereine der Magellans-

länder. Svenska Expeditionen till Magellansländerna 
3(10): 351-523.

Engelskjon, T. & Jorgensen, P. M. 1986: Phytogeogra- 
phical relations of the cryptogamic flora of Bouvetoya. 
Norsk Polarinstitutt Skrifter 185: 71-79.

Falla, R. A. 1960: Oceanic birds as dispersal agents. 
Proceedings of the Royal Society of London B 152: 
655-659.

Fridriksson, S. 1987: Plant colonization of a volcanic 
island, Surtsey, Iceland. Arctic and Alpine Research 19- 
425-431.

Goodall, R. N. P. 1979: Tierra del Fuego. Buenos Aires. 
329 sidor.

Graf, K. 1981: Palynological investigations of two post
glacial bogs near the boundary of Bolivia and Peru. 
Journal of Biogeography 8: 353-368.

Harrison, P. 1985: Havsfåglar. Stockholm. 448 sidor. 
Hayman, P., Marchant, J. & Prater, T. 1986: Shorebirds. 

An identification guide to the waders of the world. 
London. 412 sidor.

Heckard, L. R. 1963: The Hydrophyllaceae. Quarterly 
Review of Biology 38: 117-123.

Heintze, A. 1916: Flyttfåglar som fröspridare. Fauna och 
Flora 11: 97-113.

Heintze, A. 1918: Om bipolära växter och deras vand
ringar. Fauna och Flora 13: 145-161.

Herrera, C. M. 1984: Adaptation to frugivory of mediter
ranean avian seed dispersers. Ecology 65: 609-617. 

Hultén, E. & Fries, M. 1986: Atlas of north European 
vascular plants north of the Tropic of Cancer. 1-111. 
Königstein. 1172 sidor.

Hylander, N., Nilsson, Ö., Nordin, I. & Wanderoy, II. 
1977: Vära kulturväxters namn på svenska och latin. 
Stockholm. 302 sidor.

Lid, J. 1985: Norsk, svensk, finsk flora. Oslo. 837 sidor. 
McNeil, R. & Burton, J, 1977: Southbound migration of 

shorebirds from the Gulf of St. Lawrence. Wilson 
Bulletin 89: 167-171.

Mason, R. 1961: Dispersal of tropical seeds by ocean 
currents. Nature 191: 408-409.

Milberg, P. 1991: Bildäck som fröspridare. Fauna och 
flora 86(6).

Moore, D. M. 1963: The subspecies of Montia fontana L.
Botaniska Notiser 116: 16-30.

Moore, D. M. 1972: Connections between cool temperate 
floras, with particular reference to southern South Ame
rica. / D. H. Valentine (red), Taxonomy, phytogeogra
phy and evolution: 115-138. London.

Moore, D. M. 1983: Flora of Tierra del Fuego. Shrews
bury. 396 sidor.

Moore, D. M. & Chater, A. O. 1971: Studies on bipolar 
species. I. Carex. Botaniska Notiser 124: 317-334. 

Morrison, R. I. G. & Ross, R. K. 1989: Atlas ofNearctic 
shore birds on the coast of South America. 2 vol. 
Canadian Wildlife Service Special Publication. 325 
sidor.

Narosky, T. & Yzurieta, O. 1987: Guia para la identi- 
ficacion de las aves de Argentina y Uruguay. Buenos 
Aires. 344 sidor.

Nelson, G. & Rosen, D. E. (red) 1981: Vicariance 
biogeography, a critique. New York. 593 sidor. 

Nordal, I. 1987: Tabula rasa after all? Botanical evidence 
for ice-free refugia in Scandinavia reviewed. Journal of 
Bio geography 14: 377-388.

SVENSK BOT. TIDSKR. 86 (1992)



Pettersson, B. 1940: Experimentelle Untersuchungen über 
die euanemochore Verbreitung der Sporenpflanzen. 
Acta Botanica Fennica 25. 102 sidor.

Proctor, V. W. 1968: Long-distance dispersal of seeds by 
retention in digestive tract of birds. Science 160: 321 — 
322.

Raven, P. H. 1963: Amphitropical relationships in the 
floras of North and South America. Quarterly Review 
of Biology 38: 151-177.

Ridley, H. N. 1930: The dispersal of plants throughout 
the world. London. 744 sidor.

Roivainen, H. 1954: Studien über die Moore Feuerlands. 
Annales Botanici Societatis Zoologiece Botanica: Fenni
ca: "Vanamo" 28(2). 205 sidor.

Schuster, R. M. 1969: Problems of antipodal distribution 
in lower land plants. Taxon 18: 46-91.

Schwaar, J. 1980: Bipolare Pflanzensippen in den Mooren 
Feuerlands. Telma 10: 25-31.

Schwaar, 1. 1981: Amphi-arktische Pflanzengesellschaf
ten in Feuerland. Phytocoenologia 9: 547-572.

Scott, L. & van Zinderen Bakker, E. M. 1985: Exotic 
pollen and long-distance wind dispersal at a sub- 
Antarctic island. Grana 24: 45-54.

Siira, J. 1970: Studies in the ecology of the sea-shore 
meadows of the Bothnian Bay with special reference to 
the Liminka area. Aquilo, Ser. Botanica 9: 1-109.

Skottsberg, C. 1905: Feuerländische Blüten, einige Auf
zeichnungen und Beobachtungen. Wissenschaftliche Er
gebnisse der Schwedischen Südpolar-expedition 1901- 
1903. Band 4(2). 75 sidor.

Skottsberg, C. 1906: Zur Flora des Feuerlandes. Wissen
schaftliche Ergebnisse der Schwedischen Südpolar
expedition 1901-1903. Band 4(4). 40 sidor.

Skottsberg, C. 1909: Pflanzenphysiognomische Beobach
tungen aus dem Feuerlande. Wissenschaftliche Er
gebnisse der Schwedischen Südpolar-expedition 1901- 
1903. Band 4(9). 63 sidor.

Skottsberg, C. 1916: Vegetationsverhältnisse längs der 
Cordillera de los Andes S. von 40°S. Br. Kungliga 
Svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar 56(5). 366 
sidor.

Skottsberg, C. 1960: Remarks on the plant geography of

SVENSK BOT. TIDSKR. 86 (1992)

the southern cold temperate zone. Proceedings of the 
Royal Society of London B 152: 447-457.

Solbreck, C. & Andersson, D. 1987: Vertical distribution 
of fireweed, Epilobium angustifolium, seeds in the air. 
Canadian Journal of Botany 65: 2177-2178.

Solbrig, O. T. 1972: New approaches to the study of 
disjunctions with special emphasis on the American 
amphitropical desert disjunctions. ID. H. Valentine 
(red), Taxonomy, phytogeography and evolution: 85- 
100. London.

Steffen, H. 1939: Über die floristischen Beziehungen der 
beiden Polargebiete zueinander. Beihefte zum Botani
schen Centralblatt, Abteilung B, 59: 531-560.

Stenroos, S. & Ahti, T. 1990: The liehen family Clado- 
niaceae in Tierra del Fuego: problematic or otherwise 
noteworthy taxa. Annales Botanici Fennici 27: 317— 
327.

Thorne, R. F. 1972: Major disjunctions in the geographic 
ranges of seed plants. Quarterly Review of Biology 47: 
365-411.

Turner, A. & Rose, C. 1989: A handbook to the swallows 
and martins of the world. London. 258 sidor.

van der Hammen, T. 1988: South America. / B. Huntley 
& T. Webb III (red), Vegetation history: 307-337. 
Dordrecht.

van der Knaap, W. O. 1987: Long-distance transported 
pollen and spores on Spitsbergen and Jan Mayen. Pollen 
et Spores 29: 449-453.

van der Knaap, W. O. 1988: Deposition of long-distance 
transported pollen and spores since 7900 B. P. studied 
in peat deposits from Spitsbergen. Pollen et Spores 30: 
409-416.

Wickens, G. E. 1976: Speculations on long distance 
dispersal and the flora of Jebel Marra, Sudan Republic. 
Kew Bulletin 31: 105-150.

Wickens, G. E. 1979: Speculations on seed dispersal and 
the flora of the Aldabra archipelago. Philosophical 
Transactions of the Royal Society of London B 286: 
85-97.

Wilson, J. B. 1991: A comparison of biogeographic 
models: migration, vicariance and panbiogeography. 
Global Ecology and Biogeography Letters 1: 84-87.

Nordhemisfäriska växter på Eldslandet 21



Svenska botaniska föreningar

Här kommer den årliga översikten över svenska 
botaniska föreningar. Informationen är uppdate
rad och gäller, om inte annat anges, för 1992. 
Föreningarna listas från söder till norr. Riks
täckande föreningar kommer dock först.

Det finns säkert fler liknande föreningar som 
skulle listas här. Hör av dig om du är med i eller 
känner till någon sådan! De lokala svampklub
barna listas i Sveriges mykologiska förenings 
matrikel och är därför inte medtagna här.

Svenska botaniska föreningen
Adress: Naturhistoriska riksmuseet, Sektionerna 
för botanik, Box 50007, 104 05 Stockholm. 
Ordf. Lena Jonsell, Inst för systematisk botanik, 
Box 541, 751 21 Uppsala. 018-18 27 80.
Sehr: Bengt Stridh, 6:e Bjurhovdagången 36, 1 
tr, 723 53 Västerås. 021-84 23 07.
Utger Svensk Botanisk Tidskrifi, 6 nr med totalt 
ca 400 sid/år. - Som supplement till tidskriften 
utkom 1971 Nils Hylanders Prima loca ..., med 
svensk undertitel Första litteraturuppgift för Sve
riges vildväxande kärl växter jämte uppgifter om 
första svenska fynd. Förvildade eller i senare tid 
inkomna växter. 332 sidor, pris 70 kr. - 1987 
utgavs Nils Lundqvists och Olle Perssons Sven
ska svamp namn. 88 sidor, pris 37:50.
Projekt'. Utarbetande av normlistor över svenska 
växtnamn. Stöder landskapsfloraprojekten eko
nomiskt.
Möten\ Årsmöte. I samband med detta arrangeras 
s k botanikdagar i olika delar av Sverige. 
Medlemsavgift 210 kr (inkl Svensk Botanisk Tid
skrift). Familjemedlemskap (utan tidskrift) 40 kr. 
Postgiro 446 50 72-9 (Svensk Botanisk Tid
skrift), 5 09 23-2 (Svenska svampnamn), 2986-8 
(Prima loca; allmänna kassan).

Svenska växtgeografiska sällskapet
Adress: Växtbiologiska institutionen, Box 559, 
751 22 Uppsala.

Ordf: Erik Sjögren, Fältvägen IB, 756 46 Upp
sala. 018-30 17 20.
Sekr: Jerry Skoglund, Studentstaden 27, 752 33 
Uppsala. 018-14 28 82.
Utger monografiserierna A cta Phytogeographica 
Suecica (1 nr på ca 100 sidor/år) och Studies in 
plant ecology (f d Växtekologiska studier). 
Möten: 2 sammankomster och 1 exkursion/år. 
Medlemsavgift 100 kr (75 kr för studerande). 
Postgiro 7 50 47-1.

Sveriges mykologiska förening
Adress: Naturhistoriska riksmuseet, Sektionen 
för kryptogambotanik. Box 50007, 104 05 Stock
holm.
Ordf Mats Elfström, Knallvägen 10, 616 34 
Åby. 011-667 71.
Utger tidskriften Jordstjärnan. 4 nr med totalt ca 
260 sidor/år. Ett av numren utgör matrikel. - 
Hittills 4 småskrifter: Å. Strid, Svampstudier 
med mikroskop (1983), M. Jeppson, Släktet Lyco- 
perdon i Sverige (1984), K. Soop, Vi studerar 
spindel skivlingar (1985), S. Jacobsson, A. Strid
vall och L. Stridvall, Preliminär förteckning över 
skivlingar och soppar i sydvästra Sverige (1987). 
Projekt: Inventering av Sveriges storsvampar. 
Möten: Årsmöteshelg och i samband därmed en 
svampvecka med exkursioner, artbestämningar 
och föreläsningar. Ev andra aktiviteter (föredrag 
etc).
Medlemsavgift: 130 kr (familjemedlem 30 kr). 
Postgiro 443 92 02-5.

Svenska ticksällskapet
Adress: Box 2331, 600 02 Norrköping.
Ordf Dan Olofsson. Vilbergsgatan 14, 603 57 
Norrköping.
Projekt: Inventering av Sveriges tickor.
Möten: Årsmöteshelg med exkursioner. 
Medlemsavgift: 50 kr.
Postgiro 402 24 92-5.



SVENSK BOT. TIDSKR. 86 (1992) Svenska botaniska föreningar 23

Mossornas vänner
Kontaktpersoner i Sverige, från söder till norr: 
Lund: Nils Cronberg, Solbyn, Sandbyvägen 204, 
240 10 Dalby. 046-20 09 25. - Göteborg: Pär 
Johansson, Birgittagatan 4B, 414 53 Göteborg. 
031-12 94 83. - Värmland: Göran Sidenvall, 
Karlavägen 7, 671 00 Arvika. 0570-142 53. - 
Stockholm: Lars Hedenäs, Nyängsvägen 19 nb, 
146 00 Tullinge. 08-77 86 134. - Umeå: Lars 
Söderström, Institutionen för ekologisk botanik, 
Umeå universitet, 901 87 Umeå.
Utger Myrinia (förut: Mossornas Vänner). 2 nr 
med totalt ca 60 sidor/år. - 1989 utkom H. 
Andersson m fl, Vitmossor i Norden, 2 uppl. 121 
sidor, pris med frakt 70 kr.
Annan verksamhet: Floristiska inventeringar, ex
kursioner, kurser, utbildningsprogram, bestäm- 
ningsservice.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 13 37 88-0.

Nordisk lichenologisk förening
Kontaktpersoner i Sverige: Ingemar Herber, 
Majgårdsvägen 7, 141 44 Huddinge, 08-
746 70 97 (hem), och Mats Wedin, tel 018- 
18 27 70 (dag), 55 22 39 (kväll).
Utger tidskriften Graphis Scripta. 2 nr med totalt 
ca 80 sidor/år.
Möten: 1 sammankoinst/år i Sverige. Vartannat 
år gemensam nordisk exkursion.
Medlemsavgift 200 svenska kr för 1992-93. 
Postgiro 441 57 93-1.

Lunds botaniska förening
Adress: Botaniska museet, Ö. Vallgatan 18, 
223 61 Lund.
Ordf: Sven Snogerup, Trumpetaregränd 9, 
222 39 Lund. 046-12 37 55 (hem), 046-10 95 58 
(arb).
Sekr: Alf Porenius, Betesvägen 2, 240 10 Dalby. 
046-20 11 94.
Utger Lunds Botaniska Förenings Medlemsblad, 
1-2 ca 40-sidiga häften/år. - 1982 kom John 
Krafts Floran i Brunnby socken med Kullaberg. 
88 sidor, pris 40 kr. 1987 utkom Falsterbo- 
halvönsflora av samme författare. 152 sidor, pris 
75 kr. - Tidskriften Botaniska Notiser startade 
1839, men utgivningen upphörde 1980 i samband 
med tillkomsten av Nordic Journal of Botany. 
Monografiserien Opera Botanica utges nu genom

Nordiska forskningsrådet med huvudredaktion i 
Köpenhamn.
Projekt: En ny kartering av Skånes flora med 
särskild hänsyn till de hotade arterna startades 
1990. Projektledare är Kjell-Arne Olsson, 044- 
22 60 24.
Möten: 8 sammankomster/år. 5 exkursioner, var
av i regel en veckolång till medelhavsområdet och 
en flerdagars inom Norden.
Medlemsavgift 75 kr.
Postgiro 8 35 22-3.

Projekt Blekinges flora
Adress: Botaniska museet, Ö. Vallgatan 18, 
223 61 Lund.
Ordf: Hans Wachtmeister, Wambåsa, 370 15 
Johannishus. - Vice ordf: Björn E. Berglund, 
Kvartärgeologiska inst, Tornavägen 13, 223 63 
Lund. 046-10 78 86.
Sekr: Lars Fröberg, Botaniska museet, O. Vall
gatan 18, 223 61 Lund. 046-10 89 78 (arb), 046- 
11 63 08 (hem).
Projekt: Inventering av Blekinges kärlväxtflora. 
- Årsrapport om aktiviteter och nyfynd publi
ceras i Blekinges Natur.
Möten: 2 sammankomster/år. En sommarexkur
sion samt 1-3 helger med gemensam inventering. 
Medlemsavgift 0.

Föreningen Smålands flora
Adress: Ingvar Christoffersson, Götradsgatan 8, 
341 39 Ljungby. 0372-143 83.
Ordf: Allan Karlsson, Liljeholmsvägen 6, 575 39 
Eksjö. 0381-104 16.
Sekr: John Christoffersson, Villa Vibo, Långe- 
måla, 570 76 Ruda. 0499-300 06.
Utger tidskriften Parnassia, 2 häften med totalt 
40 sidor/år. Den föregicks av en rapportserie, 
Smålands flora, totalt 42 st.
Projekt: Utgivning av en modern landskapsflora. 
Möten: Årsmöte med exkursion.
Medlemsavgift 40 kr.
Postgiro 66 29 27-3.

Vetlanda botaniska sällskap
Kontaktperson: Tommy Merkert, Orkestervägen 
27, 574 34 Vetlanda. 0383-165 97.
Möten 1991: Maj-aug en träff/vecka. En lång
exkursion utanför länet. Sept-april en träff/ 
månad samt årsmöte.



Medlemsavgift 1991: 30 kr. 
Postgiro 465 39 85-4.
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Botaniska sällskapet i Jönköping
Ordf. Magnus Thorell, Tunnelgatan 12A, 565 00 
Mullsjö. 0392-126 69, 036-37 22 35.
Sekr: Arne Jansson, Norrängsgatan 12, 561 34 
Huskvarna. 036-13 23 01.
Utgav 1972 Södra Vätterbygdens flora, en del
rapport.
Projekt: Publicering av Södra Vätterbygdens 
flora med det slutliga inventeringsresultatet. 
Möten: 5-6 föredrag/år. 4-6 exkursioner, varav 
ett par längre med buss el bil.
Medlemsavgift 35 kr.
Postgiro 3 08 61-9.

Gotlands botaniska förening
Adress: Box 1339, 621 24 Visby.
Ordf: Gun Ingmansson, Bangårdsgatan 10, 
621 45 Visby. 0498-713 43.
Sekr: Elsa Bohus Jensen, Irisdalsgatan 14, 621 42 
Visby.
Utger tidskriften Rindi, 2 nr med totalt 90-100 
sidor/år.
Projekt: Inventering av Gotlands flora med syfte 
att utge en modern landskapsflora. 13 av öns 
inventeringsytor är ännu lediga för intresserade 
inventerare. - Projektansvarig: Bo Göran Johans
son, Levide, Vall, 621 93 Visby. 0498- 662 04. 
Möten: Ca 10 exkursioner/medlemsmöten per år. 
Öppet hus varje torsdag kl 19, maj t o m aug på 
Gotlands Naturmuseum, Hästgatan 1, 1 tr, 
Visby.
Medlemsavgift 70 kr (familjemedlem 15 kr). 
Postgiro 68 36 66-2.

Projekt Hallands flora
Kontaktperson: Nils-Gustaf Nilsson, Vidablicks- 
vägen 25, 311 38 Falkenberg. 0346-808 96. 
Projekt: Inventering av landskapet Hallands kärl
växter.
Medlemsavgift 0.

Botaniska föreningen i Göteborg
Ordf: Åslög Dahl, Botaniska institutionen, Carl 
Skottsbergs Gata 22, 413 19 Göteborg 031- 
41 87 00.

Sekr: Jan-Olov Johansson, Askims Röseväg 2B 
436 40 Askim. 031-28 76 91.
Utgav 1971 Harald Fries, Göteborgs och Bohus 
läns fanerogamer och ormbunkar, 2 uppl. 453 
sidor, pris 60 kr. 1989 kom Gustaf Bernström, 
En frisk och blomstrande perenn. Botaniska före
ningen i Göteborg 1919-1989. Pris (för medlem
mar) 110 kr.
Projekt: Inventering av hotade arter i O-Iän. 
Aktiva naturvårdsåtgärder för hotade arter. Fort
satt insamling av uppgifter om växter i O-län. 
Möten: 9 sammankomster/år. 4-6 exkursioner, 
varav i regel en långexkursion.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 52 41 55-9.

Uddevalla botaniska förening
Ordf: Anders Larsson, Kämpegatan 53, 8 tr, 
451 32 Uddevalla. 0522-316 81.
Sekr: Ann-Marie Bengtsson, Bratterödsliden P! 
7237, 451 91 Uddevalla. 0522-632 02.
Möten: 3-5 föredrag och/eller bildvisningar. 6-8 
exkursioner.
Medlemsavgift 30 kr enskild medlem, 35 kr med 
familj.
Postgiro 27 74 95-8.

Västergötlands botaniska förening
Adress: Biologiska museet, Fjärde Villagatan 6, 
502 44 Borås.
Ordf: Gösta Börjesson, Dammgatan 10, 566 00 
Habo. 036-406 11.
Sekr: Mats Geijer, Brännåsvägen 5, 436 45 
Askim. 031-68 51 57.
Utger tidskriften Calluna. 2 nr med totalt ca 50 
sidor/år. Redaktör Leif-Eric Aronsson, Torstens- 
sonsgatan 46, 502 33 Borås. 033-13 17 18. 
Projekt: Inventering av Västergötlands kärlväxt- 
flora. Utgivning av en ny Västergötlands flora ca 
1995.
Möten: Årsmöte. Två tredagars inventerings- 
läger, i Lerum och Hjo.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 482 38 80-2.

Östergötlands naturalhistoriska förenings 
botanikgrupp
Kontaktpersoner: Bo Antberg, Hoffstedtsgatan 
12, 583 20 Linköping, 013-29 88 45. Örjan By
ström, Hagarydsvägen 29, 583 20 Linköping,
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013-29 62 18. Kerstin Dyrshagen, Vasavägen 
25A, 582 20 Linköping, 013-11 28 67. Dan 
Wahlström, Amaliusholm Gärdala, 590 41 Rim- 
forsa, 013-430 72.
Utger. Huvudföreningen utger skriftserien Öst- 
götanatur.
Möten: 4-5 sammankomster och 5-6 exkursio
ner/år.
Medlemsavgift (i ÖNF) 30 kr.
Postgiro 36 19 55-8.

Dalslands botaniska förening
Ordf. Torsten Örtenblad, Eriksbyn, P1 6686, 
464 00 Mellerud. 0530-301 45.
Sekr: Per-Arne Andersson, Sandbol 4524, 
662 00 Åmål. 0532-220 49.
Utger tillsammans med övriga naturorganisatio
ner i Dalsland tidskriften Natur på Dal. 2 nr med 
totalt ca 70 sidor/år.
Projekt'. Kompletteringsinventering till Per-Arne 
Anderssons Flora över Dal, som utkom 1981. 
Möten'. 2-3 sammankomster/år. 6-8 exkursio
ner, varav i regel en 3-4-dagars utanför landska
pet.
Medlemsavgift'. 20 kr.
Postgiro 4 13 18-7. Bankgiro 394-6266.

Värmlands botaniska förening
Ordf: Peter Danielson, Stöpsjöhyttan, 682 00 
Filipstad. 0590-250 25.
Sekr: Gunnel Johansson, Slottsvägen 5, 667 00 
Forshaga. 054-736 78.
Utger tidskriften Värmlandsfloran. 2 nr med 
totalt ca 70 sidor/år.
Projekt: Värmlands flora, inventering och karte
ring av kärlväxter.
Möten: Ca 3 sammankomster och 5 exkursio
ner/år.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 7 66 56-8.

Örebro läns botaniska sällskap
Ordf: Bertil Sterner, Ragnevägen 9, 702 17 
Örebro. 019-11 24 76.
Sekr: Arne Holmer, Svalstigen 4, 690 70 Påls- 
boda. 0582-407 58.
Projekt: Inventering av Närkes kärlväxter, syf
tande till utgivning av en ny flora över landska

pet. Projektledare Lars Löfgren, Storgatan 56, 
732 00 Arboga, 0589-139 98.
Möten: 5-6 sammankomster/år. 1 veckolång 
exkursion, 1 veckoslutsexkursion, 4-6 endags- 
exkursioner.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 64 26 24-1.

Botaniska sällskapet i Stockholm
Adress: Botaniska institutionen, Stockholms uni
versitet, 106 91 Stockholm.
Ordf: Mora Aronsson, Norra Parkhemsvägen 
100, 146 52 Tullinge. 08-778 53 15 (hem), 08- 
16 48 88 (arb).
Sekr: Torsten Eriksson, Botaniska institutionen, 
Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. 08- 
16 12 16 (arb).
Utger Daphne. 2 nr med totalt ca 80 sidor/år. - 
Redaktör: Lars Hedenäs, Nyängsvägen 19, 
146 30 Tullinge. 08-778 61 34 (hem), 08- 
666 42 14 (arb).
Projekt: Inventering och kartläggning av floran i 
Södermanland. - Ordf i projektgruppen: Hans- 
Erik Wanntorp, Wirséns väg 19, 186 50 Vallen
tuna. 0762-773 42 (hem), 08-16 37 71 (arb).

Stockholmstraktens lavar. Sammanställning 
och publicering av tidigare inventeringsresultat. 
- Kontaktperson: Rikard Sundin, c/o Eriksson, 
Koksgatan 56, 116 29 Stockholm. 08-641 60 45 
(hem), 08-666 41 52 (arb).

Inventering och kartläggning av floran i Upp
land (i samarbete med Botaniska Sektionen i 
Uppsala). - Kontaktperson: Arne Anderberg, 
Kirunagatan 83, 162 25 Vällingby. 08-
759 91 41.
Möten: 6-7 sammankomster/år. 6 exkursioner.
1- 2 inventeringsläger om 2 dagar. 
Medlemsavgift 50 kr (inkluderar Daphne). 
Postgiro 19 60 94-7.

Botaniska sektionen i Uppsala
Adress: Institutionen för systematisk botanik, 
Box 541,751 21 Uppsala.
Styrelse nyväljs i februari 1992. Intresserade kan 
kontakta Mats Wedin, tel 018-18 27 70 (dag), 
55 22 39 (kväll).
Projekt: Inventering och kartläggning av floran i 
Uppland (i samarbete med Botaniska Sällskapet i 
Stockholm, se ovan)
Möten: ca 20 sammankomster med föredrag och
2- 3 exkursioner.
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Medlemsavgift 50 kr. 
Postgiro 32 79 56-9.

Dalarnas botaniska sällskap
Ordf. Jan Edelsjö, Strandvägen 31, 791 42 
Falun. 023-274 13.
Sekr: Berndt Carrington, Hästbergsringen 18, 
791 33 Falun. 023-115 62.
Utger tidskriften Trollius. 2 nr med totalt ca 80 
sidor/år. Redaktör: Tomas Ljung, Torsångs- 
vägen 116, 781 46 Borlänge. 0243-232 09. 
Projekt'. Insamling av uppgifter för en framtida 
flora över Dalarna. Hotade och sällsynta växter 
i Dalarna är under publicering.
Möten: 3 sammankomster/år. 5 exkursioner, 
varav en veckoexkursion till Dalarnas fjällvärld. 
Medlemsavgift 40 kr.
Postgiro 67 67 17-2.

Gävleborgs botaniska sällskap
Ordf: Anders Delin, Lund näs 3279, 820 10 
Arbrå. 0278-400 57.
Sekr: Jens Hansen, Bondarv 2242, 820 40 
Järvsö. 0651-470 87.
Utger tidskriften Väx. 3 nr med totalt ca 150 
sidor/år.
Projekt: Hälsinglands flora. Gästriklands flora. 
Möten: Ett tiotal sammankomster och exkursio
ner/år. Inventeringsvecka i Gästrikland. 
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 57 58 11-5.

Projekt Jämtlands Hora
Projekt inom Jämtland-Härjedalens naturskydds- 
förbund.
Kontaktpersoner: Carl-Olof Wetterhall, Stor
gatan 5, 831 30 Östersund. 063-12 01 52. - Nils 
Nilsson, Dille 1758, 830 43 Ås. 063-302 40. - 
Staffan Åström, P1 2515, 830 40 Krokom. 0640- 
131 14. - Curt Lofterud, Valne 1120, 830 44 
Nälden. 0640-230 75. - Nils Dahlberg, Rege- 
mentsgatan 30, 831 35 Östersund. 063-11 08 21. 
Utger Rödbläran, botanisk tidskrift för Jämtland 
och Härjedalen.
Prenumerationsavgift 50 kr.
Postgiro 490 61 64-1.

Västerbottens läns botaniska förening
Adress: Box 3098, 903 03 Umeå.
Ordf: Marianne Bergmark, Kungsgatan 104A, 
903 32 Umeå. 090-13 95 40.
Sekr: Bengt Gunnar Jonsson, Växtholm 242, 
905 95 Umeå. 090-570 85.
Utger tillsammans med länets entomologiska för
ening Natur i norr. 2 nr med totalt ca 160 
sidor/år.
Projekt: Föreningen stöder, men är ej ansvarig 
för, Västerbottens läns Hora. - Kontaktperson: 
Stefan Ericsson, Ekologisk botanik, Umeå uni
versitet, 901 87 Umeå. 090-16 68 26.
Möten: Ca 7 sammankomster/år. 5-8 exkursio
ner och en inventeringsvecka inom länet. 
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 29 17 23-5.



Bokens utbredning i Östbo och Västbo härader i Småland under 
de senaste 300 åren
MAGNUS SVENNINGSSON

Svenningsson, M. 1992: Bokens utbredning i Östbo och Västbo härader i Småland under de 
senaste 300 åren. [The distribution of beech, Fagus sylvatica, in western Småland, S Sweden, 
during the last 300 years.] Svensk Bot. Tidskr. 86: 27-42. Lund. ISSN 0039-646X.
By the help of old maps and an inventory of his own during 1907-09, Edvard Wibeck had made 
a survey of the distribution of beech Fagus sylvatica in SW Småland from the late 17th century 
to the first years of the 20th century. The access to a national forest inventory made an updating 
of the investigation possible. During part of the time period between 1680 and 1909 nearly 8000 
hectares of Östbo and Västbo were covered by beech. During the 18th and 19th centuries it 
decreased and 1909 only 455 hectares of beech remained. The decline has now been broken and 
today there is about 820 hectares of beech in the area. The decrease was an effect of the influence 
of man. Through the cultivation of new areas, grazing, production of potash, cutting of fire-wood 
and staves for production of barrels large areas dominated by beech were devastated. The lack 
of silviculture was a further reason for the decline. Towards the end of the 19th century most of 
the devastating activities ceased and silviculture was gradually put into practice. Almost 90% of 
the present beech-forests in the area were established from 1880 and half a century ahead.
Magnus Svenningsson, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Yield 
Research, S-770 73 Garpenberg, Sweden.

Nyligen hittades originalhandlingarna från en 
undersökning gjord av Edvard Wibeck över 
bokens förekomst i de sydvästra delarna av Små
land i arkivet på avdelningen för beståndsbehand- 
ling vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Edvard Wibecks undersökning gjordes 1907- 
09 och syftade till att kartlägga utbredningen av 
bok och de eventuella förändringar i denna som 
skett under de senaste seklerna. Genom egna 
undersökningar och genom att studera ett stort 
antal äldre kartor lyckades Wibeck få en god 
uppfattning om bokens förekomst i det aktuella 
området från slutet av 1600-talet fram till början 
av vårt sekel.

Genom den översiktliga skogsinventeringen 
(ÖSI) som skett i Skogsstyrelsens regi under de 
senaste tio åren såg jag en möjlighet att kunna 
följa upp Wibecks undersökning nu, drygt 80 år 
senare.

Skälet till att Edvard Wibecks handlingar 
hittades i Avdelningens för beståndsbehandling 
arkiv är att avdelningen har sitt ursprung i Statens 
Skogsförsöksanstalt, där Edvard Wibeck arbeta
de från 1916 till 1933. Avdelningen för bestånds

behandling är en del av institutionen för skogs
produktion vid Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU). Avdelningen bildades i slutet av 1970- 
talet, då Skogshögskolan blev den skogsveten- 
skapliga fakulteten vid det nybildade SLU.

Edvard Wibeck
Edvard Wibeck föddes i Kållerstad i Jönköpings 
län den 3 mars 1877. Efter att ha avlagt en fil 
kand-examen i Lund 1901 genomgick han Klo
tens skogsskola 1903 och Skogsinstitutets högre 
kurs 1904. Därefter innehade Wibeck olika tjäns
ter vid Statens skogsinstitut innan han 1916 blev 
jägmästare i Storbackens revir. Samma år blev 
han avdelningsföreståndare för den så kallade 
Norrlandsavdelningen vid Statens skogsförsöks
anstalt. Fyra år senare blev han förordnad som 
docent i skogsskötsel vid Skogshögskolan. Då 
Norrlandsavdelningens verksamhet avslutades 
1933 övergick Wibeck till att undervisa i zoologi 
på Skogshögskolan samtidigt som han upprätthöll 
en tjänst som jägmästare i Örbyhus revir. Efter 
pensioneringen 1941 utförde han diverse beskriv-
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ningar av naturen i Stockholmstrakten på uppdrag 
av Stockholms stad och Vetenskapsakademien. 
För sitt arbete tilldelades Wibeck professors 
namn 1953. Edvard Wibeck avled 1972 i en ålder 
av 95 år.

För allmänheten är Edvard Wibeck mest känd 
för sitt idoga arbete inom naturvården. Han var 
ledamot i Naturskyddsföreningens styrelse 1927- 
43 och redaktör för dess tidning Sveriges Natur 
1935-38. Tidigt kämpade han för att skydda 
Muddusområdet i Lule lappmark, och detta ar
bete ledde till att Muddus nationalpark avsattes 
1942. Redan 1905 väckte han ett förslag om att 
Kävsjö mosse utanför Värnamo borde fredas. 
Detta arbete ledde så småningom till bildandet av 
Store Mosse nationalpark. In i det sista var 
Wibeck mycket aktiv, och under sina sista år 
kämpade han bland annat mot en reglering av sjön 
Bolmen.

Wibecks inventering av bok
Med hjälp av ett stipendium på 250 kronor från 
Kungliga Domänstyrelsen startade Edvard Wi
beck sin undersökning av bokens utbredning i 
Östbo och Västbo under våren 1907. Wibeck 
skickade ut ett frågeformulär till män "hvilka 
under en lång följd af år - oftast alltsedan barn
domen - lärt känna den trakt frågan gällde". 
Bifogat till frågeformuläret var ett kartblad över 
respektive socken, på vilket de tillskrivna perso
nerna ombads rita in de områden där bok förekom 
och förekommit. Sammanlagt skickades fråge
formuläret till 36 personer i de 38 socknarna i 
Östbo och Västbo.

På kartbladen skulle dels den dåvarande bok
skogen och dels områden där bokskog bevisligen 
förekommit i mannaminne eller under de senaste 
100 åren markeras. Med bokskog avsågs bestånd 
där boken var det förhärskande trädslaget. Vidare 
var Wibeck intresserad av "Edra eller andra mäns 
i socknen åsikter om bokskogens utbredning eller 
tillbakagång, uppgifter å bokvirkets pris och an
vändning, gängse sätt att sköta ännu befintliga 
bokskogar o.s.v." Under drygt en månad på 
sommaren 1907 besökte sedan Edvard Wibeck 
flertalet socknar inom det aktuella området. Fält
undersökningarna kompletterades under som
rarna 1908 och 1909 och samtidigt anlades en 
tillfällig försöksyta på Mårås kronopark i Långa- 
ryds socken.

Då Wibeck blev anställd vid Statens skogsför- 
söksanstalt 1908 kunde han fortsätta undersök

ningen inom sin tjänst där. Framför allt genom
förde han en omfattande genomgång av historiskt 
material i Kungliga lantmäteriverkets arkiv. 
Wibeck fick bland annat tillgång till ett stort antal 
hemmanskartor från Östbo och Västbo.

Det äldre material som Wibeck studerade om
fattade kartor från mitten av 1600-talet fram till 
mitten av 1800-talet. Uppgifter om förekomst av 
bok hittades på ca 230 kartor fördelade på föl
jande sätt:
Från åren 1680-1699 20 kartor 
Från åren 1700-1749 50 kartor 
Från åren 1750-1799 60 kartor 
Från åren 1800-1840 100 kartor

Wibeck hittade dessutom en ansenlig mängd kar
tor av senare datum, men han ansåg inte att en 
genomgång av dessa skulle ge någon utdelning 
motsvarande arbetet som krävdes för en sådan 
genomgång. Vidare beklagade Wibeck att han 
inte haft möjighet att närmare studera ett antal 
handskrivna jordeböcker från medeltiden och 
gustavianska tiden. Det lär bland annat förekom
ma mycket information om Östbo och Västbo i 
Nydala klosters jordebok och i Göran Månssons 
till Bolmsnäs jordebok.

Från 1600-talet har speciellt två Special Geo
grafiska Häradskartor av Jonas Duuker givit 
mycket information. Den första kom 1686-88 
och beskrev Östbo, den andra kom 1690 och 
beskrev Västbo. Andra viktiga källor var E. 
Rogbergs Historisk beskrifning om Småland från 
1770 och J. Allvins sockenbeskrivningar som 
utgavs i Jönköping Läns Hushållningssällskaps 
Handlingar under åren 1819-27. Allvins beskriv
ningar av Västbo 1846 och Östbo 1852 var två 
andra viktiga källskrifter som Wibeck hämtade 
mycket uppgifter ur.

Wibeck publicerade sina resultat i tidskriften 
Meddelanden från Statens Skogsförsöksanstalt 
(Wibeck 1909).

Dagens inventering av bok
Huvuddelen av uppgifterna om bokens utbred
ning idag kommer från den översiktliga skogs- 
inventeringen (ÖSI) som görs över landets 
privatskog i Skogsstyrelsens regi. Inventeringen 
fungerar som underlag för skoglig planläggning, 
planering av skogsskötselåtgärder, rådgivning, 
statistik, prognosverksamhet etc. Inventeringen 
påbörjades 1980 och genomförs med hjälp av 
flygfotografering och kompletterande studier i
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fält. ÖSI innehåller uppgifter om beståndens 
areal, ägoslag, bonitet, ålder, virkesförråd, träd
slag etc. Genom att bok särbehandlas vid inven
teringen har det varit möjligt att få fram den 
information som var av vikt för denna studie. 
Urvalskriteriet för min sökning i OSI-materialet 
har varit att bestånden för att betecknas som 
bokbestånd ska bestå till minst 40% av bok.

Tyvärr är OSI inte helt klar inom det aktuella 
området. De delar som ännu inte inventerats är 
Södra Unnaryd, Bolmsö och mindre delar av 
Långaryd och Färgaryd. Södra Unnaryd har dock 
flygfotograferats inför en inventering, och sock
nens bokbestånd har uppskattats från dessa foto
grafier. Uppgifter om bokens förekomst i Bolmsö 
har erhållits från Skogsvårdsstyrelsens kontor i 
Ljungby.

Kronoj ägare Tore Söderkvist i Reftele har 
bidragit med uppgifter om bokförekomst på 
Domänverkets marker.

Bokens utbredning förr och nu
Från 1680 har det under hela eller någon del av 
tiden fram till början av vårt sekel funnits rikligt 
med bok på
7400-8000 ha i hela det undersökta området,
2700-2900 ha i Östbo härad och 
4700-5100 ha i Västbo härad.

Ansenliga områden med riklig bokförekomst 
finns beskrivna i äldre handlingar över bland 
annat Voxtorp (under Ed), Hånger (vid Åminne), 
Dannäs, Villstad, Långaryd, Femsjö och Södra 
Unnaryd (fig 2). Det finns äldre belägg för att 
bok förekommit i 30 av de 38 aktuella socknarna.

Strax efter senaste sekelskiftet hade bokens 
utbredning minskat betydligt. Bokarealen var då

455 ha i hela området,
115 ha i Östbo härad och 
340 ha i Västbo härad.

Bokskogen var fördelad på 156 lokaler i 27 av 
socknarna och bestånden var nästan 3 ha vardera. 
De forna stora bokområdena var till stor del 
borta. Bland de större bokbestånden som fanns 
kan nämnas Källunda i Kärda, Mårås i Långaryd 
och Saraböke, Hallaböke och Skubbhult i Fem
sjö.

Idag är bokarealen åtminstone
820 ha i hela det undersökta området,
260 ha i Östbo härad och 
560 ha i Västbo härad.

Fig 1. Edvard Wibeck (1877-1972).

I Östbo och Västbo finns det idag närmare 400 
bestånd med minst 40% bok (fig 3). Den genom
snittliga arealen är 2 ha och 71 % av bestånden är 
två hektar eller mindre. Fyra femtedelar av be
stånden finns i Västbo. Bokbestånd finns idag i 
30 av de 38 aktuella socknarna. Det överlägset 
största området med stort bokinslag finns vid 
Källunda i Kärda. Totalt finns här nästan 50 ha 
med bok. I Västbo är Mårås störst med drygt 30 
ha bok.

Av de större bestånd som fanns vid senaste 
sekelskiftet finns flera kvar. De mest betydande 
är bestånden vid Källunda, Åminne och Rusarebo 
i Östbo. I Västbo finns betydande bestånd kvar 
vid Skubbhult, Saraböke och Hallaböke i Femsjö 
liksom vid Mårås, Aggarp i Kulltorp och vid 
Sandviks säteri vid Fegen.

Nordgränsen för bokens allmänna förekomst 
är så gott som oförändrad genom åren. Gränsen 
går nu, liksom förr, strax söder om Värnamo 
över Villstad och snett upp mot Västergötland. 
De enda betydande bestånd som funnits, och som 
fortfarande finns kvar, norr om denna linje är de 
i trakten av Kulltorp.
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Fig 2. Edvard Wibecks karta över Bokens forna och nuvarande utbredning inom Östbo och Västbo härad af Jönköpings 
län från 1909. Grön färg betecknar områden där det fanns bok 1909.1 streckade områden har det tidigare funnits bok, 
men boken var försvunnen 1909. Områden inringade med en grön linje har eventuellt varit bevuxna med bok tidigare. 
Gröna kors betecknar mindre grupper eller enskilda bokar.

Edvard Wibeck’s map from 1909 showing the distribution of beech Fagus sylvatica in the Östbo and Västbo districts 
in the past and in the early years of the 20th century. Green coloured areas were covered with beech-forest in 1909. 
Striped areas were covered with beech forest in earlier days but the beech had vanished 1909. Areas surrounded with 
a green line have possibly been covered with beech earlier. Green crosses show smaller groups or separate beech trees.

Förändringarna i bokens areella utbredning
Bokens utbredning i Östbo och Västbo minskade 
alltså betydligt under sjutton- och artonhudra- 
talen och Edvard Wibeck skriver att "även om 
dessa siffror ... icke utan vidare får tolkas så, att 
bokskogen under de sista 230 åren skulle min
skats med c:a 94% så vittna de dock om dess 
ofantliga tillbakagång inom området".

Den kraftiga minskningen av bokskogarna som 
skedde kan till stor del härledas till uppodling av 
ny mark, bete, pottaskebränning och ved- och 
stäverhuggning. Dessutom var det som vi idag 
kallar skogsvård ett nästan okänt begrepp fram 
till början av vårt sekel. Edvard Wibeck skriver 
till exempel att "skogskultur var ännu för få år 
sedan ett så godt som okändt begrepp och de

platser, där beståndsvård förekommit, äro lätt 
räknade".

Vid uppodling av ny mark gav den bördiga 
jorden i lövskog störst lön för mödan samtidigt 
som omgivande mark gav möjlighet till ollonbete. 
Visserligen var svinens bökning positiv för åter- 
växten, men betet ledde ofta till invandring av en 
annan vegetation genom att bestånden hölls glesa 
för att öka trädens fruktsättning och undervege
tationens frodighet. Återväxten försvårades ock
så genom hårt bete av hästar, får och inte minst 
getter.

Pottaskebränning var en viktig binäring, som 
bidrog starkt till bokens minskning speciellt i de 
skogrikare delarna av Östbo. Pottaskebränning 
var som mest omfattande i början av 1800-talet
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Fig 3. Bokens utbredning i Östbo och Västbo härader i våra dagar. Varje orange markering betecknar ett minst 2 ha 
stort bestånd.

The present distribution of beech in the Östbo and Västbo districts. Each orange marking represents a stand which is 
at least 2 hectares.

efter att jordägarna erhöll fri dispositionsrätt över 
sin bokskog 1793. På sina ställen fortgick pott- 
askebränningen fram till de sista decennierna på 
1800-talet. Det uppges att i vissa fall kunde 
köparen av en gård ta ut hela köpesumman genom 
pottaskebränning. Vid mitten av 1800-talet fanns 
också ett speciellt kalcinerverk vid Ed i Voxtorp, 
där den råa pottaskan vidareförädlades.

Bokens värde som ved uppskattades mest i 
trakterna väster om Bohnen. Förutom den lokala 
förbrukningen lär betydande mängder ved ha 
förts ut från södra Västbo till de skogfattiga 
gränstrakterna mot Halland och Halmstad. Öster 
om Bolmen stod boken av någon anledning lägre 
i kurs som bränsle.

Stäverhuggning till tunnor var speciellt omfat
tande i slutet av 1800-talet, inte minst på grund 
av anläggandet av ett stort antal andelsmejerier 
vid denna tid. Från Ed uppges det att man runt 
1880 högg upp emot 200.000 tolfter bokstäver

per år. Vid stäverhuggningen avverkades de bästa 
träden, vilket medförde att beståndens kvalitet 
reducerades avsevärt.

Vidare förekom speciellt i Västbo en riklig 
slöjdverksamhet som förbrukade en del bok. 
Mycket av det som tillverkades var redskap som 
användes på de egna gårdarna, men det produ
cerades också mindre föremål som avyttrades 
genom gårdfarihandel.

Att bokbark kunde användas som tillskott i 
brödet under magra år berättas från gränstrak
terna mot Halland. Nödåret 1784 blev några 
personer inställda till tinget för att ha skalat 
barken av bokar. Lyckligtvis var domaren "för 
mänsklig att fälla dem, som för att stilla sin 
hunger, gnagit barken av träden".

Skogen i gränstrakterna mot Halland har dess
utom lidit stor skada vid bränder och vid krigs- 
härjningar. Ett kungligt brev från 1576 befriar de 
hemsökta bönderna i Västbo från böter för att ha
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använt bärande träd för att bygga nytt efter krigs
handlingar.

Den kraftiga nedgången i bokens utbredning 
som skedde under sjutton- och artonhundratalen 
är numera bruten, och arealen har av allt att döma 
ökat under de senaste åttio åren. Siffrorna från 
de olika tidsepokerna är visserligen svåra att 
direkt jämföra, men det lär inte råda något tvivel 
om att denna slutsats är riktig.

Minskningen i bokens areella utbredning av
bröts redan i slutet av 1800-talet i och med att 
den skövlande verksamheten till stor del upp
hörde. De verksamheter som betydde mest för 
ödeläggandet, nyodling, bete, pottaskebränning 
och stäverhuggning, upphörde alla i stort sett 
under senare delen av 1800-talet. Skogsvårds
lagen, som kom 1903, var ytterligare en positiv 
faktor genom att behovet av en tillämpad skogs
vård aktualiserades.

Det plötsliga avbrottet i skövlingen avspeglas 
i de nuvarande bokbeståndens åldersfördelning. 
1 och med att trycket från människan sjönk åter
kom boken, och från 1880 och ett halvt sekel 
framåt etableras nästan 90% av dagens bok
bestånd (fig 4).

Frånvaron av nyetablering efter andra världs
kriget kan bero på att den bok som avverkats 
ersatts av gran, men också på att det inte funnits 
någon avverkningsbar bok i området under de 
senaste femtio åren.

Bokskogslagen, som kom 1972, och ädellöv- 
skogslagen, som kom tio år senare, lär ännu inte 
ha haft någon större effekt på bokens utbredning 
i det aktuella området.

Boken i Östbo härad

Byarums socken
1 Byarums socken har inte funnits bok under den 
tid som undersökts. O. Särnmark svarar Wibecks 
förfrågan i juni 1907 med orden "Som inom 
Byarum socken ej finns några bokskogar så åter
sändes kartan utan utmärkta platser". För när
varande finns inte heller något bestånd av bok i 
socknen.

Tofieryds socken
En enda bok lär ha funnits vid Snuddebo i Tofte- 
ryd i början på 1800-talet. Vid senaste sekel
skiftet saknas liksom idag bok i socknen.

Hagshults socken
Rogberg (1770) skriver att Hagshult har någon 
skog av bok, men anger inte var den finns eller 
hur stor den är. I början av vårt sekel förekom 
på sin höjd någon enstaka bok i socknen. Inte 
heller idag finns något bestånd som domineras av 
bok i Hagshult.

Akers socken
Det finns inte några uppgifter om tidigare före
komster av bok i Åkers socken. Enstaka bokar 
förekom dock vid sekelskiftet. Numera finns det 
fyra bokbestånd på sammanlagt 3,2 ha. Det stör
sta är drygt ett ha och ligger strax S om Stråke
ved.

Kävsjö socken
Äldre kartor och beskrivningar innehåller inget 
om förekomst av bok i Kävsjö. Några strödda 
exemplar fanns runt 1900 på bl a Hilltorps berg. 
Inte heller nu finns det något bokbestånd i sock
nen.

Fryele socken
Enligt Allvin (1852) fanns vid Earyd ett bok
bestånd som ansågs vara det nordligaste i Sve
rige. Det försvann på 1870-talet och vid sekel
skiftet fanns endast någon enstaka bok i socknen. 
I våra dagar förekommer inte boken som 
beståndsbildande i Fryele.

Gällaryds socken
Gällaryd har haft ett betydligt bokbestånd. Detta 
fanns vid gränsen till Voxtorp, väster och sydväst 
om Stora Ramsjön. Redan i slutet av 1700-talet 
hade beståndet minskat och i början av vårt sekel 
återstod ett något hektar stort bestånd vid Hylte- 
näs. I övrigt förekom ett fåtal spridda bokar i 
socknen.

Numera finns det ett bokbestånd vid Ekeberg 
strax söder om Gällaryds tätort och sex bestånd 
som ligger samlade på gränsen mot Voxtorp. 
Dessa är tillsammans drygt 11 ha.

Rydaholms socken
I slutet av 1600-talet hade socknen tre områden 
med ansenlig förekomst av bok enligt J. Duukers
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Special-Geographisk Charta öfver Östbo härad. 
Det största fanns i väster vid gränsen mot Krono
bergs län. En karta från 1711 uppger att utmarken 
vid Hjälmsänga var en samfälling till 13 1/2 
gårdar som "bestod af skog af Ek och Bok till 8 
st. svin på hvar gård". Bokbeståndet minskade i 
utbredning och delades upp redan under 1700- 
talet. Runt 1900 fanns det knappast någon bok 
kvar i området.

Det andra forna stora bokbeståndet låg i sock
nens östra del vid Galtasjön. På en karta från 
1788 över Hjortsjö skogar hade beståndet mins
kat till "endast c:a 17 hektar". Vid senaste sekel
skiftet ska boken ha ersatts av annan vegetation, 
men numera finns ett bestånd på ca 5 ha i om
rådet.

Det tredje forna bokbeståndet i Rydaholm låg 
längre norrut på åsen väster om sjön Rymmen. I 
slutet av 1700-talet var den sammanlagda arealen 
av ett antal mindre bestånd i området 20-25 ha. 
Vid tiden för Wibecks undersökning var hela 
området granbevuxet.

Utöver dessa tre stora bokbestånd förekom bok 
ganska allmänt i socknen i början av vårt sekel, 
och Wibeck anger ett trettiotal hemman och byar 
där bok förekom i spridda exemplar.

Rydaholm har idag elva bestånd med bok på 
totalt 23 ha. Fyra av bestånden är 3-5 ha vardera, 
de andra är mindre. Förutom det i trakten av 
Galtasjön finns ett av de större bestånden väster 
om Kroppsjön i norra delen av det forna Hjälms- 
ängabeståndet. Ett par km längre västerut, mellan 
Furen och Gässjön, ligger ett annat på 4,5 ha, 
och ett tredje finns vid Lökaryd ine långt från det 
forna beståndet sydväst om Rymmen.

Voxtorps socken
Voxtorp är den socken som haft de mest ansenliga 
bokskogarna i Östbo. Herresätet Ed hade fordom 
stora bokskogar, dels på näset mellan sjöarna 
Flåren och Furen (Edbohult) och dels på den stora 
udden i norra delen av Flåren. Eventuellt sträckte 
sig detta ända upp till trakten av Voxtorps kyrka. 
Redan en karta från 1648, Geographisk Delinea
tion över Jönköpings län, omtalar det bok
bevuxna Edbohult. I slutet av 1700-talet var 
bokbeståndet här ca 490 ha. Dessutom fanns här 
ytterligare inemot 200 ha med glesare bokskog. 
Ollonbetet utgjorde en betydande inkomstkälla 
för Ed under goda ollonår, då svin drevs till 
gården för bete. Upp till ett par tusen svin kunde 
hållas på gårdens skogar under gynnsamma för-
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Fig 4. De nuvarande bokbeståndens åldersfördelning. 
The age class distribution of the present beech stands.

hållanden. I mitten av 1800-talet skriver Wiesel- 
gren (1844-46) att "Eds bokskog är den största 
uppåt Norden ofvan Skåne".

Edvard Wibeck beskriver Edbohult på följande 
sätt: "Såsom man finner, stod ännu för en 50 å 
60 år sedan Edbohult i sitt fulla flor. Det är nästan 
ofattligt, huru fullständigt sköflingen sedan dess 
hunnit öfvergå trakten, samt till hvilken grad 
denna bytt karaktär." Orsaken till den minskade 
bokförekomsten i området var pottaskebränning 
och stäverhuggning i slutet av 1800-talet.

Då Wibeck gjorde sin inventering fanns det 
kvar ett bestånd på udden i norra Flåren, i övrigt 
förekom enstaka bokar ganska rikligt i området. 
Numera finns det ett bokbestånd på udden i 
Flåren. På Edbohult finns två bestånd strax söder 
om Ed. Dessa är 12,6 resp 7,4 ha.

Även ett område vid Hyltan öster om Furen 
var tidigare täckt med "vacker Bokeskog" som 
brukades som ollonskog. Detta omfattade drygt 
50 ha i slutet av 1700-talet enligt en karta av 
Bergius 1786.

Väster om Kloen fanns ett 12 ha stort bestånd 
i slutet av 1700-talet. Drygt hundra år senare 
fanns beståndet kvar, om än kraftigt reducerat.

Ytterligare ett stort bestånd fanns i nordöstra 
delen av socknen i gränsområdet mot Gällaryd. 
Här finns idag ett antal bokbestånd. Det största 
är 14 ha och ligger i Voxtorps socken. I samma 
område fast i Gällaryd finns här ytterligare drygt 
11 ha med bok.



Ett annat område med bokinslag fanns väster 
om Kloen norr om vägen mellan Gällaryd och 
Bor. Idag finns här två bestånd på sammanlagt 
6,6 ha.

Den ås, som löper öster om sjön Hindsen, lär 
också ha varit bevuxen med bok längre tillbaka, 
även om Wibeck inte lyckades hitta något belägg 
för det. Vid södra spetsen av sjön fanns dock ett 
vackert litet bokbestånd vid Rusarebo. Detta är 
numera runt 10 ha och skyddat i ett reservat.
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Tånnö socken
Det äldsta kartmaterial som Wibeck fann över 
Tånnö är från slutet av 1700-talet och visar på 
knappa tiotalet områden med kraftigt inslag av 
bok. Det största fanns utmed Flåren och var på 
ca 70 ha. Redan något senare visade kartor på en 
viss nedgång i bokens utbredning i socknen, och 
när Wibeck gjorde sin studie hundra år senare 
fanns det bara två områden med rikligt bokinslag 
kvar. Norr om Kårebo fanns några smärre be
stånd och vid Elmeslid fanns ett relativt nybildat.

Enligt ÖSI finns det numera inget bokbestånd 
i socknen, men på Färjansö i Vidöstern ska det 
finnas ett mindre bestånd.

Värnamo socken
Värnamo socken har haft två områden med riklig 
bokförekomst, dels i öster vid Hindsen och dels 
i väster vid Vidöstern. I öster fanns 167 ha 
"Bokeskog blandad med gran" (Tuneld 1832) på 
marker hörande till Hindsekinds herrgård. Vid 
början av vårt århundrade fanns några mindre 
bestånd kvar i dessa trakter. Den totala arealen 
var då 5-6 ha.

Väster om Vidöstern fanns i mitten av 1800- 
talet rikligt med bok i ett stort område vid Åminne 
i gränsområdet mellan Värnamo, Hånger och 
Kärda. I början av vårt sekel var större delen av 
boken borta i dessa trakter. Spår av bokbestånd 
fanns det däremot gott om i form av enstaka träd 
och grova stubbar.

I de norra delarna av Värnamo socken har inte 
funnits någon bok förutom några planterade 
exemplar vid Hörle bruk. Dessa träd trivdes 
dåligt och skadades regelbundet av frost.

Numera finns det ett tiotal bestånd med stort 
bokinslag i Värnamo socken. Hälften av dem är 
små, under ett hektar vardera, och tre är lite 
större. Av de större finns ett vid Vidösterns

västra sida mittför Tånnö och de andra två öster 
om Hindsen.

Kärda socken
En stor del av södra Kärda har varit täckt av bok 
i forna tider. I sydost fanns som tidigare nämnts 
ett betydande område med bok vid Åminne väster 
om Vidöstern. Detta område sträckte sig i väster 
in i Kärda till en linje söderut från Vallerstad. 
Boken minskade snabbt och 1814 fanns det för
modligen bara 14 ha bok kvar vid Vallerstad. 
Liksom i Ed vid Voxtorp var pottaskebränning 
den troliga orsaken till tillbakagången.

Längre västerut i socknen, vid Källunda, fanns 
ett annat betydande område med bok. Detta mins
kade i areal betydligt fram till Wibecks undersök
ning men var då, och är fortfarande, det för
modligen största sammanhängande bokbeståndet 
i Östbo och Västbo. Idag finns här ett omfattande 
område med stort inslag av bok och ek. Bokarea
len är uppskattningsvis bortemot 50 ha.

Enligt Tuneld (1832) var också Åminne bruk 
omgivet av bok- och ekskog i början av 1800- 
talet. Vid senaste sekelskiftet fanns det kvar ett 
bokbestånd strax öster om bruket. Beståndet finns 
kvar och är idag ca 4 ha och skyddat i ett reservat.

Utöver dessa bestånd uppger ÖSI att det ska 
finnas nio bestånd i socknen. De två som är lite 
större ligger dock utanför sockengränsen och 
finns beskrivna under Torskinge resp Hånger. De 
flesta andra bokbestånden finns strax sydost om 
Forsheda samhälle, vid Gullarp i gränsområdet 
mellan Kärda och Forsheda.

Hångers socken
En stor del av Hånger har fordom varit täckt av 
bok. I norr anslöt boken till det stora bokområdet 
väster om Vidöstern i Värnamo och Kärda. Ett 
andra område med stort bokinslag fanns i söder 
på gränsen mot Kronobergs län. Härifrån för
svann boken tidigt, kanske redan i början av 
1700-talet. I väster sträckte sig också i början av 
1800-talet ett över 100 ha stort område med bok 
längs sockengränsen öster om sjön Fyllen.

Vid senaste sekelskiftet fanns ett flertal mindre 
bokbestånd i Hånger. De flesta var rester av 
tidigare större bestånd men det fanns också några 
i områden utanför de gamla bestånden. På udden 
ut i Vidöstern vid Färjansö fanns exempelvis 
några nybildade bestånd; två av dem var vardera 
4 ha.

SVENSK BOT. TIDSKR. 86 (1992)
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Idag har Hånger 38 bokbestånd. De tio största 
är 3 ha eller större och dessa utgör drygt hälften 
av den sammanlagda arealen på 72 ha. De största 
bestånden är 6,7 resp 5,6 ha. Av de större bestån
den finns fyra på norra delen av udden ut i 
Vidöstern vid Färjansö. Tre andra finns strax 
öster om Hångers kyrka.

Boken i Västbo härad
Gnosjö socken
I sitt svar till Edvard Wibeck skriver J. Nilsson 
i Stackebo: "Mig vitterligen finnes icke eller har 
funnits inom Gnosjö socken någon bokskog vida
re än ett eller annat enstaka värdelöst träd. Någon 
trädklädd plats, der bok är det förhärskande 
trädslag fins bestämt icke och har som nämndt är 
ej heller på de sista 100 åren funnits." Bok 
saknades alltså mer eller mindre helt i Gnosjö vid 
senaste sekelskiftet. Det finns inte heller belagt 
att bok förekommit tidigare i socknen.

Även i våra dagar lyser bokbestånden med sin 
frånvaro i Gnosjö.

Båraryds (Gislaveds) socken
Det finns inga uppgifter om att det förekommit 
bok i Båraryds socken under äldre tider. Vid 
senaste sekelskiftet fanns dock ett litet bestånd 
vid Ebbebo. I övrigt fanns det endast några 
enstaka träd.

Än idag finns det bok vid Ebbebo, och av allt 
att döma är detta det enda ställe i socknen där 
boken är beståndsbildande.

Bosebo socken
Bosebo socken hade vid sekelskiftet några en
staka bokar men saknade bestånd av bok. Idag 
finns ett bokbestånd vid Leabo på gränsen mot 
Villstad i närheten av Arnåsholm.

Våthults socken
"Till svar å ärade skrifvelsen får meddela att 
något område med verklig bokskog hvarken äldre 
eller yngre finnes ej inom Wåthults socken för 
närvarande och ej heller har i mannaminne eller 
bevisligen under de sista hundra åren sådan verk
lig bokskog funnits" skriver Oscar Bolin i april 
1907 i sitt svarsbrev till Edvard Wibeck. Det 
fanns alltså inget bokbestånd vid sekelskiftet i

Våthult. Wibeck hittade inte heller några belägg 
för tidigare förekomst av bok i socknen. Enligt 
ÖS1 finns det inte heller nu något bokbestånd i 
Våthult.

Anderstorps socken
Anderstorp är den socken i trakten där boken 
varit som mest sällsynt. Vid Lövås kan det even
tuellt ha funnits bok för länge sedan. Den enda 
bok Wibeck hittade i Anderstorp vid sin under
sökning var ett träd planterat vid Östra Bohult. 
Några bestånd har inte heller nybildats under vårt 
sekel.

Kulltorps socken
I Kulltorps socken har det funnits två bestånd av 
bok, ett vid Aggarp strax väster om Kulltorps 
tätort och ett i söder vid gränsen mot Bredaryd.

Uppgifter om det första finns i en beskrivning 
från 1658, där ett bokhult väster om Kulltorp 
nämns. Samma område beskrivs på en skiftes
karta från 1790. Då fanns en 70 ha stor "boke- 
hage" öster om Björsbosjön. "Kulltorps och Ek
holmens byar hafva ett litet bokhult hvardera, 
som det tros, bland det nordligaste i Riket" 
skriver Allvin (1846).

Det andra bokbeståndet i socknen fanns som 
nämnts på gränsen till Bredaryds socken. Norr 
om Eskilstorpssjön fanns ett bestånd i slutet av 
1600-talet, men när detta försvann är okänt.

I början av vårt sekel fanns det kvar tre mindre 
bestånd i området strax väster om Kulltorps tät
ort.

ÖSI tar upp ett bokbestånd i socknen. Det är 
på drygt 2 ha och finns drygt en km öster om 
Albosjön. Dessutom finns vid Aggarp totalt 6 ha 
bok fördelat på tre bestånd.

Forsheda socken
Förekomsten av bok i Forsheda har varit begrän
sad till socknens sydöstra del öster om Rannäs- 
sjön. De äldsta beläggen för bok i dessa trakter 
är från 1785. Allra längst i söder vid Årevedssjön 
fanns ett 36 ha stort bokbestånd enligt en karta 
över Åreveds skoglag. Utanför det rena bok
beståndet fanns ytterligare upp emot 80 ha med 
bokinslag mot öster och söder. Vid Wibecks 
studie fanns kvar ett ca 10 ha stort bestånd vid 
Åre ved.
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Ett annat betydande område med bok har fun
nits på marker tillhörande Schedingsnäs mellan 
Rannässjön och Källundasjön. Vid senaste sekel
skiftet fanns ett bestånd kvar vid utfarten från 
Schedingsnäs som ett resultat av omsorg från 
gårdens ägare. I protokollet från Jönköpings läns 
hushållningssällskaps årsmöte 1827 heter det: 
"Under den allmänt öfverklagade vanvården med 
häradets bokskogar, hade Com:n med tillfreds
ställelse erfarit att Ryttmästare Lilienberg, som 
är ägare af betydligare bokskogar både inom 
Östbo och Wessbo härader, icke allenast hand- 
hafver en ändamålsenlig hushållning med de 
gamla träden, utan ock anlagt planterhagar, der 
de späda bokplantorna omsorgsfullt vårdas för att 
bereda tillgång på detta ädla trädslag äfven för en 
aflägsnare framtid.

I vår tid finns inga bokbestånd i Forsheda 
socken.

Bredaryds socken

I Bredaryd har boken aldrig haft någon större 
utbredning. Det område där boken förekommit 
är norr om Eskilstorpssjön i socknens norra del, 
där två bestånd finns beskrivna på en karta från 
1685. Det ena beståndet fanns på gränsen till 
Kulltorp och det andra lite längre åt sydväst vid 
Böket.

Enligt Wibeck förekom endast enstaka bokar i 
Bredaryd vid sekelskiftet och då i huvudsak i 
socknens norra del.

Bredaryd har idag två bokbestånd, vardera på 
ungefär ett hektar. Båda ligger längst upp i norra 
spetsen av socknen på gränsen mot Anderstorp.

Reftele socken

Reftele har haft rik tillgång på bok, speciellt 
söder om järnvägen mot Smålandsstenar. I väster 
anslöt ett ansenligt område med bok till boksko
gen hörande till Fållinge i Villstad. I öster sträck
te sig området fram till Röpplinge. I söder omslöt 
boken Hallasjön och i norr sträckte sig området 
till myrarna väster om Väbyholm. Vid Vimmels- 
torp söder om Hallasjön fanns ett flertal bok
bestånd som tillsammans kunde föda ett sjuttiotal 
svin. Mellan Kosjön och Sävsjön fanns i slutet av 
1700-talet närmare 100 ha där boken domine
rade. Vid Torp lite österut fanns ett friliggande 
10,5 ha stort bestånd. Något längre norrut, där 
väg 153 numera sträcker sig, fanns ett annat 
område med riklig bokförekomst. Enligt en karta

från 1793 uppgick detta område till 67 ha. Ännu 
längre norrut låg ett tredje område med riklig 
bokförekomst. Detta var betydande, drygt 120 
ha. Kartan från 1793 visar också på bokförekomst 
på Väs beteshagar.

Utanför bokområdet i väster fanns ett flertal 
mindre områden med bokförekomst. Norr om 
Råsa och Staffansbo i Kållerstad socken fanns ett 
område med stort bokinslag som sträckte sig upp 
förbi Bäjaryd i Reftele socken. På Stora Seger
stads ägor, vid Haga by och vid Hensjö fanns 
vidare bokhult av varierande storlek.

Större delen av boken försvann tidigt och i 
All vins (1819) Beskrifning till en öfver Refieled 
socken författad Charta heter det bland annat: 
"Skogarne halva ända sedan Swedje-Bränåldern 
ingick, betydligen försvunnit, dertill Nybyggen 
och Getafveln i sin mon bidragit. Boken, hvaraf 
icke ringa funnits i Socknens södra skogar, har 
nu till det mästa äfven försvunnit i wed och 
pottaska".

I början av vårt sekel fanns det fyra bokbestånd 
i Reftele: två lite större på ca 5 ha vardera, öster 
om Röpplinge och vid Vimmelstorp, och två lite 
mindre, vid Bjärnaryd och vid Hensjö.

Numera finns det tre bokbestånd på samman
lagt 3,4 ha i Reftele. Alla ligger i västra delen av 
socknen, ett vid östra kanten av St. Iglasjön och 
de andra två någon km längre söderut. Beståndet 
vid St. Iglasjön är 2,3 ha, de andra 0,4 resp 0,7 
ha.

Villstads socken

De första uppgifterna om bokens utbredning i 
Villstad är från 1690 års häradskarta. På denna 
finns angivet två betydande områden med bok. 
Dels i öster, vid Fållinge i gränsområdet mot 
Reftele, dels i söder i gränstrakterna mot Södra 
Hestra och Långaryd, väster om nuvarande 
Skeppshult.

Enligt häradskartan från 1690 drevs svin till 
Fållinge långväga ifrån för ollonbete. Drygt 
hundra år senare hade bokens utbredning minskat 
och Allvin skriver 1827 att "bokskog finnes 
endast på 6 å 8 hemman i Willstad socken och för 
närvarande mest på Fållinge Lunnagårds ägor, 
men i allmänhet ej till den mängd, att svin kunna 
gödas af ollonen". Ytterligare hundra år senare 
skriver Wibeck: "I strödda exemplar förekommer 
boken fortfarande allmänt å Fållingegårdarnas 
utmarker ..." och vidare: "Smärre ansatser till 
beståndsbildning lära förekomma ...".
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I södra delen av Villstad fanns som nämnts ett 
betydande område med bok i slutet av 1600-talet. 
Redan i slutet av 1700-talet är detta bestånd borta 
om man ska tro en beskrivning från 1796-1799, 
som inte nämner något om bok i dessa trakter.

I övrigt har det funnits bestånd vid Stora och 
Lilla Haghult, Kållåkerskog, Arnåsholm och Is
berga. Isbergas bokskogar måste ha varit bety
dande, då gården var skyldig att ta emot svin från 
andra gårdar för bete under goda ollonår. Enligt 
sägnen har det dessutom funnits bokbestånd vid 
ett flertal gårdar i socknens nordvästra del, men 
dokument som belägger detta saknas.

I början av vårt sekel fanns några få bestånd 
kvar, de flesta i trakten av Arnåsholm och vid 
Kållåkerskog.

Idag finns det ett tiotal bokbestånd i Villstad. 
Norr om Fållinge finns tre stycken mindre be
stånd. I socknens nordvästra del vid Yxebo finns 
också tre smärre bestånd. Ytterligare finns två 
vid Åtterås och ett strax norr om Kvarnaryd i 
västra delen av socknen. Den sammanlagda area
len av bestånden är ungefär 12 ha.

Burseryds socken
Det finns mycket lite material om tidig förekomst 
av bok i Burseryd. En karta från 1685 beskriver 
ett bestånd av bok vid Mölneberg norr om Ösjön. 
Ett större område med bok lär också ha funnits 
vid Södra Påbo vid Fegen, men skriftliga belägg 
för detta saknas. När Wibeck gjorde sin under
sökning fanns smärre bokbestånd på åtminstone 
fem platser i socknen. Vid Mölneberg fanns kvar 
två små bestånd som rester av det tidigare be
skrivna. I övrigt förekom enstaka bokar och små 
grupper av bok allmänt över hela Burseryds 
socken.

Numera finns tre små bestånd av bok i Burse
ryd. Ett finns i väster vid Fegen, ett i norr vid 
Mörkebo och det tredje finns inte långt från 
järnvägen norr om Stenbrohult.

Sandviks socken
På 1600-talet låg det största beståndet av bok i 
Sandvik utmed Fegens östra sida på Sandviks 
säteris marker söder om Spångalyckan. Ett annat 
bestånd fanns norr om säteriet. Enligt Rogberg 
(1770) hade säterierna Sandvik och Mjöhult 
"godt Fiske och i synnerhet god Bokeskog”. 
Beståndet norr om säteriet fanns kvar i början av 
vårt sekel.

Vidare fanns det bok på norra sidan av sjön 
Hurven enligt en karta från 1793-94. Öster om 
Hurven vid Björnakull och Hörebo förekom vid 
sekelskiftet tre smärre bestånd. I socknens öst
ligaste del vid Bökelund och Bockshult fanns i 
slutet av 1700-talet ungefär 5 ha bok uppdelat på 
två bestånd. Vid tiden för Wibecks undersökning 
fanns rester kvar av dessa bestånd.

Beståndet som Wibeck beskriver norr om 
Sandviks säteri finns kvar än idag. Det är drygt 
10 ha och delvis skyddat som naturreservat. 
Dessutom finns det ett mindre bestånd vid Finnäs 
i södra delen av socknen.

Gryteryds socken
Gryteryd var under 1700-talet en förhållandevis 
skoglös socken med ett stort inslag av ljunghed. 
Senare under 1800-talet beskogades stora delar 
av hedarna med i huvudsak barrskog. Några 
bokskogar fanns det dock i socknen.

En 30 ha stor bokskog fanns i söder strax söder 
om Sjöagärde (i nuvarande Södra Hestra) enligt 
en karta från 1776. Ett stycke därifrån fanns ett 
mindre bestånd vid soldattorpet Norra Kindhult. 
På en karta från 1815 finns ett drygt 5 ha stort 
bokbestånd strax söder om sjön Holken. Detta 
bestånd fanns kvar då Wibeck gjorde sin inven
tering hundra år senare.

Norr om Gryteryds kyrka fanns ett annat om
råde med bokinslag. 1 början av 1800-talet fanns 
här ett drygt 2 ha stort bokbestånd som anslöt till 
ett biandbestånd som sträckte sig ända upp till 
Gölghult en dryg km därifrån. I början av vårt 
sekel fanns det fortfarande ett par hektar bok på 
platsen, även om beståndet var förskjutet något 
åt öster. I väster kan det ha funnits ett bokbestånd 
vid Barslida, men några säkra belägg för detta 
finns ej.

Förutom de två nämnda fanns ett tredje bok
bestånd vid senaste sekelskiftet. Det var ett om
råde vid Södra Eldshestra som betecknades som 
"ekebackar" på en karta från 1816.

Numera finns det inte någon bokskog i Gryte
ryds socken.

Södra Hestra socken
Liksom Gryteryd var Södra Hestra till stor del 
täckt av ljunghedar på 1700-talet. Dock fanns det, 
som nämndes under Villstad, i slutet av 1600- 
talet ett betydande område med stort bokinslag 
väster om nuvarande Skeppshult i gränstrakterna
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mot Villstad och Långaryd. I vaster sträckte sig 
detta område till Boda och Östra Hyggås i Södra 
Hestra. Som också nämndes var detta bestånd 
förmodligen borta redan i slutet av 1700-talet.

Det enda bokbestånd som Wibeck fann 1909 
låg söder om Samserydsjön, där det i slutet av 
1700-talet funnits ett upp emot 20 ha stort område 
med "späd bokeskog och något gran".

Som också nämnts tidigare fanns enligt en 
karta från slutet av 1700-talet ett bokbestånd vid 
Sjöagärde, som då tillhörde Gryteryd.

Idag finns ett bokbestånd i socknen, vid 
Tunnerbohult. Det är ett rent bokbestånd, ca 95 
år och 1,5 ha.

Långaryds socken
I Långaryd fanns det tidigt fyra betydande om
råden med bok.

I norr sträckte sig Villstads södra bokdistrikt 
in i Långaryd i slutet av 1600-talet. Boken för
svann härifrån förmodligen under 1700-talet.

Längre österut, norr om Frösjön, fanns enligt 
en karta från 1796 ett 112 ha stort område "skogs
mark med Bok och Gran". Mycket tyder också 
på att det ännu en bit österut, på höjden nordost 
om Käringanäs, funnits rikligt med bokinslag. 
Området gränsar till Vimmelstorps marker i Ref- 
tele, där det funnits ett flertal bokbestånd. Vid 
tiden för Wibecks inventering fanns det kvar 
enstaka, buskartade bokar i området.

Runt sekelskiftet 1800 fanns öster om Skärsjön 
på gränsen till Jälluntofta en knappt 20 ha stor 
bokskog.

Ett av de största bokområdena som fanns med 
på Duukers häradskarta från 1686-88 låg helt 
inom Långaryds sockengränser. Området sträck
te sig från Kråksås och Frösjön i norr till Gass- 
ljunga, Träppja och Remma i söder. I väster 
sträckte sig området ungefär från vägen mellan 
Broarp och Mogård, i öster ungefar till Norrsjön, 
Försjön och Storsjön. Området innehåller mycket 
mossmarker och förmodligen var det framför allt 
höjder och åsar som var bokbevuxna. Boken 
trängdes av allt att döma bort söderifrån. En 
beskrivning från 1816 över Träppja och Gass- 
ljunga utmarker beskriver dessa som "kolsved- 
skog", "brunsmo" m m, som allt är beteckningar 
på gammal barrskogsmark. Boken fanns som 
längst kvar i områdets nordöstra del. Vid Esse- 
hylte försvann boken först på 1880-talet.

Nydala kloster lät på 1400-talet sända svin på 
ollonbete norr om Holmsjön på marker till

hörande Holmen, Höljeryd och Elmelid. Även 
långt senare fanns betydande bokskogar i denna 
trakt. Norr om Elmelid fanns drygt 30 ha bok i 
början på 1800-talet, och vid tiden för Wibecks 
inventering fanns ett vackert bokbestånd söder 
om Holmsjön.

Längre västerut i socknen fanns ett flertal 
bokhult i trakten av Björnarydsgårdarna. En karta 
över Norra Åkershults utägor från 1811 visar på 
två lite större bestånd, ett på drygt 6 ha och ett 
på drygt 11 ha. Det senare fanns till en viss del 
kvar 1907. "Med berömvärd pietet har den nu
varande ägaren låtit träden stå kvar, trots att 
vägsynen önskat att desamma skulle borttagas" 
skriver Wibeck om ett par uråldriga bokar utmed 
vägen mellan Landeryd och Långaryd.

Från södra delen av Skärshultsjön i öster, över 
Jansberg bort till Mårås längre västerut sträckte 
sig fordom ett område med riklig bokförekomst. 
En karta från 1723 över Lilla Ekeryd beskriver 
naturen runt vägen österut mot Långaryds kyrka 
som "stenig ljungmark bevuxen med bokeskog 
och några ekar ibland, när ållonår infaller, fetas 
några svin ...". Bokbeståndet vid Mårås beskrevs 
1745 som "beteshage med vacker växtelig boke
skog". Idag är Måråsbeståndet en kronopark som 
omfattar ca 32 ha med bok.

Söder om Skärkehylte, vid Norra Måsshult, 
fanns enligt en karta från 1816 ett 10 ha stort 
bokhult. Delar av detta fanns kvar vid senaste 
sekelskiftet.

Enligt ÖSI finns det utöver Mårås närmare 50 
bokbestånd i Långaryd idag. De flesta är små, 32 
är mindre än 1 ha och endast två av dem är större 
än 3 ha. Det ena av dessa finns väster om Nissa- 
stigen vid Nyarp och det andra norr om St. 
Färgen vid Bästås. Några andra större bestånd 
finns i trakterna av Bästås i ett "gammalt" bok
område strax norr om S. Färgen. Ett annat lite 
större bestånd finns i sydväst vid Segelsbo.

Jälluntofta socken
Norr om tätorten Jälluntofta fanns i början av 
1700-talet ett betydande område med stort bok
inslag. Boken minskade emellertid tidigt och 
redan 1769 beskrevs området på följande sätt: 
"Skogen består nästan öfveralt af större furu och 
gran samt någon blandad bokskog jämte befinte- 
lig biörke till mer och mindre grad ...".

Jälluntofta skoglag, som omfattade större 
delen av socknen öster om Jällundens mellersta 
del, hade tidigt ett flertal bokskogar. I slutet av
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1700-talet och början av 1800-talet var de största 
bokbestånden följande: vid Tanshult fanns ett 26 
ha stort bokhult gränsande till Kållerstad; något 
längre västerut, mellan Risa- och Djurasjöarna, 
fanns ett mindre hult med bok; strax norr om 
Elmhults inägor låg Ernarps bokhult som var 
drygt 6 ha, och i närheten av Ölmesbergsgårdarna 
låg Södergårds bokhult som var ca 7 ha. De flesta 
bokbestånden inom Jälluntofta forna skoglag var 
försvunna då Wibeck inventerade trakten, men 
det fanns också ett nytt litet bokhult söder om 
Tanshult.

Längre söderut i socknen, vid Ölmesberg, 
fanns på 1700-talet ett antal bokhult i gräns
området mot Södra Unnaryd. Då fanns det ett 
tjugotal hektar med bok runt omkring och på 
Ölmesberg. Vid senaste sekelskiftet var bokhultet 
som täckte Ölmesbergs krön socknens största. 
Idag finns det ungefär 9 ha bok kvar på Ölmes
berg.

Väster om Jällunden har enligt uppgift före
kommit bok på gränsen mot Långaryd, och längre 
söderut, på Simmarydsnäs, och söder om Jällun
den vid Hult kan det också ha funnits bokskogar, 
även om det inte finns några belägg för detta. 
Något längre norrut vid Jällundens östra sida 
finns det dessutom belägg för bokförekomst. I 
början av 1700-talet förekom här både ollonbete 
och pottaskebränning.

Enligt ÖSI ska det numera finnas 19 bok
bestånd i Jälluntofta utöver Ölmesbergsbestån- 
den. Tre av de större bestånden finns vid Bråta 
ett par km norr om tätorten och ett par finns väster 
om Jällunden på gränsen mot Långaryd.

Kållerstad socken
Kållerstad var jämte Jälluntofta en av de skog- 
rikare socknarna i trakten. En beskrivning av 
Kållerstad från 1761 beskriver ett flertal områden 
med gran, tall och bok i södra delarna av socknen. 
Det största och renaste bokbeståndet fanns vid 
Stengårdshult och Hesslebergsgårdarna i anslut
ning till Tanshult i Jälluntofta. Totalt fanns det 
rikligt med bok på ett mer än 80 ha stort område 
mellan Gårdsjön och Tannsjön. Vid sekelskiftet 
1900 fanns det kvar ett bestånd här söder om 
Stengårdshult vid vägen mot Jälluntofta.

I norra delarna av socknen har det funnits ett 
fåtal bestånd, alla av mindre utsträckning. Vid 
Wibecks inventering fanns det ett par förmod
ligen nybildade bestånd längst upp i nordvästra 
delen av socknen.

Kållerstad har i våra dagar sju bestånd med 
stort bokinslag. De är alla små, det största är 
drygt ett hektar.

Ås socken
De tidigaste uppgifterna om bok i Ås finns på 
kartor över Svanaholm från 1681 och 1685. Vid 
den tiden fanns fyra bestånd med bok på herre
sätets marker. Bland annat var Vissö i Bolmen 
helt täckt med bok.

I mitten av 1700-talet fanns enligt olika kartor 
ett tjugotal bokskogar i socknen. Samtliga fanns 
i den sydvästra delen av socknen söder om en 
linje Svanaholm-Flaten. Vissö var då fortfarande 
täckt av bok. Ett halvt sekel senare, 1821, höll 
granen på att ta över på Vissö och vid senaste 
sekelskiftet var boken helt borta på ön. I sin 
beskrivning av socknen från 1823 skriver Allvin 
bland annat att "Bokhultet väster om Hökås mot 
Kållerstad skoglags ägor ... af nära 100 tunn
lands vidd, är ännu försvarligt bewuxet med 
bokskog".

I början av 1900-talet var alla bestånd av bok 
borta med undantag för Ölmesberg på gränsen 
mot Jälluntofta. Däremot fanns det gott om 
enstaka träd insprängda i barrskog och i betes
marker.

Bok förekommer i Ås idag i drygt tjugotalet 
små bestånd, vart och ett mindre än 2 ha. Dess
utom finns det ett område med flera större be
stånd i västra delen av socknen öster om Tann
sjön. Här finns flera bestånd som är ett par ha 
men också ett större på 9 ha. Detta stora består 
till ungefär lika delar av bok och gran. Ett annat 
bestånd på nästan 4 ha finns strax S om sjön 
Flaten.

Torskinge socken
Torskinge har bara haft två bokbestånd sedan 
gammalt, dels ett drygt 40 ha stort sydväst om 
Guntasjön och dels ett vid Fylleryd, båda i sock
nens östra del. Vid sekelskiftet fanns en rest av 
beståndet vid Fylleryd kvar, medan beståndet vid 
Guntasjön var borta. Beståndet beskrevs av All
vin (1846) som ymnigt, så skövlingen måste ha 
skett under andra halvan av 1800-talet.

I trakten av Guntasjön finns det idag ett bestånd 
på 3,4 ha. Vidare finns ett betydligt bestånd i 
gränsområdet mot Dannäs vid Fylleryd (se vidare 
under Dannäs). Ett annat bestånd finns vid Åre-
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vedsjön. Dessutom finns det ett par mindre be
stånd i socknen.

Dannäs socken

Dannäs har varit en av de bokrikaste socknarna i 
Östbo och Västbo. I slutet av 1600-talet fanns det 
fyra större områden med bokskog i socknen. 
Söder om Dannäs säteri på udden Näset ut i 
Bolmen fanns ett stort bestånd, och längre i 
sydost på gränsen mot Kronobergs län låg 
Sönnerskogen, Häredtzskogen och Torpaskogen, 
som tillsammans med ett område i Hånger ut
gjorde en avsevärd bokförekomst som nådde 
fram till sankmarkerna vid Vidöstern. Ungefär 
hundra år senare (1798) hade bokskogen i sydost 
delats upp i mindre bestånd och minskat betyd
ligt. Vid ett skifte 1821 delades 200 ha bokskog 
upp i den sydöstra delen av socknen, samtidigt 
som Dannäs säteri tilldelades mer än 90 ha bok
skog vid Näset.

Då Wibeck gjorde sin inventering återstod 
endast 10 ha bok på Näset, och i gränstrakten mot 
Kronoberg fanns bara kvar ett mindre bestånd vid 
Stora Gaflö.

Numera finns det ett tjugotal bokbestånd i 
Dannäs. De flesta är små men det finns också ett 
par av ansenlig storlek. Det största är på nästan 
12 ha och är ett av de största i Västbo. Betåndet 
finns väster om N. Fyllen på gränsen mot 
Torskinge socken inte långt från Gösbo. Wibeck 
nämner inte detta bestånd i sin skrift, men för
modligen är det rester av det omfattande bestånd 
som fanns tidigare i Torskinge på andra sidan 
sockengränsen.

Ett par andra betydande bestånd (4,7 resp 7,8 
ha) finns idag någon km väster om Dannäs kyrka 
i norra delen av Näset.

Tannåkers socken

Det äldsta belägget för bokförekomst i Tannåker 
är från 1799. Från detta år finns en karta över 
utägorna till Flahults by (nuvarande Flathult), 
Rona och Tannåker Skattagård med ett hela 174 
ha stort område med bok. Drygt hundra år senare 
var större delen av området täckt av ljunghed. 
Dock fanns ett antal bokhult i socknen. Det 
största var på 5 ha och tillhörde Flahults Mellan- 
gård. Beståndet bestod av 60-åriga träd och vi
sade tecken på god föryngring.

I övrigt fanns i början av 1800-talet ett mindre 
antal bokbestånd i socknen. Vid kvarnen i Sand

vik fanns "en hage med Ene och Boke" på 6 ha. 
Vid vägen som går över sundet mot Bolmsö fanns 
ett annat bestånd som var 7-8 ha 1818. Hundra 
år senare var detta bestånd splittrat i tre små 
bokhult, ca 0,5 ha tillsammans. I övrigt fanns vid 
sekelskiftet ett fåtal små bestånd i socknens nord
östra del.

Totalt finns det hela 104 ha med stort inslag av 
bok i Tannåker idag. Arealen är fördelad på 63 
bestånd, så de flesta är små, men det finns också 
ett par som är lite större. De två största är vardera 
drygt 6 ha. Av de något större bestånden finns 
flertalet i östra delen av socknen i trakten av 
Flathult. Några andra finns utmed Bolmen från 
Suntatorp i norr till Tannön i söder.

Bolmsö socken
Bolmsö socken omfattar förutom själva ön 
Bolmsö även Toftnäs, udden på fastlandet i norra 
delen av Bolmen, och ett område på västra sidan 
av Bolmen, Västerlandet. På själva ön Bolmsö lär 
det ha funnits bok på 1500-talet, men några säkra 
belägg för detta finns ej. Vid sekelskiftet 1900 
fanns det bara ett bokhult vid Stora Hof. Det 
bestod av drygt 200 stycken 65-åriga träd. På 
Toftnäsudden fanns också ett bestånd vid tiden 
för Wibecks undersökning. Det bestod av ett 
50-tal träd.

På Västerlandet finns det belägg från slutet av 
1700-talet för två områden med betydande bok
inslag. I väster fanns ett över 90 ha stort område 
med bok på en ås mellan Långsjön och Ösjön. Ett 
andra, Sunnaryds bokskog, fanns på åsen i SV- 
NO-lig riktning vid gränsen mot Sporda. Vid 
senaste sekelskiftet fanns bok kvar i båda dessa 
områden. I Sunnaryds forna bokskog "kvarstå 
ännu åtskilliga urgamla boköfverståndare, mesta
dels ihåliga och på annat sätt skadade trädruiner". 
De enda bestånden på fastlandet vid sekelskiftet 
var två dungar med yngre bok vid Sunnaryd. 
Båda var inhägnade och "afsedda att för fram
tiden bibehållas".

På fastlandet i väster finns idag två betydande 
bokbestånd på vardera 4 ha. De finns vid Ugglebo 
på gränsen mot S. Unnaryd. På själva Bolmsö 
finns enligt uppgift några 0,1-0,3 ha stora 
bestånd.

Södra Unnaryds socken

Södra Unnaryds socken var tidigt rik på större 
bokbestånd. Man vet till exempel att området
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mellan sjöarna Stora Slätten, Unnen och Bolmen 
till stor del var täckt av bok i slutet av 1600-talet. 
Drygt hundra år senare, på 1820-talet, var boken 
starkt tillbakaträngd mellan Stora Slätten och 
Bolmen. Längre söderut var boken bättre bi
behållen. På ömse sidor av vägen mellan S. 
Sävsås och Nässja fanns ett ca 160 ha stort 
område som var mycket rikt på bok. Dessutom 
hade Nässja 30 ha bok på södra spetsen av udden 
ut i Unnen. Vid tiden för Wibecks undersökning 
återstod sex bestånd i området mellan de båda 
sjöarna. Idag finns här tre bestånd mitt emellan 
Bolmen och Unnen ungefär i höjd med Nässja och 
Järanäs. Den sammanlagda arealen är uppskatt
ningsvis bort emot 10 ha.

Ett annat vidsträckt område med riklig bok
förekomst fanns mellan S. Unnaryds by och Stora 
Slätten. Boken förekom här i början av 1800-talet 
rikligt på sannolikt ett hundratal hektar. Vid 
senaste sekelskiftet var emellertid hela området 
bevuxet med barrskog.

I socknens norra del fanns två skoglag som 
båda hade rikligt med bok. Färda boklag hade 
bland annat vid Förhult ett antal icke oansenliga 
bestånd. Några av dessa fanns fortfarande kvar 
vid senaste sekelskiftet.

Till Hesslehults skoglag längre västerut hörde 
ett flertal bokbestånd, bland annat ett på 25 ha 
nordost om Torpagölen. Någon bok fanns fort
farande kvar här i början av vårt sekel, men det 
mesta hade ersatts av barrskog. Söder om Hessle
hults boklag tog Bökhult vid med ett antal bok
bestånd. År 1807 uppskattades ett av dem till 17 
ha, ett par andra till 15 resp 14 ha.

Det kanske största bokbeståndet i socknen vid 
tiden för Wibecks undersökning låg i trakten av 
Hylteberg ett par tre km norr om S. Unnaryds 
samhälle. Här fanns i början av 1800-talet över 
90 ha bok ända ner mot Kroksjön. I början av 
1900-talet var det forna beståndet uppdelat i två 
delar, ett större upp mot Sörsjön och ett mindre 
längre söderut mot Kroksjön. Idag finns rester 
kvar i form av två bestånd omedelbart väster om 
Färda.

Ännu något längre söderut fanns ett annat 
område med riklig bokförekomst. På 1820-talet 
fanns här bort emot 80 ha bokskog. Ett sekel 
senare fanns det enligt en hushållningsplan från 
1907 kvar 3,3 ha "ung och medelårig, föga sluten 
skog". Beståndet finns kvar än idag.

Till Fjällandsnäs norr om sjön Fjällen hörde i 
slutet av 1600-talet två ansenliga bokbestånd, 
som tillsammans kunde föda ett sextiotal svin

under goda ollonår. Liksom i övrigt var den 
mesta boken borta vid senaste sekelskiftet. Idag 
finns här ett bestånd vid Skälsarp.

Även om det saknas kartor som belägger det 
har sannolikt norra delen av Unnens västra strand 
varit gammal bokmark. Från 1815 finns belägg 
för ett par bokhult inom området, 2 resp 5,5 ha 
stora, och idag finns bok vid Unnens strand vid 
Sjövik och L. Skärsnäs.

Längre västerut, norr och söder om sjön 
Rangen, täcktes tidigt ett stort område av bok. 
Vid tiden för Wibecks undersökning återstod fyra 
bestånd, i övrigt hade barrskogen tagit över.

I hela södra delen av socknen var boken tidigt 
allmän och både Nejsjöns och Unnens västra 
strandområde var förmodligen täckta av bok
skog. Mellan Yasjön och Unnen fanns Yås skog
lag som finns beskrivet i en handling från 1820- 
talet. Enligt detta dokument fanns det tre större 
bokhult här, ett vid Yasjön på 5 1/2 ha, ett vid 
Unnen på 7 ha och ett vid Yås på 10 ha. I början 
av vårt sekel återstod två bestånd i trakten. Ett av 
dessa är förmodligen det som fortfarande finns 
kvar vid Sjö.

Slutligen fanns det i början av 1800-talet bok 
på sex olika platser i trakten av sjön Fjällen. Den 
sammanlagda arealen kan ha varit runt 20 ha men 
också betydligt större. Namnet på den lilla sjön 
söder om Fjällen, Svinsjön, tyder på att ollonbete 
förekommit i området. Både vid Osberg och Boalt 
fanns bestånd kvar då Wibeck gjorde sin inven
tering.

Femsjö socken
Den äldsta uppgiften om bokförekomst i Femsjö 
socken härstammar från Duukers häradskarta, 
som beskriver en stor bokskog mellan Hjort
sjöarna och trakten norr därom. Skogen kallades 
1723 för Femsjöhult och var gemensam ollon
betesmark för ett flertal gårdar i trakten. Redan 
i slutet av 1700-talet hade granen börjat dominera 
i stora delar av området, och då Wibeck gjorde 
sin studie fanns det kvar ett antal mindre bok
bestånd i området.

Ett annat ansenligt bokbestånd fanns nordost 
om kyrkbyn, där udden ut i Södra Färgen var 
täckt av ett ca 15 ha stort bokbestånd. På Wibecks 
tid hade beståndets utsträckning minskat men det 
fanns fortfarande kvar.

Strax norr om sjön Femmen låg ett annat 
bestånd som fanns kvar vid senaste sekelskiftet.



42 Magnus Svenningsson SVENSK BOT. TIDSKR. 86 (1992)

Detta bestånd låg på Vallshults marker strax norr 
om sjön Femmen.

De största bestånden med bok i Femsjö i början 
av vårt sekel låg på hemmanen Saraböke, Halla- 
böke och Skubbhult vid näset mellan sjöarna 
Mellan-Färgen och Södra Färgen. Vid Skubbhult 
täcktes en stor del av den udde som sticker ut i 
Mellan-Färgen av bok. Beståndet var stort, ca 40 
ha, och utbredningen hade varit ungefär den
samma åtminstone sedan slutet av 1700-talet. 
Beståndet vid Saraböke var mindre, ca 10 ha, och 
förmodligen uppkommet på tidigare tallmark. 
Vid Hallaböke låg ett bokbestånd vid gården med 
samma namn vid vägen mot Hyltebruk. Inte långt 
från Hallaböke vid Bohult låg ytterligare ett 
område med betydande bokinslag.

I västra delen av Femsjö socken förekom for
dom rikligt med bokbestånd på fastmarkerna mel
lan de i trakten dominerande myrarna. Några av 
bestånden var upp mot tiotalet hektar. Boken var 
här mer eller mindre helt borta vid senaste sekel
skiftet.

Femsjö har idag, liksom de andra socknarna i 
södra delen av Östbo och Västbo, ett stort antal 
bestånd med bok. Totalt finns det 60 bokbestånd 
i socknen enligt ÖSI. Hälften är 1 ha eller mindre. 
Det största är 5,7 ha och ytterligare 10 bestånd 
är 3 ha eller större.

Vid Saraböke finns det idag ca 20 ha fördelat 
på fem bestånd. Vid Hallaböke finns också kvar 
rester av det forna beståndet. Norr om vägen 
mellan Färgensjöarna vid Hallaböke finns det 
idag nästan 7 ha bok. Vid Skubbhult finns det i 
våra dagar drygt 20 ha bok fördelat på sex 
bestånd. De flesta av dessa finns i Femsjö, de 
andra hör till Färgaryd.

Söder om Färgensjöarna finns det dessutom 
flera större bestånd, dels i trakten av Vallshult 
och dels runt om Femsjö kyrkby.

Färgaryd socken

Färgaryd var liksom de angränsande socknarna 
fattig på skog under äldre tider. Insprängda i den 
dominerande ljungheden fanns det dock mindre 
skogsområden med inslag av bok. Rogberg skri
ver 1770 att "skogen här är ganska knapp, någon 
Bok finnes på få ställen, men alls intet Ek".

I början av 1800-talet förekom bok i socknens 
södra delar. I trakten av Hökalt, Dödhult och 
Sofieslätt fanns enligt en beskrivning från 1811 
bok på de högre delarna i ett annars myrrikt 
område.

Vid Färgensjöarna fanns i början av 1800-talet 
rester av ett tidigare större område med bok vid 
Bexet, Ekenäs och Skoga. Vid vårt sekels början 
var boken helt borta från detta område.

På östra sidan av Mellan-Färgen fanns i början 
av 1800-talet bok i anslutning till beståndet vid 
Skubbhult i Femsjö.

De flesta av Färgaryds bokbestånd vid senaste 
sekelskiftet fanns längre västerut i socknen inte 
långt från Nissan i trakten av nuvarande Hylte. 
Större och mindre dungar med bok fanns bland 
annat vid Hässlehult, Nittebo och Kalvhult. Son- 
hult hade bland annat ett 23 hektar stort bokhult 
på sluttningen mellan Janslund och Borrebo.

Färgaryd har idag ett tjugotal bestånd med 
rikligt inslag av bok. Hälften av dessa är små, 
runt ett hektar eller mindre. Det finns fyra lite 
större bokbestånd i socknen idag. Ett par av dessa 
finns vid Bexet och Ekenäs vid St. Färgens västra 
strand och ett par vid Kambo väster om Hylte
bruk.

Tack. Ett stort tack till personalen vid skogsvårdsstyrel- 
sernas kontor i Värnamo, Hyltebruk och Ljungby samt till 
kronojägare T. Söderkvist för välvillig hjälp vid genom
förandet av denna studie. Tack också till prof H. Eriksson 
som initierade undersökningen och som kritiskt granskat 
manuskriptet.
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Smal vattenpest, Elodea nuttallii, en ny vattenväxt i den svenska 
floran
ARNE ANDERBERG

Anderberg, A. 1992: Smal vattenpest, Elodea nuttallii, en ny vattenväxt i den svenska floran. 
[Elodea nuttallii, new for Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 86: 43-45. Lund. ISSN 0039-646X.
Elodea nuttallii (Planchon) H. St John, has been found naturalized in Sweden. The species, which 
has its origin in N. America, was found growing in shallow freshwater among Potamogeton, 
Callitriche, and Ceratophyllum on soft bottoms of Lake Mälaren near Stockholm (province 
Uppland, Central Sweden). An illustration and a key for identifying the two Elodea species 
occurring in Sweden is provided.
Arne Anderberg, Naturhistoriska riksmuseet, sektionen för fanerogambotanik, Box 50007, 
S-104 05 Stockholm, Sweden.

Vid en undersökning av mjukbottenfloran i 
Mälaren för projekt Upplands flora gjorde jag i 
somras ett fynd av Elodea nuttallii (Planchon) H. 
St John, en art som inte tidigare blivit funnen i 
Sverige. Martinsson (1990) förmodade att arten 
skulle kunna dyka upp även i Sverige. Namnet 
smal vattenpest syftar på att bladen, och inte 
själva skotten, är smala.

Smal vattenpest, som ursprungligen hör 
hemma i USA och sydöstra Canada, har sedan 
1939 börjat sprida sig i Europa (Hansen 1982) 
och har på vissa platser i mellaneuropa trängt ut 
vattenpest E. canadensis (Dandy 1980).

Smal vattenpest avviker från vattenpest genom 
att skotten har långa, smala, trekantigt linjära, 
ibland skärformigt inböjda, vridna och från basen 
gradvis avsmalnande blad (fig 1). Just de skär
formigt böjda och vridna bladen anförs av Simp
son (1986) som en skiljekaraktär mellan smal 
vattenpest och övriga arter i släktet. Arterna av 
vattenpest påträffas, liksom många andra ned
sänkta vattenväxter, för det mesta i vegetativt 
stadium, men det har visat sig att bladformen är 
tillräckligt konstant för att man skall kunna sär
skilja de olika arterna på vegetativt material (St 
John 1965).

Vattenpest och smal vattenpest skiljer sig också 
genom det sätt på vilket hanblommorna når vat
tenytan vid blomningen. Hos vattenpest tillväxer 
blomskaften så mycket att hanblommorna slut

ligen når vattenytan. Hos smal vattenpest där
emot lossnar hanblommorna från blomskaftet och 
når vattenytan fritt flytande (Dandy 1980). Båda 
arterna är dioika och förekommer endast med 
honplantor i Europa (Hansen 1982), så denna 
egenskap kan tyvärr inte användas för att identi
fiera europeiskt material.

I Danmark upptäcktes E. nuttallii ("smalbladet 
vandpest") så sent som 1982 (Hansen 1982) och 
uppges där förekomma i både stillastående och 
rinnande vatten (Moeslund m fl 1990). Dess ut
bredning är emellertid ännu dåligt känd.

Nyckel till de svenska Elodea-arterna
1 Blad tunna, från basen långsamt avsmalnande, 

spetsiga, knappast över 2 mm breda, åtminstone 
några starkt kloböjda Smal vattenpest E. nuttallii 

- Blad kraftigare, jämnbreda, föga avsmalnande, 
trubbiga, vanligen mer än 2 mm breda, ej kloböjda

Vattenpest E. canadensis

Lokaler
Jag har hittills påträffat smal vattenpest på två 
lokaler i stockholmstrakten, båda i Uppland. På 
dessa växte den på mjukbottnar i grunda vikar av 
Mälaren ner till ett djup av ca 2 meter.

Den första lokalen, Bromma, Södra Ängby 
(RUBIN 101 6d 14 39), har en ganska rik flora 
av vattenväxter med bl a bandnate Potamogeton
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Fig 1. A, B: Smal vattenpest Elodea nuttallii. Upl, Stockholm, Ängby, A. Anderberg & A -L Anderberg s n (S). - 
C, D: Smalbladig form av vattenpest E. canadensis. Sdm, Vårdinge, Sjundasjön, H. Rydberg s n (S). - Illustration: 
Pollyanna Lidmark. y s
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compressus, ålnate P. perfoliatus och axslinga 
Myriophyllum spicatum talrikt, vidare gropnate 
Potamogeton berchtoldii, uddnate P. friesii, 
strandpryl Littorella uniflora, hornsärv Cerato- 
phyllum demersum, blomvass Butomus umbella- 
tus, gul näckros Nuphar luteum samt höstlånke 
Callitriche hermaphroditica. - Belägg i S, dubb
lett i Botanisk Museum i Köpenhamn (C).

Den andra lokalen, Vällingby, Hässelby 
Strand (RUBIN 101 7c 02 35) har inte så rik flora, 
men uddnate Potamogeton friesii och axslinga 
Myriophyllum spicatum noterades.

Vattenpest E. canadensis fanns inte på någon 
av lokalerna.
Smalbladig vattenpest har liksom vattenpest 
effektiv vegetativ förökning, och dess använd
ning som akvarieväxt uppges ha haft betydelse 
för dess kolonisation i Europa (Dandy 1980). 
Arten borde ha goda spridningsmöjligheter

åtminstone i Mälaren, så det är rimligt att anta att 
den är förbisedd och visar sig förekomma på fler 
platser i stockholmstrakten.
För kontrollbestämning av materialet vill jag tacka Alfred 
Hansen, Botanisk Museum i Köpenhamn, som först upp
täckte Elodea nuttallii i Danmark. Vidare vill jag tacka 
Thomas Karlsson för allehanda hjälp.
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Inventeringsläger i Norrbotten 1992

Utforskningen av provinsen Norrbottens flora 
fortsätter under året med tre organiserade läger.
4- 10 juli. Skärgårdsinventering med båt i norra 
Luleå skärgård. Tält (SW).
5- 19 juli. Skog och berg i södra Norrbotten. 
Förläggning i Långträsk och Jävretrakten (LS).

8-15 augusti. Skog och kust. Okända trakter i 
Niemisel och Kalix ska inventeras.

Alla inventeringsintresserade är välkomna. An
mäl dig till
Lennart Stenberg 
Fastlagsv 13 
126 48 Hägersten 
08-645 34 56 (hem) 
08-743 27 45 (arb)

Sture Westerberg 
Lävägen 97 
951 48 Luleå 
0920-483 64 (hem) 
0920-960 88 (arb)



Recension

Galler - en fälthandbok
Coulianos, C.-C. & Holmåsen, I. 1991: Galler. 
En fälthandbok om gallbildningar på vilda och 
odlade växter. 317 s, 277 färgfoton. Interpub
lishing AB, Stockholm. ISBN 91-86448-29-3. 
Inbunden. Pris ca 380 kr.
Cecidologi (läran om galler) är en vetenskap med 
anknytning både till zoologi och botanik. De 
flesta gallbildare hör hemma bland djur (främst 
kvalster och insekter), svampar (mestadels rost, 
sot, algsvampar) och i mindre utsträckning bak
terier, mykoplasmor och vira. Värdarna är väx
ter, speciellt kärlväxter, och i några fall svampar. 
En gall (inte galla!) är en abnorm tillväxt av en 
vävnad orsakad av en parasit eller i undantagsfall 
en symbiont. Påverkan sker kemiskt på i många 
fall ännu okänt sätt. Till skillnad från tumörer, 
som växer okontrollerat tills värden dör, har 
galler en bestämd utveckling, mognad och död, 
vanligen inom ett år. Galler bildas egentligen av 
värden och orsakas av andra organismer, men 
paradoxalt nog syftar i det allmänna språkbruket 
termen gallbildare på gallorsakarna, något som 
förmodligen är outrotligt. I det följande avviker 
jag alltså inte från praxis. Gallbildarna studeras 
förstås främst av zoologer, men många botanister 
har också gjort sig namn inom cecidologin. Mind
re känt är att även de flesta institutionsherbarier 
har rikliga gallsamlingar - materialet samlas, 
prepareras och arkiveras där på botaniskt vis.

Om allt detta och mera därtill berättas i denna 
fängslande bok. Den som tidigare har velat be
stämma nordiska galler har vanligtvis hänvisats 
till utländsk speciallitteratur, t ex H. Buhrs två 
nu utgångna tegelstensvolymer (1964-65) över 
mellan- och nordeuropas galler, till svampböcker 
eller populära bildfaunor, växtskyddsböcker och 
bildfloror över våra natur- och kulturmarkers 
smådjur, parasitsvampar och andra organismer, 
där galler kommer med på ett litet hörn. Fr o m 
1960-talet har alltså den gallintresserade haft en 
hel del litteratur att välja på, men urvalet i

bilderböckerna är givetvis begränsat, och de sak
nar bestämningsnycklar. I och med Coulianos 
och Holmåsens verk har den populärvetenskap
liga cecidologin nått ett högre plan.

Av de kända nordiska gallerna behandlas här 
drygt 80% (ca 1100), därav 250 på färgfoton. En 
tredjedel av boken utgörs av nycklar. Redan 
dessa uppgifter visar att vi har undfägnats med 
en korsning mellan Buhrs tunga verk och bilder
böckerna. Det är alltså med största intresse som 
jag har fördjupat mig i denna publikation.

Den allmänna delen i Galler omfattar en karta 
över Nordens landskap, definition av gall
bildning, beskrivning av olika galltyper, deras 
tillkomst och dubbelgångare (t ex minor, 
groddknoppar, svampstromata, sprutskador). 
Olika grupper av gallbildare presenteras plus en 
historik över cecidologin i Norden. Bilddelen har 
i genomsnitt två färgfoton per sida med åtföljande 
fyllig text. Boken avslutas med referenser (6 sid), 
ordförklaringar och index över växtnamn, galler 
och gallbildare.

Redan vid en genombläddring slås man av den 
pedagogiska uppställningen. Nycklarna är arran
gerade efter värdväxternas vetenskapliga namn i 
alfabetisk ordning och har ofta underavdelningar 
av typen "på stjälkar", "på blad". Arterna nämns 
sedan med såväl vetenskapligt som svenskt namn 
(om sådant finns) och grupptillhörighet. Gallbil- 
darnas utseende beskrivs där så är befogat, likaså 
de galler som ej avbildas. Även bilddelen är 
överskådligt uppställd efter värdarnas vetenskap
liga namn i bokstavsordning. Andra praktiska 
grepp är en genreuppdelning av litteraturlistan, 
ovannämnda redovisning av gallernas dubbel
gångare samt diverse detaljer, som visar att för
fattaren har vårdat sig om sina läsare. Typografin 
är också tilltalande.

Coulianos har gjort en kanske nödvändig in
skränkning i bokens omfång genom att med ett 
par undantag utesluta galler på mossor, svampar, 
lavar och alger, men dessa cecidier är vanligtvis 
små, fåtaliga och svårstuderade för lekmannen. I
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övrigt har han inte väjt för svårigheterna. Nor
dens zoocecidier är ännu ofullständigt utforska
de, särskilt de med nordlig utbredning, och flera 
gallbildare, inte minst bland gallkvalstren, väntar 
på sin beskrivning. Artavgränsningen hos vissa 
av dessa, liksom hos flera hithörande parasit
svampar, är också problematisk. Ett antal okända 
gallkvalster med igenkännliga galler redovisas i 
nyckeln. Till de cecidologiskt besvärligaste värd
växtsläktena hör Salix, vilket alla vet som har 
försökt använda Buhrs böcker. Coulianos ägnar 
släktet sex sidor med ett 60-tal arter gallbildare 
och har, såvitt jag kan bedöma, lyckats göra detta 
avsnitt överskådligt och begripligt. Ekarna är 
också utsatta för en hord av gallbildare, speciellt 
steklar med invecklade livscykler, något som 
utförligt skildras i bildtexterna. En svårighet vid 
bestämningar är att till utseendet lika cecidier kan 
orsakas av skilda parasitarter, varför identifie
ring av gamla galler, tomma på djur, förstås blir 
fruktlös. En annan fallgrop utgör de galler som 
även innehåller parasiter på de rättmätiga in
vånarna samt inhysingar (inkviliner). En stor gall 
som den välkända sömntornen på nyponbuskar är 
ett dylikt miniatyrsamhälle.

Författaren är entomolog av facket, och hans 
behandling av den zoologiska delen torde vara 
gedigen. Jag är inte kompetent att bedöma den i 
detalj, men det framgår att ny litteratur och 
senaste rön har beaktats. Systematik och nomen
klatur har ändrats en hel del under senare år. 
Flera välkända arter har fått byta namn, i synner
het bland gallkvalstren i det stora släktet Erio- 
phyes. Ett annat exempel utgör viderosornas upp
hov, gallmyggorna i släktet Rabdophaga, vilka 
överförts till Dasineura. Vad gäller parasitsvam
parna har Coulianos även där gjort ett gott arbete, 
även om jag saknar en och annan nyhet.

Utbredningarna anges mycket kortfattat med 
de svenska landskapen samt markeringar för 
övriga nordiska länder utom Island. Tyvärr fanns 
det inte möjlighet för författaren att beakta våra 
rika institutionssamlingar, vilka självfallet skulle 
ha nyanserat utbredningsbilderna. Nu får läsarna 
i stället nöjet att fylla i med egna fynd. Åtskilliga 
uppgifter torde ändå publiceras här för första 
gången. För att ta ett mykologiskt exempel med
delas två nya lokaler (Upl, Vsm) för det sällsynta 
skålroststadiet av sävrost Puccinia scirpi på sjö- 
gull. Det har tidigare hittats bara två gånger i 
Sverige (Sm, Boh).

Det är inte lätt att beslå författaren med några 
fel. Där finns ett par snart genomskådade tryck

fel, bortramlade trivialnamn i register och nyck
lar samt några missvisande uttryck. Vitrost Al
bugo (fig 70) och biåssvampar Taphrina (156, 
168 m fl) har inga egentliga fruktkroppar, utan 
skiktet av konidioforer resp sporsäckar sitter 
direkt på mycelet. Hos slånpung (plommonpung) 
sägs "fruktkroppen" vara gråbrun till gulbrun. 
Fruktskiktet är snarare vitaktigt, och de olivbruna 
fläckar som syns på fig 168 är säkert sammets- 
mögel Cladosporium, som har angripit pungarna. 
Jag har nyligen sett detta förlopp på levande 
material. Det är heller inte korrekt att kalla 
rosrostens vårstadium för skålrost (aecidium), 
eftersom där inte finns några skålar utan ett s k 
caeoma. En övergripande term för detta och 
skålrost är aecium.

Beträffande trivialnamnen har författaren gjort 
en väsentlig insats. Få zoocecidier har tidigare 
haft svenska namn. Alltefter utseendet lanseras 
här gruppnamn som knottror, bläsor, vårtor, 
nystan, filt m fl, vilka är lätta att komma ihåg. 
Många nybildningar är utomordentligt träffande, 
som t ex pilbönor, eldkvast, ekdruva och al
tofsar. Här för Coulianos en tradition vidare, där 
vi känner igen folkliga namn som sömntom, 
kikbär, galläpple och gökblod. Många av djuren 
har förstås också svenska namn men då vanligen 
av typen tallgallkvalster, bokgallmygga och vall- 
mogallstekel, och åtskilliga av dessa är namn
givna tidigare.

Ett 50-tal nya parasitsvampsnamn lanseras 
också, de allra flesta av den självskrivna model
len jordreverost, adonissot, väddbladmögel etc. 
I några exempel sammanfaller gallernas grupp
namn med svampnamn som hom, pung och vår
tor. Snudd på kollision är buckla (biåssvampar) 
och bucklor (vissa bladlöss och kvalster), och 
termen bläsor för somliga kvalstergaller kan även 
leda tankarna till biåssvamparna. Dessa anmärk
ningar är dock bagateller i sammanhanget. Det 
är ett nöje att ta del av dessa genomtänkta och 
ofta fyndiga namn; man är ju inte bortskämd med 
att författare av populärbiologiska böcker lägger 
ner någon större omsorg på trivialnamnen.

Emellertid saknar jag en förklaring till de olika 
skrivsätten av zoologiska och botaniska namn, 
vilka alla läsare säkert inte genomskådar. I ett 
zoologiskt namn av typen Phytoptus tiliae nerva- 
lis är det sistnämnda ordet ett underartsepitet och 
det mellersta förstås ett artepitet, men botanisten 
läser tiliae nervalis som ett tvåordigt artepitet, 
kanske med bortfallet bindestreck. Tidigare 
skrevs ofta sådana botaniska epitet som två ord.
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Slutligen skall den viktiga fotodelen harange
ras. Holmåsen står för fyra femtedelar av bil
derna och författaren m fl för resten. Många 
galler presenteras här för första gången i färg för 
svensk publik. Kvaliteten på bilderna är utmärkt 
och i genomsnitt bättre än i seriens övriga delar 
(Svampar, Lavar, Mossor). Föremålen visas 
genomgående i optimal storlek med lämplig bak
grund. Där så krävs exponeras både över- och 
undersidor av bladen samt gallerna i genom
skärning. Vitrosten har dock fått grönstick, och 
bilden på violrost gör den inte rättvisa, eftersom

nästan bara violbladens ointressanta undersidor 
syns, men dessa skavanker är ungefär de enda jag 
med möda kan hitta.

Det känns skönt att helhjärtat kunna rekom
mendera denna unika publikation, som passar 
både naturintresserade amatörer och fackfolk. 
Den blir en svår konkurrent till alla de andra 
fälthandböckerna om utrymmet i ryggsäcken på 
mina strövtåg i markerna och tillika en självklar 
hjälpreda hemma vid arbetsbordet.

Nils Lundqvist

Rättelser

SBT 1991 häfte 4, sid 316. - Nicktistelns veten
skapliga namn är Carduus nutans och inte, som 
jag skrivit, C. acanthoides.

SBT 1991 häfte 5, sid 335. - Här har jag genom 
skrivfel fått med en starrhybrid för mycket, näm
ligen Car ex acuta X elata.

Jag beklagar de båda felen.



Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift

Uppsatser bör vara skrivna på svenska, men även 
danska, norska och engelska artiklar kan accepte
ras. Innan manuskripten antas granskas de av 
fackgranskare, vilka utses av redaktören.

Manuskript måste vara maskinskrivna med dub
belt radavstånd. Använd nytt färgband så att tex
ten blir svart, och skriv inte in några ändringar för 
hand. Stryk inte under rubriker och latinska 
namn, och skriv ingenting i marginalerna. Redige- 
ringsanvisningar kan lämnas på en kopia.

Lämna gärna text inklusive tabeller på diskett! 
Redaktionen har en AT (5 1/4-tums 1.2 Mb 
disketter) och ordbehandlingsprogrammet Word, 
men vi kan läsa andra filformat och disketter 
(även för ABC och Mac). Bifoga alltid utskrift!

Abstract. En sammanfattning på engelska av 
problemställning och resultat (högst 200 ord) ska 
inleda artiklar som kan ha intresse utanför lan
dets gränser. I anslutning till Abstract ges en 
engelsk version av uppsatsens titel, samt förfat
tarens namn och adress.

Figur- och tabelltexter bör ges i både svensk 
och engelsk version. Den engelska versionen kan 
göras fylligare, så att dessa texter tillsammans 
presenterar det väsentliga i uppsatsen. Alterna
tivt kan längre uppsatser innehålla en summary.

Hjälp med översättning, resp språkgranskning 
av engelsk text, kan förmedlas av redaktionen.

Namnskick. Författaren får själv välja om sven
ska eller latinska namn ska användas. Första gån
gen en art nämns bör dock både svenskt och la
tinskt namn nämnas. Ange vilken flora som följs 
nomenklatoriskt. Auktor efter det vetenskapliga 
namnet skrivs endast ut om växten ej finns med i 
den angivna floran.

Faktaruta. Om det är nödvändigt att använda 
fackuttryck, som inte är allmänt kända, ska de 
förklaras i en faktaruta. Uttrycken skrivs i alfa
betisk ordning på ett särskilt manusblad.

Referenser i texten skrivs som författare och 
publiceringsår: ’Ferguson 1976’. Om referens till 
sida (sidor) är nödvändig skriver man ’Svensson 
och Wigren 1983 s 166-170’. Om författarna är 
fler än två förkortar man: Tngelög m fl 1984’.

Citerad litteratur. Under denna rubrik ska finnas 
alla referenser nämnda i texten, men inga andra.

Följ dessa exempel (boktitlar och tidskrifters 
namn kursiveras):
Ferguson, I. K. 1976: Doronicum L. IT. G. Tutin m fl 

(red), Flora europaea 4: 190-191. Cambridge Uni
versity Press.

Ingelög, T., Thor, G. & Gustafsson, L. (red) 1984: 
Floravård i skogsbruket. Del 2 — Artdel. Skogs
styrelsen.

Svensson, R. & Wigren, M. 1983: Klättens historia och 
biologi i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 77: 165-190.

Tabeller skrivs på särskilda pappersark, förses 
med förklarande text, och numreras löpande med 
arabiska siffror. Om utskriften görs på elskriv- 
maskin med engångskarbonband kan tabellerna 
fotograferas direkt för tryckning.

Även tabeller kan tas emot på datamedium, 
men bifoga utskrift.
Illustrationer. Alla figurer (inklusive kartor, 
foton och färgbilder) numreras i en följd med 
arabiska siffror. Figurtexterna skrivs på särskilda 
pappersark. Om en figur består av flera delfigurer 
ska dessa betecknas med versaler (A, B, C osv).

Figurer bör vara anpassade till satsytans stor
lek: spaltbredd 68 mm, sidbredd 140 mm, sidhöjd 
195 mm. Observera särskilt, att om en figur pla
neras uppta en helsida kan den inte vara smalare 
än proportionerna 140:195.

Original till teckningar bör utföras i tusch i 
ungefär dubbel skala. Fotografier bör vara kopie
rade på blankt papper i ungefär den storlek de 
ska ha i tryck. Om flera fotografier monteras 
samman till en figur måste delfigurerna vara 
absolut rätvinkligt tillskurna. De ska vara monte
rade med högst 1 mm mellanrum på vit kartong 
(använd minsta möjliga mängd lim).

Författare har möjlighet att illustrera sina upp
satser med omslagsbild i färg. Begränsade resur
ser för färgtryck inne i tidskriften finns även. Som 
original är diabilder av valfritt format lämpligast.
Korrektur utsänds i form av utskrift från rad
skrivare. Författaren uppmanas gå igenom detta 
noggrant och markera alla fel. Rättelser av text 
kan normalt inte göras sedan detta korrektur läm
nats. I undantagsfall ges ett andra korrektur för 
kontroll av figur- och tabellinplaceringar.
Särtryck. Författaren erhåller kostnadsfritt 50 
särtryck av uppsatser längre än en sida. Extra 
särtryck kan erhållas (prisuppgifter och beställ
ningsformulär medföljer korrekturet).
Redaktionen står gärna till tjänst med råd vid 
utformningen av materialet. Tel 046-13 83 00.
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