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Strandveronika - en relikt i odlingslandskapet
ÅKE CARLSSON

Strandveronika Veronica longifolia växer huvud
sakligen vid öppna, gärna klippiga, stränder med 
näringsrika och basiska förhållanden. Ibland på
träffas den på torra platser långt från vatten, t ex 
berghällar och vägkanter.

I det äldre odlingslandskapet hade arten ingen 
möjlighet att klara sig där den utsattes för slätter 
eller bete i normal omfattning. Odlingsrösena var 
dock en nisch som den kunde utnyttja. De gav 
tillräckligt skydd mot både lie och mule. Före 
mitten av 1800-talet var rösena i moränbygdernas 
åkrar mycket talrika. I samband med laga skifte 
lades ofta stenmurar i de nya gränserna. Då togs 
sten i första hand från rösena. Även stenmurarna 
blev i enstaka fall växtplatser för strandvero- 
nikan.

Strandveronikan kunde växa både uppe i röset, 
om det inte var alltför beskuggat, och runt om i 
den smala gräsbård som fanns mellan åkern och 
röset. "De väldige rören lågo som frodiga öar vid 
rename och inuti åkrarne, rikligt bevuxna med 
hassel och ek, och saftigt ogräs stack fram, en 
fyllig krans kring kanterna", skriver Klas Olofs
son (1928) från Boråstrakten. Denna remsa var 
betesmark vid sådden och slåttermark på hösten.

Olofsson beskriver hur dessa grässträngar kom 
till nytta på våren:
Den unge bondens far eller farfar ruskar på huvudet, 
undrar och frågar: ’Va ska du nu ha till vårfor, när du ger 
dig på rören.’ Ty de äldste bette alldtid sina ökar kring 
rören, där ju ogräset spirade tidigt och friskt, läto oxarne 
ta sitt mesta foder där, under det åkern vårbrukades. Och 
oxarne knavde och skavde kring röret medan bonden satt 
på renen med sin ättendarsbete i näven, eller någon av 
barnen eller pigan stod där och höll i udda (höll i tömmen) 
medan bonden var framme och åt frukost.

Gräset kring rösena kunde inte slås av under 
slåttertiden utan att grödan trampades ned. Där
för väntade man tills säden var skuren. Detta 
gynnade strandveronikan. Bonden Lars Persson 
på Svältorna i centrala Västergötland skriver i sin 
dagbok den 15 september 1838: Kört säd Rak och 
Rörahö. Året därpå i augusti: Den 29 kom 
skrädara då vi slog rör på Kurkoiärdet och den 
31: Kört rak och rörahö med våras häst (Anders

son & Lindblad 1988, 1989). Bondsonen Olof 
Andersson i Tränghult sydost om Borås noterar i 
sin dagbok den 20 augusti 1842: Vi to go in rörahöt.

Linné (1755) nämner i andra upplagan av Flora 
svecica om strandveronikan från odlingsrösen: 
"Växer i Västergötland vid Mariestad, men i 
synnerhet i Vargholmens äng vid Höverö by i 
Grolanda socken i stenrösen." Som rapportör 
anges boråsaren Anders Boström. Det är möjligt 
att han upptäckte lokalen under någon av sina 
resor mellan hemmet och läroverket i Skara. Var 
Vargholmen ligger är det ingen som med säkerhet 
vet i dag. En tänkbar plats är en holme i numera 
utdikade myrmarker ca en kilometer nordväst om 
Höverö. Här finns en varggrop. Rösena är till 
stor del borttagna och har använts för att fylla 
igen varggropen. Även om de fått vara kvar hade 
strandveronikan försvunnit på grund av igenväx- 
ningen.

Strax efter Linnés flora skriver Abraham Sam- 
zelius (1758) Flora Nericiensis. Han kallar 
strandveronikan Sten-Pris och anger att den 
"wäxer i stenrösor". Kanske är det senare bara 
ett citat efter Linné.

När Anders Tidström (1763) reste genom 
Västergötland noterade han vid Hökerum, ett par 
mil nordost om Borås, att "på gärdet wäxte i de 
hopkastade stenarna Veronica Longifolia, denna 
ört war nu mera intet rar alt framåt, men wäxte 
allenast i stenrör, syntes icke en enda gång på 
jemna gräswallen."

Senare förekommer endast mycket sporadiska 
notiser om Strandveronika i rösen. Beurling 
(1854) meddelar att arten växer i "strandrös vid 
Ströms-åns knä" vid Strömstad. Enligt Johansson 
(1910) är den noterad 1903 av K. P. Hägerström 
i ett stenrös på en åker nära kyrkan i Oja på 
Gotland. Skärman (1942) fann växten vid en 
stenmur utmed landsvägen nära kyrkan i Långa- 
red norr om Alingsås.

Den sistnämnda platsen ligger strax väster om 
några nutida lokaler i centrala Västergötland. I 
Landa socken påträffades i början av 1970-talet 
ett halvdussin spridda växtplatser i odlingsrösen.
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Strandveronikan växer på bägge sidor om denna stenmur i Ormentorp, Siene socken. Sven Olsson byggde muren 
tillsammans med sin far i mitten av 1930-talet. De tog sten från ett stort röse strax intill muren. Tidigare fanns en låg, 
smal mur, som troligen lades vid laga skiftet. Muren rensades från buskar före fotograferingen. Foto Tore Hagman/N 
30.8.1991.

Av dessa finns åtminstone tre kvar. I Ormentorp 
i Siene socken växer strandveronikan utmed sten
murar. I Molla socken är den främst knuten till 
ett fornminnesområde med små rösen på grus
kullar öster om kyrkan. En växtplats finns på en 
åkerholme väster om Skogsbo i Mjäldrunga sock
en. Den största lokalen är belägen i byn Stenunga 
i Hudene socken. Här växer strandveronikan i ett 
stort antal rösen, både odlingsrösen och grav-

rösen, samt i en stenmur. Området omfattar dels 
brukad åker, dels öppen betesmark som tidigare 
varit åker. Arten kan vara mycket gammal på 
dessa lokaler. Alla ligger i gammal kulturbygd 
med ett rikt bestånd av fornlämningar.

Strandveronikans kvarvarande hävdberoende 
växtplatser är troligen en liten spillra av den forna 
förekomsten. Förhoppningsvis får blomman leva 
kvar åtminstone i några rösen i Västergötland,
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Stenunga gör skäl för sitt namn. De talrika rösena är noggrant inritade på kartan från laga skiftet.

som ett intressant exempel på anpassning till en 
nisch i det gamla odlingslandskapet.
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Groningsförsök med brand- 
och svedj enäva
JOHN KRAFT

Lagerberg (1948), vars växtbeskrivningar alltid 
är intressanta och lärorika, skriver om svedje- 
nävan Geranium bohemicum:
Det ser ut, som om en viss grad av upphettning skulle vara 
ett villkor för frönas utveckling. Genom utförda gronings
försök har man fått intressanta upplysningar om betingel
serna härvidlag. Man har bl. a. konstaterat, att fröna 
kunna bevara sin groningsförmåga genom flera årtionden 
(ända till 60 år). Vid vanlig rumstemperatur erhålles 
praktiskt taget ingen groning, men efter upphettning av 
fröna till 40 grader eller ännu bättre 50 grader gror de 
villigt och särskilt snabbt, om de anbringas på kolhaltigt 
substrat. Enligt Sten Andersson, Buskeboda, Urshult, går 
det också att hälla kokhett vatten genom silen.

När jag sådde svedjenäva första gången hade jag 
inte läst Lagerberg, varför jag sådde obehandlat 
frö. Det grodde tillfredsställande. När jag senare 
fick frö av brandnäva G. lanuginosum sådde jag 
även detta obehandlat. Resultatet blev negativt. 
Inte ett enda frö ville gro.

De två senaste vårarna har jag sått båda arterna 
dels utan värmebehandling, dels efter att ha hållit 
fröna i en tesil i 10 sekunder i kokande vatten. 
Efter värmebehandling grodde även brandnävan 
till så gott som 100%, och svedjenävan grodde 
både snabbare och bättre. Samtliga sådder har 
gjorts i såjord, som till större delen består av 
torvmull.

Groddplantor av nävor Geranium. I de båda krukorna till 
vänster såddes brandnäva G. lanuginosum, till vänster 
obehandlat frö, till höger värmebehandlat. I de två till 
höger såddes svedjenäva G. bohemicum. I den vänstra var 
inte fröet värmebehandlat. Som syns har det grott, men 
plantorna är inte lika kraftiga och gröna som de i krukan 
till höger, där fröet var värmebehandlat. Foto 8 maj 1992.

Kanske även svedjenävan kräver upphettning 
om fröna legat i jorden i många årtionden? Eller 
är skillnaden i groningsbiologi en orsak till att 
brandnävan är så mycket sällsyntare än svedje
nävan?

Båda arterna har kort levnad. De har tydligen 
bråttom att föröka sig när förutsättningarna gives. 
De gror faktiskt på mindre än en vecka och 
blommar efter ca fyra, fem veckor. Frömognaden 
inträffar tidigt på högsommaren. Båda är faktiskt 
riktigt prydliga när de blommar som bäst. Jag 
brukar ha dem som kantväxter på en liten rabatt. 
Svedjenävan självsår sig villigt och dyker upp här 
och där i trädgården. Sommargrodda plantor 
blommar nu i september, och höstgrodda plantor 
har övervintrat de senaste milda vintrarna.

Landskrona i september 1992 
John Kraft 
Box 6034
261 06 Landskrona

Citerad litteratur
Lagerberg, T. 1948: Vilda växter i Norden. Band 3. Andra 

omarbetade och utökade upplagan. Stockholm. [Gera
nium bohemicum på sid 1011.]



Alcheinilla taernaénsis, en ny daggkåpa från Lycksele lappmark
STEFAN ERICSSON och SVEN HELLQVIST

Ericsson, S. & Hellqvist, S. 1993: Alchemilla taernaensis, en ny daggkåpa från Lycksele 
lappmark. [Alchemilla taernaensis, a new species from Lycksele lappmark.] Svensk Bot. Tidskr 
87: 5-14. Lund. ISSN 0039-646X.

Alchemilla taernaensis Hyl. ex S. Ericsson & S. Hellqvist, a species related to A. glomerulans 
Buser, is described from Lycksele lappmark, Sweden. It is only known to occur in a 50 km wide 
area within the parish of Tärna, mainly in the subalpine region. Within this area it is rather 
common in moist man-made habitats, e.g. ditches and fallow meadows. It also occurs in herb-rich 
birch forest, which is presumed to be its natural habitat. A. taernaensis is characterized by large, 
strongly undulate, somewhat shiny basal leaves, which are glabrous above, have overlapping 
basal lobes and broad, rounded teeth. The hairs are appressed on the lower parts of the flowering 
shoots, while the upper parts are glabrous. The variation in A. glomerulans and its relation to 
A. taernaensis is discussed.
Stefan Ericsson, Ekologisk botanik, Umeä universitet, S-901 87 Umeå, Sweden.
Sven Hellqvist, Västerhiske 5026, S-903 60 Umeå, Sweden.

Nils Hylander och Erik Evers urskilde prelimi
närt ett antal nya daggkåpor insamlade under 
resor i Norrland. De föreslagna namnen har i 
regel inte publicerats utan finns nästan enbart på 
material från Evers privata herbarium (nu i 
UME). Enstaka ark med ett par av Hylanders 
arter har dock funnits i några offentliga herbarier.

I samband med registrering av herbariemate- 
rial för Västerbottens läns flora påträffade vi i 
Riksmuseet (S) några ark av en art som Hylander 
preliminärt kallat Alchemilla taernensis. Den nya 
arten liknar källdaggkåpa A. glomerulans. Det 
visade sig senare att Roland Carlsson sett mate
rialet i S och dessutom återfunnit arten i Tärna 
socken i Lycksele lappmark.

Det äldsta material som Hylander bestämt var 
insamlat av Edward Broddeson redan 1918. 
Eftersom Broddesons efterlämnade samling ej 
var helt uppordnad genomsökte vi 1986 Riks
museets källare efter mer material. Vi fann några 
ark som undgått Hylander, bland annat en dubb
lett till en kollekt han bestämt. Arket (nr lb 
nedan) visar att Broddeson själv anat fyndets 
värde, emedan han på den bevarade original
etiketten noterat "A. grandidens ny art?"

Broddeson kan kanske sägas vara tärnadagg
kåpans egentliga upptäckare, men hans namn A. 
grandidens kan ej användas, emedan det av 
Juzepczuk (1941) givits till en art från Kaukasus. 
Broddeson var den första att undersöka floran i 
flera intressanta områden i nordligaste Lycksele 
lappmark. En del goda fynd finns i hans om
fattande herbariematerial i S, t ex lapsk alpros 
Rhododendron lapponicum (Ericsson & Rune 
1991) och lappelm Roegneria mutabilis (Ericsson 
1987), men resultaten av hans resor till häst (!) 
blev aldrig publicerade. I ett brev till Lennart 
Wahlberg (se Wahlberg 1932), numera förvarat 
i herbarium UME, finns emellertid en beskriv
ning av hans färd 1918.

Under 1989 gjorde vi en insamlingsresa till 
Tärna socken. Vi fann snart att den nya dagg
kåpan var lokalt riklig och tämligen lätt att känna 
igen. Arten har tidigare nämnts av oss, och givits 
det svenska namnet tärnadaggkåpa (Ericsson & 
Hellqvist 1989). Senare harden nämnts endasten 
gång (Norrlöf 1991). I följande beskrivning har 
vi tagit upp Hylanders namnförslag, dock med 
stavningen av artepitetet ändrad till taernaensis 
(så även i vår uppsats från 1989).
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Val av typmaterial
Vi har inte funnit några noteringar om påtänkta 
typark av A. taernaénsis, vare sig hos Hylander 
eller Evers. Av de 9 kollekter som samlats före 
våra, har Hylander bara tagit de i Uppsala odlade 
kollekterna (7 och 8 nedan). Dessa är avvikande 
och direkt olämpliga som typmaterial. Övriga 
kollekter med Hylanders bestämningslappar (1, 
2 och 3) är sparsamma, i dåligt skick eller består 
av unga plantor. Asplunds kollekt (9) kan ha setts 
av Hylander, men detta finns ej noterat.

Evers tre kollekter (4, 5 och 6) är sparsamma, 
men är nog de vackraste av de äldre insam
lingarna. De bär alla beteckningen "nov. spec.1' 
Vi misstänkte ursprungligen att dessa kollekter 
hade setts av Hylander, men de saknar noteringar 
om detta, och som analysen nedan visar är det 
troligt att han inte sett dem.

Enligt Olof Rune (muntl) reste Evers ensam till 
Tärna 1957. Han logerade i Granås och var 
framförallt ute efter serpentinväxter. Tyvärr min
des Evers 1989 (intervjuad av SE, avled året 
därefter) ej detaljerna kring upptäckten av A. 
taernaénsis. Evers var känd som samlare av 
exemplariskt pressade jättekollekter, varför det 
faktum att han nöjt sig med enstaka exemplar 
tyder på att han ej i falt förstått att det rörde sig 
om en obeskriven art. En underligt formulerad 
not till kollekt 4 antyder att taernaénsis-kollek
terna i stället insamlades med A. glomerulans f. 
glabrior i åtanke. Lokalangivelsen för kollekt 4 
och proveniensen för kollekt 8 visar dock att 
Evers ändå samlat plantor av den avvikande 
daggkåpan i Västansjö 1957 och sänt dessa till 
Hylander för odling.

Hylanders bestämningslappar med "A. taern- 
ensis" är daterade 1959. Förmodligen har Hylan
der först 2 år efter att han erhållit plantor från 
Västansjö träffat på de enstaka kollekterna (1, 2 
och 3) i S och känt igen Evers växt. Efter att ha 
uppfunnit namnet A. taernensis har han meddelat 
Evers att det odlade materialet var en tidigare 
okänd art. Evers not till kollekt 4, skriven först 
21/11 1960, blir då lättare att förstå. Texten 
"skulle väl närmast motsvara A. glomerulans 
Bus. f. glabrior C. G. West. men kan väl svår
ligen skiljas från A. taernensis Hyl. n. sp." 
tillkom eftersom han skickat det han trodde vara 
A. glomerulans f. glabrior till Hylander, men 
senare fått beskedet att det rörde sig om en ny 
art. Etiketterna till kollekt 5 och 6 får man 
förmoda att Evers skrivit senare. Hylander har i
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så fall inte sett kollekterna, i alla fall inte förrän 
vid något besök hos Evers i Sundsvall, t ex i 
samband med norrlandsresan 1964. Frånvaron av 
en bekräftelse från Hylander på de tre kollekterna 
gör dock även detta osannolikt.

Eftersom de belägg Hylander med säkerhet sett 
antingen är olämpliga, sparsamma eller unga 
föredrar vi att som typ välja en riklig kollekt (11) 
av gott material från vår egen insamlingsresa.

Alchemilla taernaénsis Hyl. ex S. Ericsson &
S. Hellqvist, sp. nov.
Typus: Sweden, Lycksele lappmark, Tärna parish, Hem- 
avan. Backyard of the ICA-store in the middle of the 
village. Remnant of fallow pasture with tall herbs, tus
socky grass and scattered willows. Altitude 470 m. RN 
7302 1467. 1.VII. 1989 S. Ericsson & S. Hellqvist. SE 
5025 (UPS holotypus (fig 1), C, DR, GB, H, ICEL, LD, 
LE, O, OULU, S, TRH, TROM, UME isotypi).
Planta statura pro genere medioicri, valida. Folia rosula- 
ria bene evoluta laete virida, ad 14 cm lata, asymmetrice 
valde undulata, orbicularia lobis basalibus se tegentibus; 
lobi 9, rotundati, leviter elongati, medius 45-60° latus, 
16-19-dentatus; dentes asymmetrice rotundati, utroque 
latere convexi, majores 2,5-3,5 mm longi (4-7 % radii 
foliari) 3-7 mm lati (longitudo 0,5-0,9 latitudinis), basin 
lobi versus decrescentes, dens terminalis loborum tri
angularis.

Surculusflorens erectus vel basi decumbens, internodiis 
ad summum folium 4-6; folia caulina breviter petiolata; 
inflorescentia pauciramosa glomerulis densiusculis.

Planta pro parte maxima glabra, distributio indumenti 
ut sequitur: internodii 3-4 infimi et petioli foliorum rosu- 
larium adpresse pilosi; foliorum pagina superior in denti- 
bus tantum pilosa, raro etiam in partibus distalibus sul- 
corum; pagina inferior in dentibus, lobis basalibus nervis- 
que pilosa, nervorum pars proxima tarnen saepe glabra.

Similis A. glomerulanti Buser, sed conjuctione charac- 
terum sequentium differt: inflorescentia omnino glabra, 
pagina superior foliorum quasi glabra, lobis basalibus se 
tegentibus et dentes foliares utroquae latere convexi.

Beskrivning
Angivna mått gäller torkat material. De mått- 
intervall som anges täcker variationen av minst 
90 % av materialet; större eller mindre mått kan 
således förekomma.
En medelhög och relativt grovvuxen daggkåpa. 
Rosettblad upp till 14 cm breda, friskt gröna och 
något glansiga, på ovansidan med hår endast på 
tänderna eller (i sällsynta fall) med enstaka hår i 
veckens yttre del, på undersidan med hår på 
basalloberna, tänderna och längs nerverna, dessa 
dock ofta kala på den innersta delen. Bladskaft 
upp till 27 cm långa, i hela sin längd med liggande
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Fig 1. Tärnadaggkåpa Alchemilla taernaensis, holotyp.
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hår. Basalstipler blekt gröna. Välutvecklade som
marblad cirkelrunda med (oftast starkt) omlott- 
gående basallober, kraftigt och osymmetriskt 
vågiga (därigenom nästan omöjliga att platta till 
utan att veck bildas), med 9 något utdragna, 
rundade lober. Ändloben 45-60° bred, inskuren 
till 18-40 % av bladskivans radie, med 16-19 
tänder, utan tandlöst parti vid basen. Tänder 
olikstora, mot lobens bas successivt mindre, as- 
symmetriskt rundade, på båda sidor konvexa; de 
större 2,5-3,5 mm långa (4-7 % av bladskivans 
radie) och 3-7 mm breda (längden 0,5-0,9 av 
bredden). Ändtanden triangulär, 0,5-1 gånger så 
lång som bred, dess spets i nivå med eller något 
kortare än omgivande tänder. Yttre försommar
blad med öppen sinus eller (vanligtvis) med över
lappande basallober, med (jämfört med de inre 
bladen) relativt sett smalare och spetsigare, 
ibland något krökta tänder.

Florala skott upprätta eller uppstigande (med 
basen längs marken), upp till 35 cm, vid blom
ningen 1-1,6 gånger så långa som längsta blad
skaftet, med 4-6 ledstycken upp till översta 
stjälkbladet, de 3-4 nedersta ledstyckena med 
liggande hår, de övre helt kala. Den nedersta 
leden (ofta de två nedersta) med bladlös stipel. 
Stjälkblad med relativt stor skiva av varierande 
utseende; de nedre ofta halvcirkel- eller njurfor- 
miga med grunt inskurna eller otydliga lober, de 
övre ofta med något kilformig bas och tydligt, 
ibland till halva radien inskurna lober. 
Stjälkbladsskaft mycket korta, de nedre i säll
synta fall upp till 10 mm långa. Nedre stjälkblads- 
stipler upptill trattlikt utvidgade, i kanten med 
korta, smala tänder. Blomställning fågrenig, vid 
blomningen något hopknipen, vid fruktmognaden 
med något mer utspärrade grenar. Blomgytl- 
ringar relativt täta. Blomskaft 0,5-2 mm, kala. 
Blommor gulaktigt gröna, kala, 3-4,5 mm breda. 
Fruktbägare under blomningen omvänt koniska,
1-1,5 mm långa, vid fruktmognaden något klock- 
formiga, 1,5-2 mm långa. Foderblad tillspetsat 
äggrunda, något kortare än eller lika långa som 
fruktbägaren, 1-1,4 gånger så långa som breda. 
Ytterfoderblad smalt elliptiska, 2-3 gånger så 
långa som breda, 0,8-1 gånger så långa som 
foderbladen.

Belagt material
Vi känner för närvarande till 27 kollekter av A. 
taemaensis, alla från Tärna socken i Lycksele 
lappmark. De förtecknas nedan, numrerade i

tidsordning. Insamlingslokalerna har markerats i 
fig 2. Samtliga kollekter har bestämts eller be
kräftats av oss under 1992. I de fall original
etiketter förekommer tillsammans med för
enklade maskinskrivna etiketter, har originalens 
text återgivits.
1. Vid vägen mellan Tärna kyrka och Västanby [ = Västan- 
sjö], 15.VII.1918 E. Broddeson (S). Två ark föreligger, 
la har endast maskinskriven etikett "A. taernensis Hyl.", 
det. N. Hylander 1959. Ib är försett med maskinskriven 
etikett "A. glomerulans Bus." men även med bifogad 
originaletikett "Alchemilla grandidens ny art ?", A. taer
nensis Hyl. ined., det. S. Ericsson 1986. Lokalen är vagt 
angiven av Broddeson och har därför tilldelats ett fråge
tecken på vår karta.

2. Norra sidan av sjön Stora Umevatten, västra sidan av 
Kåtaviken, 15 m ovanför det där belägna nybygget i 
sydsluttning, ängsbjörkskog med högvuxet fältskikt. 2 km
5 om norska gränsen. 13.VII. 1920 E. Broddeson (S). 
Originaletikett saknas, maskinskriven etikett "A. taernen
sis Hyl.”, det N. Hylander 1959.

3. Norra sidan sjön Stora Umevatten, norra sidan Kåta
viken, 250 m öst! [sie] om dess västra ända, ca 20 m över 
sjöns yta, slåtteräng nära skogskanten. 15.VII. 1920 E. 
Broddeson (S). Tre ark föreligger. 3a är försett med 
maskinskriven etikett "A. glomerulans Bus.", men även 
med två originaletiketter, varav den högra bär texten "A. 
glomerulans f. ? obs bladen!", A. taernensis det S. Erics
son 1986. Arket innehåller två exemplar, det nedre är/l. 
taernaSnsis, och den högra originaletiketten med note
ringen "obs bladen!" hör rimligen till detta ex. Till det 
övre exemplaret, som är A. glomerulans (conf. S. Ericsson
6 S. Hellqvist 1989), hörden vänstra originaletiketten "A. 
glomerulans f. ? Slåtteräng nära skogskanten ca 250 m 
öster om Lars Perssons ca 20 m öfver St. Umevatten, 
Kåtaviken”. 3b och c har endast maskinskrivna etiketter 
"A. taernensis Hyl.", det. N. Hylander 1959. 3c består 
endast av unga sterila plantor och har tillägget "in statu 
juvenili” på Hylanders bestämningslapp.

4. Västansjö, gräsvall. 15.VII. 1957 E. Evers, "A. glome
rulans Bus. Obs.! ovanligt glatta blad!". På bifogad lapp 
står "Skulle väl närmast motsvara A. glomerulans Bus. f. 
glabrior C. G. West. men kan väl svårligen skiljas från 
A. taernensis Hyl. n. sp., E. Evers 21.XI. 1960" (UME). 
Se kollekt 8.
5. Hemavan, gräsvall vid högfjällshotellet. 16.VII. 1957 
E. Evers "A. taernensis Hyl. nov. spec." (UME). En 
förmodad dubblett bär lokalbeteckningen "Hemavan, 
gräsvall" (S).

6. Tärnaby, grässlänt vid vägen upp till gamla turiststatio
nen. 18.VII. 1957 E. Evers, "A. taernensis Hyl. nov. 
spec." (UME).

7. Hortus Bot. Upsal. 22.VI. 1960 N. Hylander, "A. 
taernensis" (UPS). Ursprung ej angivet, men bör vara 
identiskt med kollekt 8.

8. Västansjö 1957. Odlad i Botaniska trädgården, Upp
sala. 25.VI. 1962 N. Hylander, "A. taernensis" (UPS). 
Den angivna proveniensen gör det troligt att kollekt 4 är
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Fig 2. Känd utbredning av tärnadaggkåpa Alchemilla taernaSnsis. Numren hänvisar till förteckningen över 
belagt material.
Known distribution of Alchemilla taernaSnsis. The numbers refer to the list of specimens.
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samlat i samma bestånd som odlingsmaterialet, se även 
kollekt 7.

9. 8 km från Tärnaby mot Hemavan. Ängsbjörkskog vid 
gamla landsvägen. 28.VII. 1963 E. Asplund, "A. taernen- 
sis Hyl." (S).

10. 4 km E Tärna kyrka. N-delen av Tärnaby camping
plats, belägen på W-sidan av Ume älv. I kanten av skogen 
N campingen i fuktdråg ca 30 m från älven. Tämligen 
frodigt. Sparsam, få ex sedda. A. glomerulans förekom
mer rikligt. Altitud 445 m. 30. VI. 1989 S. Ericsson 5006 
(OULU, UME).

11. Hemavan. Backyard of the ICA-store in the middle of 
the village. Remnant of fallow pasture with tall herbs, 
tussocky grass and scattered willows. Altitude 470 m. RN 
7302 1467. 1.VII.1989 S. Ericsson & S. Hellqvist. SE 
5025 (typkollekt, se ovan).

12. Hemavan. Mitt i byn W om E 79 intill ICA-butiken 
(N om uppfarten till fjällhotellet). E-sidan av grusväg 
parallell med E 79 ca 100 m W butikshuset. Fuktigt, 
gräsbevuxet dike intill Salix-snår. Altitud 465 m. 
1.VII. 1989 S. Ericsson 5011 (H, LD, UME).

13. Klippen, byns södra del. Vägkant intill väg E 79. 
1.VII. 1989 S. Hellqvist 34/89 (UME).

14. Klippen. W-sidan väg E 79 i N-delen av byn rakt 
nedanför Björnberget. Fuktig gräsmark med små viden. 
Sparsam. Altitud 495 m. 1.VII.1989 S. Ericsson 5012 
(UME).

15. Umfors, gräsmark i byns norra del, ca 550 m ö h. 
1. VII. 1989 S. Hellqvist 44/89 (TROM, UME).

16. Umasjö. Ängsmark S Rukkejukke på W-sid E 79. I 
dike intill lada. Altitud 550 m. 1.VII. 1989 S. Ericsson 
5018 (H, O, TROM. UME).

17. Vilasund, vägkant i byns östra del, ca 550 m ö h. 
1.VII. 1989 S. Hellqvist 43/89 (TRH, UME).

18. Strimasund, östra delen av byn, S väg E 79. Vid en 
mindre bäck i björkskog, ca 550 m ö h. 1.VII. 1989 S. 
Hellqvist 41/89 (TRH, TROM, UME).

19. Strimasund, östra delen av byn. Intill väg E 79. 
1.VII. 1989 S. Hellqvist 42/89 (UME).

20. Vägkant S vid E 79 1,5 km E om Ängesdalsavtaget, 
W Tärnaby. 23.VII. 1991 B. Norrlöf (UME). Fyndet är 
omnämnt av Norrlöf (1991).

21. Tärnaby, fjällhotellet vid stugorna, fjällbjörkskog. RN 
7290 1476. 18.VII. 1992 R. Carlsson 92-41 (S).

22. Tärna camping, videsnår vid Umeälven. RN 7291 
1478. 19.VII. 1992 R. Carlsson 92-42 (S, UPS).

23. Ca 3 km från vägkorsningen vid Västansjö mot Joe- 
ström, öppen ängsmark i fjällbjörkskogen. RN 7293 1464. 
19.VII. 1992 R. Carlsson 92-43 (S, UPS).

24. Västansjö, S om Jovattsån V om vägen, fjällbjörkskog. 
RN 7293 1467. 19.VII. 1992 R. Carlsson 92-44 (UPS).

25. Västansjö, mellan stora vägen (E 12) och Jovattsån, 
där en mindre väg går in mot Mosekäila. RN 7293 1467. 
19.VII. 1992 R. Carlsson 92-45 (S).

26. Tängvattnet, Rönäs, N om vägen, Ö om Ruttjejukke, 
öppen ängs- och kulturmark. RN 7306 1452. 20.VII. 1992 
R. Carlsson 92-46 (H, S, UPS).

27. Tärnaby, fjällbjörkskog ovan Tärna turisthotell. RN 
7290 1476. 20.VII. 1992R. Carlsson 92-47 (S, UPS).

Odlat material
Hylander hade omfattande odlingar av daggkåpor 
i Uppsala. Tyvärr finns idag inga levande plantor 
kvar av detta unika material (O. Nilsson muntl), 
men en del pressades och finns i UPS, däribland 
A. taernaensis från plantor medförda från 
Västansjö 1957 (se kollekterna 7 och 8 ovan). I 
Stefan Ericssons trädgård odlar vi tärnadagg
kåpor från Tärnaby campingplats (se kollekt 10), 
ICA i Hemavan (se kollekt 11) och Västansjö 
(riklig i frodig äng på ostsidan väg E 12 (tidigare 
E 79) ca 700 m NE bron över Jovattsån, altitud 
460 m).

Utbredning
A. taernaensis har hittills blivit funnen endast 
inom ett 50 km långt område i Umeälvens dal
gång, Jovattsdalen och Tängvattendalen i Tärna 
socken (fig 2). Tillsammans med skarptandad 
daggkåpa A. oxyodonta är det den enda beskrivna 
nordiska daggkåpa som kan klassas som Regio
nalsippe i den terminologi som använts av Weber 
(1981) för krypbjörnbär Rubus sect. Corylifolii. 
Med tanke på att vi samlade nio kollekter på en 
dag 1989 kan den antas ha en tämligen riklig 
förekomst inom sitt inskränkta utbrednings
område.

De verkliga gränserna för utbredningen är ej 
fastställda, men om den finns i kringliggande 
områden är den nog sällsynt. Arten sågs ej under 
våra inventeringar i nedre Tärna och övre Sten- 
sele socknar 1988, ej heller vid inventeringar 
kring Biellojaure i Sorsele socken 1992 eller 
under flera säsongers besök kring Ammarnäs i 
Sorsele och inom övre Vilhelmina socken i Åsele 
lappmark. /Uc/je/n/Z/a-materialeti C, GB, H, LD, 
S, SBT, UME, UPS, UPSV och VOA verkar inte 
innehålla A. taernaensis förutom de kollekter vi 
här räknat upp. På norsk sida försökte vi 1989 
finna arten vid Umbukta, men daggkåporna var 
då ännu alltför outvecklade där. Material av A. 
glomerulans från Nordland i TROM innehöll 
inga A. taernaénsis.
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Miljökrav

A. taernaénsis har huvudsakligen påträffats i 
fuktiga, kulturskapade miljöer, såsom vägkanter, 
diken och öppna eller igenväxande ängar. Sju av 
kollekterna (2, 9, 18, 21, 23, 24, 27) är tagna i 
ängsbjörkskog, vilket får antas vara artens ur
sprungliga miljö. På den nedersta lokalen (kollekt 
10 och 22) förekommer A. taernaénsis i fuktdråg 
och videsnår intill Ume älv.

De kända lokalerna för A. taernaénsis ligger 
alla i ett altitudmässigt snävt bälte. Lägst är arten 
funnen på 445 m ö h (kollekt 10 och 22), högst 
på 570 möh (kollekt 2). Eftersom vegetations
bältena i området sjunker mot väster är dock den 
ekologiska spännviden större. Kollekterna 6, 10 
och 22 är tagna i översta barrskogsbältet, 1, 4, 
9, 20, 21, 24, 25 och 27 i gränsområdet mellan 
barrskogs- och subalpina björkskogsbältet, 5,11, 
12, 13, 14, 15, 16, 23 och 26 i lägre subalpina 
björkskogsbältet, medan kollekterna 2, 3, 17, 18 
och 19 har samlats högre, dock väl nedanför 
björkskogsgränsen.
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Fältkännetecken
Tärnadaggkåpans utseende framgår av fig 3. Vid 
blomningen, då de inre bladen är välutvecklade, 
är arten lätt igenkännbar på kombinationen av 
stora, glansiga, på ovansidan kala, kraftigt vågiga 
blad med överlappande basallober; breda, run
dade bladtänder samt avsaknad av hår i blomställ
ningens övre del.

A. taernaénsis torde vara närmast besläktad 
med källdaggkåpa/!. glomerulans, till vilken den 
ansluter genom allmän habitus (grovvuxen, 
storbladig), relativt täta blomgyttringar, korta 
stjälkbladsskaft, stora tänder och ofta två blad
lösa stjälkbladsstipler. Från denna skiljs A. 
taernaénsis lättast på sina cirkelrunda, vågiga 
blad och på sin behåring, som liknar den hos 
acutidens-gruppens arter. Samtliga acutidens- 
kåpor (i Tärna förekommer skårdaggkåpa A. 
wichurae, njurdaggkåpa A. murbeckiana och 
obeskrivna arter) har dock spetsigt triangulära 
eller skärformiga tänder. Glatt daggkåpa A. 
glabra har i likhet med A. taernaénsis kal blad
översida, men är i övrigt mycket annorlunda med 
sina njurformiga, plana blad med vid öppning 
mot bladskaftet. Vågigheten och de breda tän
derna hos A. taernaénsis kan slutligen leda tan
karna till ängsdaggkåpaT. subcrenata, som dock 
har utspärrad hårighet och oftast gulaktigt gröna

blad. I fig 4 jämförs tärnadaggkåpans och några 
andra daggkåpors blad.

Variation
Att Evers första kollekt (4) togs för en avvikande 
A. glomerulans är knappast förvånande, men gott 
material går nästan alltid att bestämma. När A. 
taernaénsis och A. glomerulans växer tillsam
mans är de lätta att skilja åt. Dåligt utvecklade 
exemplar av A. taernaénsis kan emellertid vara 
svåra att skilja från A. glomerulans, och några 
kollekter vi samlade under tärnaexkursionen har 
därför lämnats obestämda av oss. Förvirrande är 
även att båda arterna uppvisar en till synes stånd- 
ortsrelaterad variation, vars verkliga omfång vi 
ej känner. I våra odlingar i Umeå blir båda 
arterna i exponerat läge starkt modifierade, men 
är ändå morfologiskt skilda. Vi tror inte att de 
vildväxande exemplar vi sett med glomerulans- 
drag (smalare bladtänder, mer utbredd hårighet 
eller mindre vinkel mellan bladnerverna) är verk
liga mellanformer till A. glomerulans, utan att 
även de utgör ståndortsmodifikationer. Liknande 
modifikationer, betingade av t ex vatten- och 
näringsbrist, extrem exponering etc, är kända hos 
andra daggkåpor (Fröhner 1990). Lundh-Alme- 
strand (1958), som studerade material odlat i 
Lund, påtalar också att "det varit ett tålamods
prövande arbete att studera glomerulans-typerna. 
Plantorna har varierat i habitus år från år. De 
verkar vara känsliga för vårt vinterklimat.11

Det bevarade materialet av de i Uppsala odlade 
kollekterna av A. taernaénsis (7 och 8) avviker 
från allt vildsamlat material genom mer utbredd 
hårighet. På bladens översida finns i vissa fall 
tämligen rikligt med hår i bladvecken och även 
enstaka hår på bladytan i övrigt. De florala skot
ten är på glomerulans-manér håriga ända upp i 
blomställningen, ibland även upp till själva blom
morna. 1 övrigt visar dock dessa kollekter sådan 
typisk taernaénsis-morfologi att vi inte tvekar att 
räkna dem dit. Evers kollekt (4, av förmodat 
samma material som de odlade kollekterna), har 
för A. taernaénsis normal hårighet, varför det 
verkar troligare att den ökade behåringen har 
samband med förhållandena i Uppsala.

Källdaggkåpa - variation och avgränsning
En sidoeffekt av detta arbete har varit att vi 
granskat ett stort antal kollekter av källdaggkåpa 
A. glomerulans, bland annat för att försäkra oss
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Fig 3. Sommarblad av tärnadaggkåpa Alchemilla taernai’nsis. Lägg märke till de något glansiga, kraftigt vågiga bladen 
med överlappande basallober och breda, rundade bladtänder. Västansjö 2.VI. 1989. - Foto S. Hellqvist.
Summer leaves of Alchemilla taernaSnsis. The somewhat shiny, strongly undulate leaves with overlapping basal lobes 
and broad, rounded teeth are characteristic.

om att A. taernaensis inte enbart är en morfo- 
logisk variant av denna. Vi har särskilt granskat 
material av två avvikande former av A. glomeru- 
lans som Westerlund (1907) beskrev.

I beskrivningen av A. glomerulans f. glabrior
C. G. Westerl. citeras två kollekter från Jämt
land: Åreskutan, F. E. Ahlfvengren 3.VIII. 1895 
samt Bjejiken [= Blejiken] och Lobbersljäll 
27.VII. 1896 K. O. E. Stenström. Båda kollek- 
terna finns representerade i S, den förra med en 
lapp med texten "glattare form" skriven av H. 
Lindberg 1905 och en annan med "f. glabrior" 
skriven av M. Engstedt; på etiketten till den 
senare har C. G. Westerlund skrivit "glattare 
form". Det kan antas att detta är det material 
Westerlund citerar. Märkligt nog är hårigheten 
hos dessa kollekter ej alls så svag som man kan 
tro om man läst Westerlunds beskrivning. Hårig
heten är något sparsam, men finns på typiskt 
glomerulans-manér på vissa blomställningsgre
nar ända upp till blomgyttringarna. Även i övrigt

överensstämmer exemplaren med A. glomerulans 
och bär ingen likhet med A. taernaensis.

Den i beskrivningen som en extremt hårig form 
omtalade A. glomerulans f. dasycalyx C. G. 
Westerl. avviker också förvånansvärt lite från 
normal A. glomerulans. Den finns i S repre
senterad från den fyndort i Dalarna som Wester
lund citerar: Elfdalen Evetsberg [= Evertsberg], 
bl a 24. VII. 1907 G. Samuelsson med noten "loc. 
orig.”

Turesson (1943) studerade variationen hos 
bland annat A. glomerulans och fann att arten 
varierade märkbart, om än inom snäva gränser. 
Han nämner inga morfologiska skillnader men 
noterar olika mottaglighet för mjöldaggsinfektion 
bland sina kloner med geografiskt skilda 
ursprung.

Mer avvikande verkar de fyra numrerade typer 
av A. glomerulans vara som Lundh-Almestrand 
(1958) studerade i odling. Hon kom till slutsatsen 
att huvuddelen av hennes avvikande daggkåpor
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Fig 4. Sommarblad av fem daggkåpor från en ängsmark i Västansjö. Övre raden (från vänster): obeskriven art inom 
Alchemilla acutidens-gruppen, tärnadaggkåpa A. taernaensis. Nedre raden (från vänster): ängsdaggkåpa A. subcrenata, 
kalldaggkåpa A. glomerulans, glatt daggkåpa A. glabra. Tärnadaggkåpa är friskt grön, medan ängsdaggkåpa och glatt 
daggkåpa stöter i gult och 1 acutidens-kåpan" i blått. Källdaggkåpa ger ett matt intryck jämfört med tärnadaggkåpa. 
Lägg märke till skillnader i vågighet och graden av bladens öppning mot bladskaftet. - Foto S. Hellqvist.
Summer leaves of five species of Alchemilla from a meadow in Västansjö. Top row (from the left): undescribed species 
of the A. acutidens group, A. taernaensis. Bottom row (from the left): A. subcrenata, A. glomerulans, A. glabra. A. 
taernaensis has pure green leaves, A. subcrenata and A. glabra have a yellowish, the species of the acutidens group a 
bluish tinge. A. glomerulans gives a dull impression in comparison with A. taernaensis. Note the differences in 
undulation and in width of the leaf sinus.

förmodligen borde anses som särskilda arter. 
Typerna 2 (Gäddede), 3 (Tärna) och 4 (Karte- 
vare) har var och en drag hos bladens hårighet, 
vågighet och tändernas form som återkommer 
hos A. taernaensis. Typ 3 påminner starkt om A. 
taernaensis, men kan från den knappa beskriv
ningen inte identifieras säkert av oss. De andra 
typerna har inte den för A. taernaensis rätta 
kombinationen av karaktärer. Vid tolkningen av 
Lundh-Almestrands resultat måste man komma 
ihåg att materialet odlats i Lund i en miljö totalt 
främmande för A. glomerulans.

De talrika småarterna i apomiktiska artkom
plex har ej bildats genom mutationer, utan genom 
hybridisering vars genetiska bakgrund på senare 
år börjat klarna (se Asker & Jerling 1992 och 
referenser i denna). Förloppet verkar ej vara

närmare känt hos Alchemilla, men de varierande 
kromosomtal och höga polyploidinivåer man fun
nit (Turesson 1957, Löve & Löve 1961) kan tyda 
på en småartsbildning liknande den man funnit 
hos majsmörblommor (se Nogler 1984 och Erics
son 1992). En följd av detta blir att olika småarter 
inte skiljs bara genom enstaka, utan genom ett 
antal oberoende karaktärer. Fröhner (1975, 
1990) betonar även starkt vikten av att finna flera 
oberoende skiljekaraktärer vid nybeskrivning av 
daggkåpor. Westerlunds knappt urskiljbara for
mer av A. glomerulans avviker från det normala 
enbart i en karaktär, hårighetens utbredning, och 
utgör sålunda inte egna småarter, utan endast 
lokala mutanter av A. glomerulans, och bär med 
rätta rangen forma. Även Turessons kloner med 
fysiologiska skillnader hör till en och samma
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småart. De fyra typer Lundh-Almestrand odlade 
verkar däremot vara väl värda att undersöka 
närmare. Ett liknande försök i norrlandsmiljö 
kanske skulle ge spännande resultat!

Slutord
A. taemaénsis verkar stå nära A. glomerulans, 
men dess kombination av oberoende skiljekarak
tärer visar att den är väl värd att skilja ut som 
egen art. På liknande sätt argumenterade Weber 
& Karlsson (1988) när de beskrev svenskt björn
bär Rubus suecicus som en ny art och ej som en 
underart till den morfologiskt närstående fyn- 
björnbär Rubus fioniae. A. taemaénsis har den 
minsta kända utbredningen bland Nordens 
beskrivna daggkåpor. Det finns emellertid andra, 
ännu obeskrivna daggkåpor med liknande, 
inskränkta utbredningar.
Tack. Vi tackar Per Lassen för översättning av diagnosen 
till latin. Roland Carlsson, Ove Eriksson, Bengt Jonsell, 
Thomas Karlsson, Örjan Nilsson och Olof Rune tackas för 
upplysningar, diskussioner och kommentarer. Våra under
sökningar har fått ekomomiskt stöd från Enanderska fon
den och Gunnar och Ruth Björkmans fond för norrländsk 
botanisk forskning.
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Anders Fredrik Regneil - svensk läkare och botanist i Brasilien
BERTIL ÖSTRÖM

En sluten, gåtfull personlighet och ett märkligt 
levnadsöde tonar fram när man försöker förstå 
och beskriva Anders Fredrik Regnells liv och 
arbete. En resa i Regnells fotspår, från Rio de 
Janeiro till Caldas i Brasilien, ledde till en grav, 
en husgrund och en altartavla i Caldas kyrka, 
men framför allt till ett ännu levande minne av 
Regnell och hans verk bland människorna i Cal
das. Trots att Anders Fredrik Regnell dog för mer 
än hundra år sedan vet varje invånare i Caldas i 
dag vem han var och vad han uträttade.

Rio de Janeiro, januarifloden, en gång en liten 
hamn vid en obetydlig flod som mynnade i Syd- 
atlanten, i dag ett storstadsgytter, ja ett inferno 
av mänsklig verksamhet med en befolkning lika 
stor som Sveriges, utgjorde startpunkten för en 
resa i A F Regnells fotspår. Resan gjordes med 
buss och till fots och gav oväntade detaljer om ett 
stycke svensk historia i det fjärran Brasilien.

Men först några fakta om Regnells öde i Sve
rige. Han föddes år 1807 i Stockholm som son 
till pigan Brita Pehrsdotter och kusken Anders 
Ringnell. Modern dog när han var endast två år 
gammal, och han blev då inackorderad på godset 
Marielund utanför Uppsala, där fadern tidvis 
hade arbete. Hans far gifte sig år 1813 med änkan 
Kristina Åkerberg, som drev ett värdshus i Upp
sala. Paret tog till sig Anders Fredrik, som då var 
fem år gammal. Anders Fredrik, som under 
barndomsåren levt i yttersta armod, kom nu 
genom styvmodern i hyggliga ekonomiska om
ständigheter och kunde genomgå först folkskola 
och sedan läroverks- och universitetsstudier i 
Uppsala. Han fick med åren en allt större till
givenhet till styvmodern Kristina, medan förhål
landet till fadern alltid tycks ha varit spänt och 
avogt.

Det var vid inskrivningen till läroverket som 
hans namn kom att ändras från Ringnell till

Regnell. En anekdot berättar att pojken hade så 
dålig handstil att läraren inte kunde tyda den rätt, 
utan skrev in honom som Regnell. I vart fall 
brydde han sig inte om att rätta till felet, kanske 
gjorde hans motsättning till fadern att han inte 
hade något emot att ändra namnet, och han levde 
sedan med namnet Regnell livet ut.

Regnell gick, efter att ha studerat medicin och 
botanik, ut från Uppsala universitet med absoluta 
toppbetyg. Han arbetade sedan flera år som läka
re, bl a på Karolinska sjukhuset, och blev känd 
som en framstående kirurg. Botaniken blev hans 
hobby och hans stora livsintresse.

Emellertid blev Regnell själv märkt av sjuk
dom. Hans lungor blev sämre, förmodligen av 
tuberkulos, och han fick en ihållande hosta med 
bloduppstötningar. Han beslöt då, vid 34 års 
ålder, att söka rädda sitt liv genom att bosätta sig 
i ett mildare klimat. Han valde Brasilien, kom 
med båt till Rio de Janeiro år 1843 och fortsatte 
senare med häst under åtta dagars ritt till Caldas, 
som ligger uppe på högplatån på 1100 meters höjd 
över havet, 60 svenska mil nordväst om Rio de 
Janeiro. Att han valde just Caldas berodde helt 
säkert på att han kände en svensk, August Westin, 
som redan bodde där med sin brasilianska hustru 
och deras barn. Westin blev också en av Regnells 
få nära vänner för återstoden av hans liv.

Regnell återvann sakta men säkert sin hälsa i 
det gynnsamma klimatet i Caldas. Hans liv i 
Brasilien kom att präglas av ständigt hårt arbete 
och han valde att leva i enkelhet och försakelse. 
Han kom också att samla en osannolikt stor 
förmögenhet, vilken han mot slutet av sin levnad 
skänkte till svensk forskning, främst till Veten
skapsakademien i Stockholm och till Uppsala 
universitet. Men hans riktigt stora gärning för 
forskningen var hans oförtröttliga insamlande av 
växter i Brasilien. Under sina resor till häst på 
otaliga sjukbesök samlade han ständigt växter,
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Denna utsikt mot bergen på Brasiliens högplatå i delstaten Minas Gerais mötte dagligen Regnell under hans 43 år i 
landet. Bilden är tagen från grunden av Regnells hus, vilken ännu finns kvar i utkanten av Caldas.

pressade dem och sände dem till Sverige. Den 
största samlingen är Regnellska herbariet på 
Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.

En av gåtorna i Regnells liv är, som en av hans 
vänner uttryckte det, "att han aldrig famnade en 
kvinna". I ett land så fyllt av kvinnlig värme, med 
kvinnor av alla raser och skönhetstyper, och med 
en samhällsställning som gjorde att han kunnat 
vinna nästan vilken kvinna som helst i den tidens 
samhälle, är detta fullständiga ointresse av att 
bilda familj eller att söka kvinnligt sällskap för
bryllande. Eftersom han var läkare kan knappast 
människokroppen ha utgjort något mysterium för 
honom. Kanske kan man spåra ett trauma från 
hans svåra uppväxt, men det kan i dag mest bli 
gissningar och spekulationer.

Många har frågat sig hur Regnell under sina år 
i Brasilien kunde bli så kolossalt rik. Det går bara 
att finna två skäl: sparsamhet och yttersta försik
tighet i affärer. Det är omvittnat att Regnell 
endast tog måttliga arvoden för sina tjänster hos 
befolkningen, men vi får komma ihåg att han 
arbetade ständigt. Han blev ofta kallad på sjuk

besök till andra byar och städer, dit han färdades 
ridande. (Han hade alltid två hästar med sig: en 
som han red på och en för utrustningen och 
läkarverktygen.) Av hans anteckningar kan man 
utläsa att han under en sådan sjukresa blev kallad 
från plats till plats, så att det dröjde mer än åtta 
månader innan han kom åter till Caldas. De 
pengar han fick i arvoden placerade han genom
gående i brasilianska statsobligationer, vilka då 
gav 24 % årsränta. Dessutom brukade den över
klass han umgicks med i Caldas ibland låna 
pengar av honom, varvid han alltid mycket nog
grant tog detaljerade, skrivna säkerheter för 
lånen. På det sättet tillföll också ett par egen
domar honom. Som ett kuriosum kan nämnas att 
han vid ett tillfälle erhöll två negerslavar som 
ersättning för en utebliven betalning (slaveriet 
var inte avskaffat i Brasilien på den här tiden). 
Regnell, som minst av allt hade önskat sig slavar, 
tog dock hand om dem några år (de skötte om 
hans hästar) och gav dem sedan fria med fribrev 
när han bedömde att de kunde klara sig på egen 
hand i samhället.
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Regnells grav på kyrkogården i Caldas markeras av en monumental sten av svensk granit. Muren i bakgrunden, av 
svart lavasten, byggdes av slavar vid sekelskiftet.

.asa

Regnell blev alltmer en enstöring och mot 
slutet var hans privata liv nog eremitens. Han 
kallades av befolkningen i Caldas för "kaktusen" 
- det var svårt att komma honom inpå livet. Som 
läkare blev han dock ständigt anlitad. Han var en 
skicklig kirurg, och han var också sedan länge 
traktens "barnmorska" som förlöste alla nyfödda. 
Han arbetade som läkare ända till några dagar 
före sin död den 12 september 1884.

Vid mitt besök i den lilla staden Caldas, första 
veckan i juni 1992, blev borgmästaren, Sr Sylson 
Ottoni, mycket glad över intresset från Sverige 
för Anders Fredrik Regnell. Hans far hade träffat 
Regnell, och en av faderns vänner hade hjälpts 
till livet av Regnell vid en mycket komplicerad 
födsel. Informationssekreteraren i Caldas, Rita 
Cassia Westin, var ättling i femte generationen 
till Regnells vän, den tidigare nämnde August 
Westin. Och i den lilla kyrkan i Caldas finns en 
stor målning i koret, utförd av den svenske 
1800-talskonstnären Fredrik Westin (släkting till 
August Westin), vilken inköpts och skänkts till

kyrkan av Regnell. När man frågar människorna 
på gatan i Caldas så vet alla ännu i dag vem 
Anders Fredrik Regnell var.

Ett rörande bevis för Regnells aldrig svikande 
kärlek till Sverige är, förutom de stora donationer 
han lämnade till svensk forskning, en passage i 
hans testamente. Han föranstaltar där om att han 
ska bli begravd i dubbla kistor, "för den händelse 
man skulle vilja föra mitt stoft hem till Sverige". 
Det var det emellertid ingen som ville.

Tvärtom föll han så gott som helt i glömska i 
omvärlden, och under de första åren var hans 
grav i den lilla byn inte ens utmärkt. Så småning
om kom Vetenskapsakademien till insikt om att 
en av deras allra största donatorer genom tiderna 
bara hade försvunnit oförmärkt ur historien. Näs
tan tjugo år efter hans död, år 1903, ordnade 
Akademien så att en ordentlig sten i svensk granit 
blev skeppad med båt till Brasilien. Det var i sista 
stund. Endast ett fåtal personer mindes ännu 
exakt var Regnell hade blivit begravd och kunde 
peka ut platsen. Bland dessa fanns en av Regnells 
frigivna slavar, vilken högt vördade sin forne
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husbonde och dagligen besökte platsen för hans 
grav.

Arkivforskning visar att Regnell under de för
sta åren av sin vistelse i Brasilien var anmärk
ningsvärt "tyst" och hade få kontakter med Sve
rige. Senare skrev han många brev, och ett stort 
antal av dessa (vilka främst rör donationerna till 
Sverige) finns bevarade. En grafologisk analys, 
som fokuserar på personen Regnell, fördjupar 
snarast gåtan kring hans slutenhet och ensamhet. 
Handstilen visar en sensitiv person som också har 
en dragning mot intensiv utlevelse. Den speglar 
skaparförmåga och kunskapshunger, men också 
ödmjukhet. Men det går inte att i hans karaktär 
spåra något av den asketiska livshållning som 
präglade hans verkliga liv.

Om man försöker sammanfatta den bild av 
personen Regnell som tonar fram i brev, person
liga omnämnanden och tidigare levnadsbeskriv
ningar, så kan man säga att han var en försiktig, 
något skeptisk, intensiv, koncentrerad, realistisk, 
självdisciplinerad, kreativ, företagsam och sinn
lig personlighet.

Trots ensamheten var nog Regnells liv ändå så 
rikt en människas liv kan bli. Han värderade inte 
egen förmögenhet; sina rikedomar skänkte han 
bort. Men han levde i tankarnas, idéernas och 
kunskapernas värld. Han levde i den bästa av 
världar.
Tack till Charlotte von Essen i Vermont för översättningar 
från portugisiska, till Rita Cassia Westin i Caldas för 
behjälplighet i efterforskningarna, samt till Caldas borg
mästare, Sr Sylson Ottoni, för stort tillmötesgående.

Benil Öström, Pl 6504, 951 90 Luleå.
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23 nya kärlväxter rapporteras från landskapet Norrbotten
LENNART STENBERG, NENITA THÖRN och STURE WESTERBERG

Stenberg, L., Thörn, N. & Westerberg, S. 1993: 23 nya kärlväxter rapporteras från landskapet 
Norrbotten. [23 new taxa of vascular plants are reported from the province of Norrbotten.] Svensk 
Bot. Tidskr. 87: 19-24. Lund. ISSN 0039-646X.
Investigations on the flora of the province of Norrbotten in northern Sweden are in progress. 
The result of the field-work during 1991 and 1992 is presented. 23 taxa have not previously been 
reported for, or collected within, the province. They are Scleranthusperennis, Herniaria glabra, 
Hepatica nobilis, Draba incana, Alchemilla sarmatica, Lupinus angustifolius, Epilobium lacti- 
florum, Galeopsis angustifolia, Verbascum nigrum x thapsus, Lonicera xylosteum, Juncus 
effusus, Avenula pubescens, Phleum pratense subsp. bertolonii and Carex tribuloides as well as 
Anemone nemorosa, Thalictrum minus subsp. majus, Corydalis nobilis, Sedum hybridum, Ribes 
alpinum, Euphorbia cyparissias, Symphytum x uplandicum, Solidago canadensis, and Doroni- 
cum columnae, which are escapes from cultivation. Additionally some 40 rare species have been 
found in new localities. A new locality for the rare orchid Microstylis monophyllos was found; 
the population was in 1992 estimated to c. 4000 individuals.
Lennart Stenberg, Fastlagsvägen 13, S-126 48 Hägersten, Sweden.
Nenita Thorn, Torsplan 8B, S-334 31 Anderstorp, Sweden.
Sture Westerberg, Lävägen 97, S-951 47 Luleå, Sweden.

Inventeringen av landskapet Norrbotten går vida
re med små resurser men med intressanta resul
tat. Känslan av ett pionjärarbete är påtaglig för 
alla som deltagit. Utan tvekan är Norrbotten en 
av våra sämst kända provinser, lika dåligt känd 
som skogsdelarna av Lule och Torne lappmarker. 
För de flesta botanister har Norrbotten varit ett 
transitlandskap på väg mot nordliga fjälltrakter, 
och det är egentligen därför Norrbotten är ett 
landskap där man kan göra oväntade fynd.

1991 års inventeringsläger förlädes till Tären- 
dö och Sangis. Totalt deltog 6 deltagare.

Långträskinventeringen 1992
1992 inventerades Långträsktrakten under två 
veckor av fem från Sydsverige tillresta invente- 
rare. Långträsk är ett botaniskt så gott som okänt 
område. Förutom en rik lokal för guckusko Cyp- 
ripedium calceolus tycks publikationer eller in
samlingar helt saknas härifrån. Långträsk ligger 
i Piteå socken och Markbygdens kyrkobokfö- 
ringsdistrikt (kbfd), i sydvästra hörnet av land
skapet, mitt emellan Piteå och Arvidsjaur. Om
rådet ligger i stort sett mellan 200 och 450 meter

över havet och domineras av skog och myr med 
relativt många småbruksbosättningar, av vilka de 
flesta numera är öde. Berggrunden utgörs av 
magra bergarter, men lokalt finns rikare inslag, 
bl a av grönsten och gabbro. Landskapet är delvis 
kuperat, vilket påverkar florans utseende och 
sammansättning. Några brantberg finns i de väst
ra delarna. Åbyälven som rinner diagonalt genom 
området utgör en vacker och naturlig skogsälv 
med oreglerade och artrika stränder.

Som exempel på kärlväxter som påträffades 
inom Långträskområdet kan nämnas strandlum- 
mer Lycopodiella inundata, smalfäken Equise- 
tum variegatum, skavfräken Equisetum hyemale, 
kirskål Aegopodium podagraria, ängsgentiana 
Gentianella amarella, mjukplister Lamium am- 
plexicaule, åkervädd Knautia arvensis, norsk- 
noppa Gnaphalium norvegicum, fjällskråp Peta- 
sites frigidus, kärrtistel Cirsium palustre, kärr- 
fibbla Crepis paludosa, vitag Rhynchospora 
alba, tågstarr Carex tenuiflora, blekstarr C. pal
le.scens , klubbstarr C. buxbaumii ssp. buxbaumii, 
taigastarr C. norvegica ssp. inferalpina, hårstarr 
C. capillaris och nattviol Platanthera bifolia.



Ett annat inventeringsläger ordnades under andra 
veckan av augusti 1992 i Niemiseltrakten. Fem 
personer mötte upp. Vidare har den årliga inven- 
teringsveckan i Luleå skärgård givit några fina 
fynd.

Nedan presenteras 23 nya arter för landskapet 
samt ett antal andra mer anmärkningsvärda fynd. 
LD betyder att belägget nu finns på Botaniska 
museet i Lund; om inget annat anges har bestäm
ningen bekräftats av Thomas Karlsson.
Strandfräken Equisetum X litorale. - Piteå sn, 
Markbygdens kbfd, 800 m NNO Vackerliden 
(24K ld 36 35), sluttande sumpskog 1992 LS 
(LD). - Dåligt känd hybrid. Andra fyndet i 
Norrbotten; det första gjordes redan 1932.
Stor låsbräken Botrychium virginianum. - En 
lokal med mer än 500 individ påträffades på 
gränsen mellan Haparanda och Nederkalix sock
nar nordost om Säivisnäs. Biotopen var igen
växande hygge. Vid den närliggande, tidigare 
kända lokalen vid Stortjärn fanns 130 plantor. 
1992 SW m fl. Detta är första gången arten setts 
i större antal i Norrbotten.

Ornbräken Pteridium aquilinum ssp. latiusculum. 
- Piteå sn, Markbygdens kbfd, tre lokaler vid 
Åbyälven: Björklidsforsen (24K 2c 46 42), frodig 
älvstrand; öster om Stor-Solmokselet (24K 4a 38 
22), lunddäld vid forssträcka; 300 m SV Daltjär
nen (24K 4b 02 15), älvslänt vid liten fors; alla 
1992 LS NT (LD). - Sällsynt i Norrbotten.
Träjon Dryopteris filix-mas. - Piteå sn, Mark
bygdens kbfd, Pite-Byske i östra delen (24K Of 
33 06), vid block i vägdikesren 1992 LS NT 
(LD). - Mycket få tidigare fynd i landskapet.

Finnskräppa Rumex pseudonatronatus. - Neder- 
luleå sn, Luleå skärgård, Norr-Tistern (25M lc 
37 02), klappergrusstrand 1992 SW (LD; det 
Sven Snogerup). Även observerad på Sörön och 
Husören. - Första fyndet i utbredningsluckan 
mellan Haparandas skärgård och Västerbotten.

Åkerpilört Persicaria maculosa. - Nederluleå sn, 
Luleå järnvägsstation (24L 8i 07 30), i stentrappa 
1989 ÅR (LD, det Stefan Ekman). - Första 
nutidsfyndet; ett äldre fynd i Älvsbytrakten enligt 
Hultén (1971).
Vägmålla Atriplexpatula. - Gunnarsbyn sn, 400 
m VSV Sörbyn Utåheden (25L 7d 49 48), göd
selstack vid ladugård, riklig 1992 AB LS EL 
(LD).- Senast samlad 1944 i Norrbotten.
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Vitknavel Scleranthus perennis. - Hortlax sn, 
Sör-Haraholmens hamnområde (23L 9e 49 19), i 
grus vid järnvägsspår 1992 HG SW (LD). - Ny 
för Norrbotten.

Knytling Herniaria glabra. - Piteå sn, Piteå f d 
järnvägsstation (24L lc 30 39), grusmark på 
bangård, riklig 1992 LS EL (LD) - Overluleå sn, 
Bodens södra station (25L 3d 02 16), bangård 
1992 LS NT (LD). - Ny för Norrbotten.

Trädgårdsstormhatt Aconitum X cammarum. - 
Noterad på fem lokaler i Långträsktrakten, alla i 
anslutning till tidigare bebyggelse. LS NT LP.

Akleja Aquilegia vulgaris. - Ej ovanlig i södra 
delen av landskapet vid bebyggelse, ofta på väg
renar och dikeskanter eller i gamla gräsmattor. 
Noterad i mer än 15 rutor.

Tiggarranunkel Ranunculus sceleratus. - Neder
kalix sn, Båtskärsnäs 400 m O fotbollsplanen 
(25M 3j 44 30), fuktig ruderatmark nära stranden
1991 LS NT (LD). - Andra fyndet i Norrbotten. 
Ett äldre fynd finns från sydligaste delen av 
landskapet.

Jordranunkel Ranunculus hyperboreus. - Piteå 
sn, ca 300 m SSV Djupvikens tältplats (24L lc 
37 48), dike nära havsstranden 1992 HG LS 
(LD). Intill växte radgräs och kvarngröe. - För
sta fyndet vid kusten i Sverige.

Vitsippa Anemone nemorosa. - Nederluleå sn, 
Luleå vid f d Seminariet på Östermalm (24L 8i 
13 31), naturaliserad på gräsmark 1992 LS SW. 
- Nederluleå sn, söder om Gässträsket (25L Oi 
15 44), nära bäck i sumplövskog 1992 KT. Lo
kalen ser ut att vara naturlig. - Råneå sn, Råneå 
i sydöstra delen av Andholmen (25L 4j 10 03)
1992 LS. - Tidigare ej angiven från Norrbotten.

Blåsippa Hepatica nobilis. - Piteå sn, Torrber
gets sydvästra sluttning, hygge vid örtrik gran
skog, mer än 50 plantor. Funnen av Vigert Nord
lund och Ingrid Westerberg, Sjulnäs 1987. - Ny 
för Norrbotten och nordligaste kända lokalen i 
landet.

Stor kustruta Thalictrum minus ssp. majus. - 
Överluleå sn, S Bredåker 200 m SV nya brofästet 
(25L 4a 24 08), vägslänt, tidigare uppriven i 
samband med vägbrobygge, ca 10 ex 1992 LS 
NT (LD). - Ny för Norrbotten och ett av de första 
fynden i Norrland.
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Sibirisk nunneört Corydalis nobilis. - Förvildad 
på två lokaler i Nederluleå sn: 800 m VSV Luleå 
domkyrka (24L 8i 01 15), liten gles strandskogs- 
remsa; Luleå vid f d Seminariet på Östermalm 
(24L 8i 14 31); båda 1992 LS SW. - Ej tidigare 
uppgiven från Norrbotten.

Grådraba Draba incana. - Nederluleå sn, Luleå 
skärgård, västra sidan av Rövarn (25M 0c 40 46) 
i sprickor på strandnära berghäll, mycket små
växt 1992 SW (LD). - Ny för Norrbotten.
Åkerrättika Raphanus raphanistrum. - Hortlax 
sn, Sör-Haraholmen vid hamnen (23L 9e 49 19), 
utfyllnad vid kaj 1992 LS HG EL (LD). - Ej sedd 
i Norrbotten på många år. Blomfärgen domine
rades av vitt-blekviolett, vilket är ovanligt i 
Sverige.

Sibiriskt fetblad Sedum hybridum. - Överluleå 
sn, Sävast 900 m ONO Källdal (25L le 43 12), 
torr slänt nedom gammal tomt 1992 LS NT (LD).
- Ny för Norrbotten.

Måbär Ribes alpinum. - Nederluleå sn, Luleå, 
väster om Länsstyrelsen (24L 8i 12 14), sluttning 
mot älv 1989 ÅR. - Tärendö sn, 400 m SSSO 
kyrkan (28L 3j 19 05), blandskogsbryn 1991 LS 
(LD). - Ny för Norrbotten.

Bergros Rosa pendulina. - Överluleå sn, Bodens 
södra station (25L 3d 00 20), stort kvarstående 
bestånd vid ödehus 1992 LS (LD). - I Sverige 
sällan uppmärksammad ros.

Tysk fingerört Potentilla thuringiaca. - Neder
luleå sn, Yttervikens industriområde (24L 8i 35 
18), gräsmatta 1992 SW. - Överluleå sn, 300 m 
VSV Sävast vattentorn (25L le 32 31), grusvägs- 
kant 1992 LS NT (LD). - Andra och tredje 
fynden i landskapet.

Sarmatisk daggkåpa Alchemilla sarmatica. - Ju- 
nosuando sn, 500 m SO kyrkan (28L 9h 14 20), 
spridd på gammal ängsmark och körvägkanter 
1991 LS NT (LD). - Ny för Norrbotten, sanno
likt inkommen från Finland.

Stjärndaggkåpa Alchemilla acutiloba. - Piteå sn, 
Markbygdens kbfd, N om Långträsk järnvägssta
tion (24K 2c 02 07), gräsren 1992 LS NT (LD).
- Piteå sn, Markbygdens kbfd, SO om Koler, 
Hultet i södra delen (24K 4d 00 45), vägren 1992 
LS (LD). - Överluleå sn, 400 m O Degerbäcken 
f d hpl (25L 3b 06 12), dikesslänt 1992 LS NT 
(LD). - Andra, tredje och fjärde fynden från 
landskapet.

Valldaggkåpa Alchemilla subglobosa. - Noterad 
och insamlad från 11 rutor mellan Långträsk och 
Niemisel 1992 LS.

Skårdaggkåpa Alchemilla wichurae. - Noterad 
och insamlad från 8 rutor mellan Långträsk och 
Niemisel 1992 LS AB ÅR.

Blålupin Lupinus angustifolius. - Hortlax sn, 
Sör-Haraholmen i hamnen (23L 9e 49 18), utfyll
nad vid kaj 1992 LS HG EL (LD). - Ny för 
Norrbotten.

Brunklöver Trifolium spadiceum. - Piteå sn, 
Markbygdens kbfd, Tallbergsåsen (24J 2h 23 
06), landsvägsdike, ganska nytt och lite fuktigt 
1992 NT LS (LD). - Mycket sällsynt i landska
pet.

Vårtörel Euphorbia cyparissias. - Överluleå sn, 
Sävast 900 m ONO Källdal (25L le 43 12), torr 
slänt nedom gammal tomt 1992 LS NT. - Over- 
luleå sn, Hundsjön Näset (25L 6e 08 26), vägslänt 
1992 AB. - Ej tidigare rapporterad från Norrbot
ten.

Jättebalsamin Impatiens glandulifera. - Neder
luleå sn, 100 m V Gammelstadens hpl (24L 9h 
13 10), skräpmark mellan tomt och industrimark 
1992 LS. - Haparanda sn, Bredviksheden S ren- 
vaktarstugan (25N 5b 07 07), avfallshög vid 
renslaktplats 1991 LS NT. - Karl Gustav sn, 
Harilanmäki (25N 8e 4- 2-), vägkant 1989 ÅR. 
- Rapporterad en gång tidigare från Norrbotten.

Äkta johannesört Hypericum perforatum. - Över
luleå sn, Bodens södra station (25L 3d 04 12), 
bangård i grus 1992 LS NT (LD). - Senast samlad 
i början av seklet.

Skuggviol Viola selkirkii. - Överluleå sn, Bränd
bäckens övre del (26L 0b 36 42), frodig skog på 
hålig, grov morän 1992 SW ÅH (LD). - Sydöst
lig lokal.

Mjölkdunört Epilobium lactiflorum. - Piteå sn, 
Markbygdens kbfd, 1400 m NNNO Gäddselet 
(24J 3i 28 40), sumpskog 1992 LP SÅ (LD, det 
Sven Snogerup). - Ny för Norrbotten.

Mästerrot Peucedanum ostruthium. - Piteå sn, 
Markbygdens kbfd, Åfors i SO (23K 9f 27 33), 
gammal utkastplats 1992 LS NT (LD). - Piteå 
sn. Markbygdens kbfd, Granholm i östra delen 
(24K Od 21 15), etablerad i gräsmark bakom 
ladugård 1992 LS NT. - Ny för södra Norrbot
ten, närmast känd från Hälsingland.



Skärvinda Calystegia sepium ssp. spectabilis. - 
Överluleå sn, Boden söder om Centralstationen 
(25L 3d 1- 4-), vid järnväg 1989 ÅR. - Tidigare 
samlad 1939.
Åkervinda Convolvulus arvensis. - Överluleå sn, 
150 m SSV Boden Centralstation (25L 3d 05 44), 
mellan husfot och trottoar 1992 LS NT (LD). - 
Första fyndet på många år.
Uppländsk vallört Symphytum X uplandicum. - 
Piteå sn, Markbygdens kbfd, Åfors i SO (23K 9f 
27 33), gammal utkastplats 1992 LS. - Överluleå 
sn, Sävast 900 m ONO Källdal (25L le 43 12), 
utkast vid bebyggelse 1992 LS NT (LD). - Ny 
för Norrbotten.
Kalkdån Galeopsis angustifolia. - Piteå sn, Piteå 
f d järnvägsstation (24L lc 37 48), bangårds- 
område i ganska fint grus, ca 10 små plantor 1992 
EL LS (LD). - Ett oväntat fynd. Ny för Norr
botten.

Knölsyska Stachyspalustris. - Överluleå sn, 100 
m N Laforsudden (25L 3c 09 26), kulturpåverkat 
område under kraftledning 1992 LS (LD). - 
Sällsynt i Norrbotten, inga andra fynd från senare 
år.

Bolmört Hyoscyamus niger. - Nederluleå sn, 
Luleå ca 350 m N järnvägsstationen (24L 8i 11 
31), uppgrävd rivningstomt, mer än 30 exemplar 
1991 SW LS (LD). - Första fyndet i nutid från 
Norrbotten.

Mörkt kungsljus Verbascum nigrum. - Neder
luleå sn, Luleå ca 350 m N järnvägsstationen 
(24L 8i 11 31), rivningstomt 1991 SW LS. - 
Arten är något spridd och etablerad i detta om
råde sedan ett antal år.
Mörkt kungsljus X kungsljus Verbascum nigrum 
x thapsus. - Nederluleå sn, Luleå ca 350 m 
N järnvägsstationen (24L 8i 11 31), rivnings
tomt, 1 exemplar 1991 LS (LD). - Ny för Norr
botten.
Skogstry Lonicera xylosteum. - Överluleå sn, 
400 m VSV Kusöns sydspets (25L 2c 48 10), 
lövskog vid älven, två blommande buskar 1992 
LS LSt (LD). - Ny för Norrbotten.
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Toppklocka Campanula glomerata. - Ej ovanlig 
som naturaliserad vid gamla bosättningar, bl a i 
Långträsktrakten. Antecknad från 20-talet rutor.
Kanadensiskt gullris Solidago canadensis. - 
Överluleå sn. Boden söder om Centralstationen 
(25L 2d 49 41), slänt vid järnväg 1989 ÅR. - Ny 
för Norrbotten.
Kanadabinka Conyza canadensis. - Nederluleå 
sn, ca 1 km OSO Notviken (24L 8i 36 08), ogräs 
i f d depåträdgård 1992 LS SW (LD). - Senast 
samlad 1907 i Norrbotten.
Balkangemsrot Doronicum columnae. - Piteå sn, 
Markbygdens kbfd, 100 m NO Daludden (24K 
3d 45 11), gammalt utkast i skogsbryn 1992 LS 
NT (LD). - Ny för Norrbotten.
Bergkorsört Senecio sylvaticus. - Hortlax sn, 
Sör-Haraholmen vid hamnområdet (23L 9e 49 
19), vid järnvägsspår och utfyllnad vid kaj 1992 
LS HG EL (LD). - Sällsynt i Norrbotten.
Rödfibbla Hieracium aurantiacum. - Piteå sn, 
Markbygdens kbfd, 700 m NNO Långträsk järn
vägsstation (24K 2c 10 08), vägren nära tomt 
1992 NT LS. - Mycket få tidigare fynd i Norr
botten.
Dvärgvårlök Gagea minima. - Iakttagen på flera 
platser i Luleå stad, bl a i lilla parken vid Buss
centralen (24L 8i 07 28) som ogräs i rabatt, och 
vid Länsresidenset (24L 8i 02 17) i gräsmattor 
LS SW (LD).
Brandlilja Lilium bulbiferum. - Funnen naturali
serad vid gamla bosättningar i 15 rutor i Lång
träsktrakten 1992 LS NT (LD).
Veketåg Juncus effusus. - Hortlax sn, Sör-Hara
holmen vid infarten till hamnen (23L 9e 49 19), 
vägdike vid schaktområde, spridd i området 1992 
LS HG EL (LD). - Ny för Norrbotten.
Hänggräs Arctophila fulva. - Nederkalix sn, 
Vånafjärden vid Grönviken (25M 4i 37 44), 
grund dyig strand 1990 HA. - Haparanda sn, 
Säivis 500 m OOSO skolan (25N 5b 10 38), 
skyddad havsstrand på finsediment i grunt vatten 
1991 LS NT (LD). - Samlad vid Säivis gästgiveri 
1858. Arten är för närvarande endast känd från
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Överst: De tre inventerarna Lennart Ståhl, Falköping, Lennart Stenberg, Hägersten och Lennart Persson, Värnamo 
räknar knottblomster Microstylis monaphyllos på den rika lokalen som upptäcktes i Nederkalix 1991. - Nederst: 
Miljöbild från knottblomsterlokalen. Vegetationen domineras av sjöfräken Equisetum fluviatile, kråkklöver Potentilla 
palustris, vattenklöver Menyanthes trifoliata, missne Calla palustris och trindstarr Carex diandra. I det öppna träsket 
växer vattenaloe Stratiotes aloides. - Foton Solveig Åström 17.7.1992.
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ytterligare en lokal i Norrbotten, den klassiska 
vid Töreälvens utlopp.

Radgräs Beckmannia syzigachne. - Piteå sn, 
Piteå, ca 300 m SSV Djupvikens tältplats (24L 
lc 37 48), gräsmark nära havsstranden 1992 HG 
(LD). - Andra fyndet i Norrbotten.

Kvarngröe Glyceria grandis. - Piteå sn, Piteå, ca 
300 m SSV Djupvikens tältplats (24L lc 37 48), 
gräsmark nära havsstranden 1992 HG LS (LD). 
- Andra fyndet i Norrbotten.

Luddhavre Avenula pubescens. - Övertorneå sn, 
Hanhinvittikko ca 10 km NO Övertorneå (26M 
8i 34 18), ängsmark vid f d fäbovall 1991 SW. - 
Ny för Norrbotten.

Vildtimotej Phleum pratense ssp. bertolonii. - 
Piteå sn, Markbygdens kbfd, 300 m SV 
Ackjeselet (24K 2a 21 36), vägslänt vid nyan
lagd vägbro 1992 LS NT (LD). - Ny för Norr
botten.

Ekorrkorn Hordeum jubatum. - Nederluleå sn, 
vid infarten till SSABs industriområde (24L 7j 35 
16), längs industrispår, riklig 1992 LH. Känd här 
sedan många år och även från flera platser inom 
Luleå stad.

Stor igelknopp Sparganium erectum. - Neder- 
kalix sn, Pålängeå nära utloppet (25M 4e 10 09), 
strandsump och å 1992, LS EL (LD). - Tidigare 
känd från Haparandatrakten.

Harstarr Carex leporina. - Överluleå sn, Bodens 
södra station (25L 3d 03 15), bangård i grus 1992 
LS NT (LD). - Endast ett tidigare fynd i Norr
botten.

Kanadastarr Carex tribuloides. - Piteå sn, Piteå 
1050 m N järnvägsstationen (24L lc 41 39), 
vägdike, spridd längs 150 m 1990 HG (LD). - 
Ett andra fynd i Piteå gjordes 1992 i ett dike vid 
Sör-Haraholmens hamnområde (24L Oe 00 19) 
1992 HG (LD). - Ny för Norrbotten.

Myrstarr Carex heleonastes. - Överluleå sn, 
Kälkmyrtjärnen i NO (25L 2c 17 03), blötmyr
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vid göl 1992, LS LSt (LD). - Ny för Boden
trakten.
Huvudstarr Carex capitata. - Piteå sn, Markbyg
dens kbfd, Skarpljugaren i sydvästra delen, 100 
m VNV pkt 345,5 (24J 2j 32 18), skogsvägsdike 
1992 HG OP (LD). - Första fyndet i sydvästra 
Norrbotten.
Guckusko Cypripedium calceolus. - En märklig 
lokal med 25-talet plantor i en husruin av ett 
fornvårdat gammalt järnbruk upptäcktes 1989 i 
Nederluleå sn. Guckuskon växer på det gamla 
verkstadsgolvet, som nu är täckt av högar med 
kalkgrus, betong och slaggrester. Högarna är 
beväxta med gräs och busksly.
Knottblomster Microstylis monophyllos. 
Nederkalix sn. En rik lokal upptäcktes av LS 
under 1991 års inventering. Vid noggrann räk
ning på en del av lokalen sommaren 1992 note
rade LS, LSt, LP och SÅ 1067 individ, varav 950 
blommade. Lokalen uppskattas hysa en popula
tion på ca 4000 individ och är således den rikaste 
nu kända i Sverige.
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Lavfloran på Lunds domkyrka
PER JOHANSSON

Johansson, P. 1993: Lavfloran på Lunds domkyrka. [The lichen flora on the cathedral of Lund.] 
Svensk Bot. Tidskr. 87: 25-30. Lund. ISSN 0039-646X.
A floristic survey of the lichen flora on the cathedral of Lund, southernmost Sweden, has been 
carried out as part of a project concerning the weathering of the walls of the cathedral. The 
cathedral is built of sandstone. A previous survey of its lichen flora was carried out in 1935 by 
Ove Almborn. He then found four species. Today there are 15 species. Most of them grow on 
the mortar and on adjacent sandstone. Caloplaca citrina, Candelariella vitellina, Lecanora 
conizaeoides, L. dispersa coll., L. polytropa, L. umbrina and Scoliciosporum umbrinum are 
common. Lecanora perpruinosa L. Fröberg is new to the province of Skåne. One of the four 
species reported in 1935, viz. Physcia tenella, has disappeared. Some of the new species have 
probably colonized the walls during the last decades. Reasons may be that the nitrogen deposition 
has increased and that the SO2 level in the city-centre of Lund has decreased since the end of the 
1960s. A list is given of all species, 21 in number, ever reported from the cathedral.
Per Johansson, Institutionen för systematisk botanik, Ö. Vallgatan 18, S-223 61 Lund, Sweden.

De första kända uppgifterna om lavar på Lunds 
domkyrka är från 1771. Det var linnélärjungen 
Daniel Rolander som då sammanställde en för
teckning över kärlväxter, mossor och lavar på 
domkyrkans murar. Förteckningen återfanns av 
Otto Gertz bland professor E. G. Lidbecks efter
lämnade papper och finns publicerad i Skånes 
Natur (Gertz 1931). Rolander uppgav fyra lavar: 
Lichen calcareus (= Aspicilia calcarea), Lichen 
lacteus (= Pertusaria lactea), Lichen leucomelos 
(= Heterodermia leucomelos (L.) Poelt) och 
Lichen rupicola (= Lecanora rupicola).

Elias Fries (1835) uppgav i Flora Scanica 
Parmelia saxicola (= Lecanora muralis) från 
domkyrkan. Drygt åttio år senare, 1922, publi
cerade Otto Gertz gamla och nya uppgifter om 
växter på domkyrkan (Gertz 1922). Han hade 
själv funnit två lavar, Bacidia umbrina (= Scoli
ciosporum umbrinum) och Lecanora hagenii "f. 
lithopila", men antydde att där "säkerligen" fanns 
fler arter. Tretton år senare, år 1935, uppmunt
rade Gertz den då tjugoettårige Ove Almborn att 
göra en mer komplett förteckning över domkyr
kans lavar (Almborn 1935). Almborn undersökte 
"de delar av domkyrkans murar, som äro någor
lunda tillgängliga, och företrädesvis kring absi
den" och fann fyra arter: Bacidia umbrina 
(= Scoliciosporum umbrinum), Candelariella 
vitellina, Lecanora hagenii och Physcia tenella.

Riksantikvarieämbetet genomför för när
varande en större undersökning om hur olika

faktorer påverkar vittringen av både det inre och 
det yttre murverket på Lunds domkyrka. Föränd
ringar dokumenteras på olika sätt. Inventeringen 
av lavfloran är en del i det projektet. Min uppgift 
är att beskriva dagens lavvegetation och att jäm
föra den med de äldre uppgifterna.
Tack. Runo Löfvendahl på Riksantikvarieämbetet förde 
mig i kontakt med professor emeritus Erik Cinthio, som 
bl a gjorde det möjligt för mig att komma upp i det norra 
tornet och att under en förmiddag få använda domkyrko- 
förvaltningens skylift. Lars Fröberg, Stefan Ekman och 
Ulf Arup har hjälpt mig med några bestämningar, och 
Louise Lindblom, Ingvar Kärnefelt och Jan-Erik Mattsson 
har lämnat synpunkter på manuskriptet.

Kommentarer till några av de tidigare fynden
Det är svårt att avgöra om de gamla uppgifterna 
är riktiga, särskilt när de är så gamla som Rolan- 
ders. I några fall är det mer eller mindre tydligt 
att vad som uppgavs inte var det som avsågs.

Lichen leucomelos heter enligt modern nomen
klatur Heterodermia leucomelos. Det är en blad
lav med långa cilier i kanten av de smala loberna, 
och den har vid utbredning i tropikerna men når 
också tempererade områden (Swinscow & Krog 
1988). I Europa är den värmekrävande och océa- 
nisk (Wirth 1980) och är, om vi bortser från 
Rolanders uppgift, inte känd från Skandinavien. 
Gertz (1931) konstaterade att det antagligen var 
en felbestämning. Enligt Linnaeus (1763) fanns 
Lichen leucomelos i södra Amerika. Man undrar
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vad som fick Rolander att bestämma sig för att 
det var den han hade hittat på domkyrkan. Lin
naeus beskrev Lichen leucomelos som "subtus 
subfarinosus", dvs med något mjölig undersida. 
Jag tror att Rolander avsåg Physcia adscendens 
eller P. tenella. De har cilier i lobkanterna och 
soral på undersidan av lobspetsarna. Rolander 
kanske ansåg att "subtus subfarinosus" avsåg 
dessa soral, men Linnaeus syftade nog inte på 
soralen hos H. leucomelos utan snarare på artens 
finmjöliga och barklösa undersida.

De exemplar av Parmelia saxicola (= Leca- 
nora muralis) som Fries fann på domkyrkan hade 
vitpruinösa apothecier (Fries 1835) och inom 
parentes nämner han P. galactina Wallr. Det 
namnet avsåg det som idag är Lecanora albes
cens. L. albescens tillhör en taxonomiskt svår 
grupp där L. dispersa coll., som idag är allmän 
på domkyrkan, ingår. Arterna i gruppen har ofta 
en vitpruinös apothecieskiva, vilket L. muralis 
normalt inte har. Det är inte osannolikt att L. 
muralis har funnits på domkyrkan, arten växer 
bl a på murverk (Foucard 1990), men det kan 
vara så att Elias Fries avsåg L. albescens/ 
dispersa.

Lecanora hagenii uppgavs av både Gertz och 
Almborn. Den är mycket lik L. umbrina och 
möjligen identisk med denna (Foucard 1990) men 
växer endast på bark och ved. Vad de nämnda 
författarna avsåg var sannolikt L. umbrina, som 
är en stenlevande art. Det är också möjligt att 
Almborn i Lecanora hagenii inkluderade L. dis
persa coll. och L. polytropa.

Inventeringens genomförande
Jag har främst undersökt de delar av murverket 
som är tillgängliga från marken. På fem platser 
(fig 1) har jag i en skylift nått upp till ungefär tio 
meter. Delar av det norra tornets östra och södra 
murverk har jag nått via tornluckorna.

I lavherbariet på Botaniska museet i Lund (LD) 
finns det inte några äldre insamlingar från dom
kyrkan. Under min inventering har jag för att 
samla in material för bestämningar skrapat loss 
bålfragment och apothecier. De få kollekter som 
varit lönt att arkivera förvaras i LD.

Nuvarande lavfiora
Jag har funnit 15 arter, av vilka en, Lecanora 
perpruinosa L. Fröberg, är ny för landskapet. De 
flesta växer på murbruket och på sneda eller

horisontella sandstensytor. Enda undantaget är 
Lecanora conizaeoides, som på norra sidan är 
allmän på sandstensblockens lodytor. De vanli
gaste arterna är Caloplaca citrina, Candelariella 
vitellina, Lecanora conizaeoides, L. dispersa 
coll., L. polytropa, L. umbrina och Scolicio- 
sporum umbrinum. Florans artsammansättning 
och frekvens varierar mellan olika delar av mur
verket. I grova drag är det klimatiska skillnader 
mellan norra och södra sidan, luftfuktighets- 
gradienten i höjdled och skillnader i murverkets 
utseende som skapar olika förutsättningar för 
lavfloran.

Stora delar av norra sidans murar är aldrig 
direkt solexponerade. Grönalger är vanliga och 
luftfuktigheten bör allmänt vara högre än på den 
södra sidan. På sandstenen växer Lecanora 
conizaeoides och Scoliciosporum umbrinum, L. 
conizaeoides på lodytorna och S. umbrinum på 
sneda ytor nära murbruksfogarna. Båda är toxi- 
toleranta (Wirth 1980) och är vanliga bara på den 
norra sidan. Acarospora fiiscata, Buellia aetha- 
lea och Lecidea fuseoatra är tre relativt ljus- 
krävande arter (Wirth 1980) som bara växer på 
den södra sidan.

Sidoskeppens väggar är de lägsta av dem jag 
har undersökt i höjdled. Generellt blir lavfloran 
fattigare med stigande höjd och på södra sido- 
skeppet såg jag inga lavar över 3-4 meter. På 
norra sidoskeppet finns Lecanora conizaeoides 
och L. polytropa här och där ända upp till taket. 
Absiden, som är högre, hyser fler lavar på mot
svarande höjder. Lecanora dispersa coll. är ställ
vis ganska vanlig, L. conizaeoides och S. umbri
num växer mest över 2-3 meter och Candelari
ella aurella är fåtalig på ungefär 6 meters höjd. 
Den högsta väggen som jag har undersökt är 
norra transeptets västsida, och där är floran rik 
även på 8-10 meters höjd. Det här mönstret kan 
bero på att högre väggar generellt behåller en 
tillräckligt hög fuktighet för lavvegetation under 
längre tid och längre upp än lägre väggar.

De delar av domkyrkan, t ex tornen och väst- 
fasaden, som restaurerades eller uppfördes under 
Helgo Zettervalls ledning 1868-80 kännetecknas 
av släta stenblock och smala fogar med cement- 
blandat murbruk (fig 2). Dessa delar hyser få 
lavar. Ställvis är dock Lecanora polytropa och L. 
conizaeoides vanliga. L. polytropa är den enda 
arten som jag har hittat på det norra tornets övre 
murverk. Aldre delar av murverket, t ex absiden, 
hyser ofta en rikare flora. Sandstenen är skrov
ligare och fogarna bredare med kalkblandat mur
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bruk (fig 3), även om man här och där ser 
cementfyllningar av senare datum. Vid arbetet 
idag används endast kalkbruk (Erik Cinthio 
muntl). Murbrukets kalkinnehåll och porositet är 
viktiga faktorer för lavfloran på domkyrkan. 
Stadsmiljöer är ofta hårt luftföroreningsbelastade 
och ett buffrande substrat kan vara en förutsätt
ning för många lavar. Murbrukets porositet är 
viktig för att de skall få faste. Candelariella 
vitellina och Lecanora polytropa, som normalt 
växer på kalkfri silikatsten (Wirth 1980), växer 
på domkyrkan både på murbruket och på sand
stenen. Candelariella aurella och Lecanora dis- 
persa coll., som är kalkgynnade, växer endast på 
murbruket. Kalkurlakning från murbruket på
verkar sandstenen, och på sneda ytor nedanför 
murbruksfogarna växer det ofta mycket lavar. 
Där bör det också vara lättare för dem att få fäste 
och etablera sig.

Förändringar

Rolanders och Fries uppgifter är för osäkra och 
ofullständiga för att användas i en längre diskus
sion om förändringar sedan sent 1700-tal. Inga 
av de arter de uppgav finns idag på domkyrkan. 
De stora restaureringarna innebär att domkyrkans 
kontinuitet som lavbiotop har brutits flera gånger 
sedan 1771, t ex har man rivit en stor strävpelare 
(Graebe 1984).

Sedan 1935 har artantalet ökat och Cande
lariella vitellina, som enligt Almborn förekom 
med några små och förkrympta exemplar, är idag 
ganska vanlig. Två av de vanligaste arterna, 
Lecanora dispersa coll. och L. polytropa, är inte 
uppgivna av Almborn. Det är möjligt att hans 
uppgifter om Lecanora hagenii också inkluderar 
dem. Acarospora fuscata, Buellia aethalea, 
Caloplaca citrina, Lecanora conizaeoides och 
Lecidea fuscoatra har troligen koloniserat dom
kyrkan efter Almborns inventering. De är lätta 
att uppmärksamma även om några av dem har en 
mycket begränsad förekomst. Spridningen av den 
luftföroreningståliga stadskantlaven, L. coni
zaeoides, under 1900-talet är dokumenterad i 
andra undersökningar (se t ex Arup & Ekman 
1991). De övriga är ganska näringskrävande 
(Wirth 1980), och de ökade kväveoxidutsläppen 
under senare hälften av 1900-talet (IVL 1988) har 
sannolikt gynnat dem. Det kan också gälla några 
av de andra arterna, t ex Caloplaca holocarpa 
och Rinodina gennarii.

4
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Fig 1. Planskiss över Lunds domkyrka. På lokal 2, 3, 5, 
6 och 7 har jag inventerat lavfloran upp till 8-10 meter. - 
A absiden, B norra transeptet, C södra transeptet, 
D norra sidoskeppet, E södra sidoskeppet.
Plan of the cathedral of Lund. The figures indicate the 
investigated sites, to which I refer in the species list. At 
the sites 2, 3, 5, 6, and 7 I investigated the flora up to 
8-10 m with the help of a skylift. - A apse, B north 
transept, C south transept, D north aisle, E south aisle.

Det är svårt att dra några slutsatser om hur 
luftföroreningar har påverkat domkyrkans lav- 
flora. Physcia tenella är den enda av de fyra arter 
Almborn uppgav som jag inte har återfunnit. Det
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Fig 2. Där stenblocken är släta och fogarna smala växer få lavar. Bilden är från södra transeptets södra sida.
The lichen flora is poor where the sandstone is smooth and the joints are narrow. The picture shows a detail from the 
south wall of the south transept. This part of the cathedral was restored between 1868 and 1880.

är den enda bladlav som är känd från domkyrkan. 
Orsakerna till dess försvinnande kan vara flera. 
Enligt Almborn förekom den bara med några små 
och förkrympta exemplar. Mätningar av SO2 och 
svävande sot i centrala Lund visar att halterna 
sedan slutet av 60-talet har minskat med ungefär 
90 resp 50 procent (mätdata från Lunds kom
mun). Det är troligt att vissa av de nyfunna 
arterna har etablerat sig till följd av detta. I Paris 
har det konstaterats att lavar har återkoloniserat 
träd under de senaste årtiondena och orsaken tros 
vara den förbättrade luftkvalitén (Seaward & 
Letrouit-Galinou 1991).

Alla arter som finns på domkyrkan är skorp- 
lavar. Det växtsättet bör vara en fördel på dom
kyrkans murverk, som är en relativt svårkoloni- 
serad och exponerad växtplats. Flera av dem är i 
övrigt allmäna och förekommer ofta på antropo- 
gena substrat. Många av de nyfunna arterna har 
antagligen koloniserat domkyrkan relativt sent.

Flera av dem har en mycket begränsad förekomst 
på murverket och det finns anledning att tro att 
koloniseringen kommer att fortsätta.

Artlista
Artlistan innefattar 21 arter och inkluderar alla 
kända fynd från domkyrkan. De arter som jag ej 
har återfunnit markeras med f och nyfunna arter 
med *. Den vetenskapliga namngivningen följer 
i de flesta fall Santesson (1984) och den svenska 
namngivningen följer Moberg (1985). Lokal
nummer hänvisar till figur 1.
Acarosporafiiscata, brun spricklav*. Riklig på sned sand- 

stensyta. Lokal 8. Steril.
Aspicilia calcarea, kalkstenslavf. Uppgiven av D. Rolan- 

der 1771.
Buellia aerhalea, klippskivlav*. Ett litet exemplar på 

ojämn, nästan horisontell sandsten. Lokal 5.
Caloplaca citrina, mjölig orangelav*. Ej ovanlig på mur

bruk, ofta i vinklar. Norra transeptet, absiden och södra 
sidoskeppet. Steril.
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Fig 3. Lavfloran är rikast där sandstenen är skrovlig och fogarna breda. Bilden visar en del av absidens södra murverk 
Absiden är inte restaurerad sedan slutet av 1700-talet. På murbruket växer bl a Caloplaca citrina (mellan pilarna). Det 
svarta i övre delen av bilden är missfärgningar av sandstenen. Lecanora polytropa växer på den horisontella ytan 
nedanför murbruksfogen.

The lichen flora is best developed where the sandstone is rough and the joints are broad. The picture shows a detail of 
the apse which has not been restored since late eighteenth century. Caloplaca citrina (between the arrows) is one of 
the lichens growing on the mortar. The black areas in the upper part of the picture are discoloured sandstone. Beneath 
the mortar is a horizontal surface with Lecanora polytropa.

Caloplaca holocarpa, liten orangelav*. Fåtalig på mur
bruk och sandstenskanter vid fogarna. Norra tornets 
västfasad och norra transeptet.

Candelariella aurella, liten ägglav*. Fåtalig på murbruk. 
Lokal 3 och 5. På båda lokalerna ca 6 meter ovan 
marknivå.

Candelariella vitellina, ägglav. Angiven av Almborn 1935 
med kommentaren "några små och förkrympta exem
plar". Nu tämligen allmän på murbruk och sneda sand- 
stensytor. Alla delar utom tornen och västfasaden. Ofta 
fertil.

Heterodermia leucomelos (L.) Poeltt. Uppgiven av D. 
Rolander 1771. Hans uppgift avser sannolikt inte H. 
leucomelos utan möjligen Physcia tenella.

Lecanora conizaeoides, stadskantlav*. Allmän på lodrät- 
horisontell sandsten, sällan på murbruk. Norra tornet, 
norra sidoskeppet, norra transeptet och absiden, fåtalig 
på övriga delar. Ofta fertil.

Lecanora dispersa coll.* Allmän på murbruk. Variationen 
är stor och taxonomin inom gruppen är oklar. På norra 
transeptet (lokal 4) har jag funnit exemplar med kraftig 
C+ orange reaktion på apothecieskivan. De skulle 
enligt Clauzade & Roux (1985) kunna hänföras till L. 
xanthostoma Weddel ex Roux, men detta namn är inte 
giltigt publicerat (Fröberg 1989).

Lecanora muralis, kvartslavt. Uppgiven av E. Fries 1835. 
Möjligen avser uppgiften L. albescens eller någon annan 
art inom L. dispersa-gruppen.

Lecanora perpruinosa L. Fröberg*. Fåtalig på murbruk. 
Norra sidoskeppet (lokal 1) och norra transeptets väst
fasad. Arten är ny för Skåne och är tidigare känd från 
Öland, Gotland och Torne lappmark. Den står nära L. 
dispersa-gruppen och karakteriseras bl a av att apothe- 
cierna har mörkt rödbrun till svart skiva, ofta är prui- 
nösa och har krenulerad till hel kant; epihymeniet är 
N+ rosa och parafyserna är förtjockade mot toppen,
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3-5,5 fim, med en brun hätta (Fröberg 1989). Bestämd 
av Lars Fröberg.

Lecanora polytropa, blekgul kantlav*. Allmän på mur
bruk och sneda sandstensytor.

Lecanora rupicola, grådaggig kantlavt. Uppgiven av D. 
Rolander 1771.

Lecanora umbrina. Uppgiven av Almborn 1935 som L. 
hagenii och angavs vara ganska riklig på murbruket. Nu 
tämligen allmän på murbruk och ibland på sandsten 
strax nedanför murbruksfogar.

Lecidea fuscoatra, rutlav*. Riklig på sned sandstensyta. 
Lokal 7. Fertil.

Lepraria incana coll., blågrå mjöllav*. Fåtalig på mur
bruk i djupa skarvar. Norra och södra sidoskeppet, 
norra transeptet.

Pertusaria lactea, vit porlavt. Uppgiven av D. Rolander 
1771.

Physcia tenella, finlavf. Uppgiven av Almborn 1935 med 
kommentaren "några små och förkrympta exemplar".

Rinodina gennarii, kustkrimmerlav*. Ett litet exemplar på 
murbruk. Lokal 5.

Scoliciosporum umbrinum. Uppgiven av Almborn 1935 
som ganska riklig på murbruket. Nu allmän på sandsten 
strax nedanför murbruksfogar. Norra sidoskeppet, 
norra transeptet och absiden.
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Bo Mossberg har fått Rosénpriset

Forskningsrådsnämnden har utsett Bo Mossberg 
till mottagare av 1992 års Rosénpris för fram
stående populärvetenskaplig insats. Bo Mossberg 
får priset för sitt unika bildskapande på botani
kens område, senast dokumenterat i boken Den 
nordiska floran.

Det är första gången nämnden ger Rosénpriset till 
en konstnär. Prissumman är på 50 000 kronor. 
Priset instiftades 1980 och fick sitt namn för att 
hedra nämndens förste ordförande, förre univer
sitetskanslern Nils Gustav Rosén. Priset marke
rar forskningsrådsnämndens intresse att främja 
kontakterna mellan forskarna och allmänheten.

Motiveringen lyder:

Bo Mossberg är en botanikens bildskapare. Han 
målar vår flora med en unik kombination av 
precision och känslighet. Denna förmåga har han 
bland annat dokumenterat i ett antal bokverk, nu 
senast i "Den nordiska floran", där han insikts
fullt svarar för hela det omfattande bildmaterialet.

Bo Mossbergs arbeten gör botaniken till ett även
tyr och en skönhetsupplevelse, samtidigt som han 
möter de vetenskapliga kraven på exakthet och 
systematik. I tusentals akvareller skildrar och 
förklarar han vår floras rikedom för en stor 
publik. Bo Mossbergs bildskapande är därför en 
populärvetenskapig prestation av yppersta klass.

Priset överlämnades vid en ceremoni i riksdags
huset den 21 januari 1993.
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Källor i traktdl av Vargarda Lundagårdens offerkälla 6.8.1987. Foto Uno Hallabro.

KJELL ANDERSSON

Vid ett lavigt stenblock i skogen står granar i 
ring. Deras grotta är en sned skål som ständigt 
fuktas av sippervatten. Mellan harsyrans blad 
kryper halvt genomskinliga skott av en lever
mossa över barren, där skålsvampar skjuter upp 
sina bruna öron.

Vatten flödar upp vid en rot. Därute i den ljusa 
världen samlas det till källans första spegel. Ytan 
får ljusa pucklar av hornvitmossans huvuden. På 
öar som tycks sväva över bottnen grönskar året 
om källört och källarv bland krypvenens mjuka 
skott.

Genom en hög port av majbräken söker sig 
källans vatten ut i världen.

Södra Västergötland har gott om fattigkärr. De 
är inbördes mycket olika. De har förblivit obe
skrivna, och varje år faller en del av dem offer 
för skogsdikningar. Rikkärren är få och extrem- 
rikkärr mycket sällsynta.

Källkärr bildar en serie parallell med dessa 
kärrtyper, men särdragen är många. Sjörs (1950) 
framhåller detta, och betonar källkärrens egen
heter. I källkärren möts arter från olika miljöer 
(Sjörs 1948) - "källvattnet kan nära dem alla."

Källkärren är i regel små. En orienteringskarta 
(om sådan nu finns) ger god hjälp att hitta fram, 
men vad man finner kan vara alltifrån en källa 
som Nolåsen till en cementring ute på ett kal
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hygge. Floran liknar, tycker man ofta, den vid 
en del bäckkanter eller i frodigare skogskärr. 
Men så visar sig särdragen, oftast bland mos
sorna.

I en rapport från Naturvårdsverket (1983), 
Våtmarksinventering i sydvästra Sverige, nämns 
också källkärr. Man har beskrivit våtmarker på 
"Sydsvenska höglandets och smålandsterrängens 
myrrika västsida" (naturgeografisk region 11). 
"Källkärr förekommer sällsynt i mycket små 
arealer", skriver man, och "vegetationen är då 
oftast fattig med ett fåtal arter som indikerar 
källpåverkan". De flesta källkärren har naturligt 
nog fallit bort i en så översiktlig inventering som 
denna. I regel beskrivs bara våtmarker större än 
10 hektar.

De källkärr som omtalas här finns nästan alla 
i regionen väster om 11 (21 b - södra Västergöt
lands sprickdalsområde). De klimatiska förutsätt
ningarna är ungefär desamma. Enbart i Vårgårda 
kommun skulle en ingående inventering säker
ligen ge upp mot 100 miljöer med tydligt käll- 
påverkad flora. Och, som förhoppningsvis fram
går av det följande, är floran oväntat mångsidig.

I litteraturen är det framför allt fjällens och (i 
låglandet) kalktrakternas källmiljöer som beskri
vits. Åke Persson (1961, 1962) har undersökt 
källor i området norr om Torneträsk och Nord
hagen (1943) i Sikilsdalen i Norge. Skånes rika 
källkärr beskrivs hos Waldheim & Tyler (1983). 
Fridén (1959), B. M. P. Larsson (1959) och 
Albertson (1942) skriver om kalkrika källkärr i 
Falbygden. Söderström (1987) har undersökt 15 
källor i Bohuslän ur geovetenskaplig synvinkel.

Källkärren i låglandets urbergsområden tycks 
i stort sett ha förbisetts av botanisterna.

Vad är en källa?
Svenska Akademiens ordlista härleder ordet källa 
ur fornsvenskans kaelda, som liksom de danska, 
norska ocn isländska uttrycken är avledningar av 
adjektivet kall.

Enligt Knutsson & Morfeldt (1973) är källa "en 
lokalt begränsad plats för grundvattenflöde eller 
vid jordytan framträngande grundvatten, vanli
gen bildande en mindre vattensamling". Persson 
(1961) definierar källa helt kort som "a concen
trated outflow of subsoil water."

Botaniskt sett finns ingen tydlig gräns mellan 
källor definierade som ovan och ställen där 
grundvattnet bryter fram mera diffust, s k över- 
silningsmarker. Viktigare är att flödet är tillräck

ligt och stället tillåter att kärr och kanske rännilar 
eller bäckar bildas.

De flesta källor som beskrivs här är helt enkelt 
grävda och ibland stensatta fördjupningar på plat
ser, där man funnit att grundvatten kommer i 
dagen. Om någon vattensamling fanns innan är 
omöjligt att avgöra, och knappast heller av så stor 
betydelse.

Berg och jord
Från 1886 finns en kombinerad jordarts- och 
berggrundskarta som täcker Vårgårda kommun. 
En ny kartläggning pågår, och förhandsuppgifter 
om tillrinningsområdena för några källor har 
lämnats av förste statsgeolog Floiger Fredén. De 
östligaste källorna faller inom jordartskartan 7C 
Borås NO. Endast en är markerad där, eftersom 
bara källor med ett flöde på minst 1 l/sek tagits 
med.

Området tillhör sydvästsvenska gnejsregionen. 
Gnejserna är av två typer: en grå, hornbländerik, 
och en rödare, som är fattig på mörka mineral. 
Ett par mindre områden med granit finns också. 
Gnejsernas ålder uppskattas till minst 1700 mil
joner år och de hör därmed till den äldre urberg
grunden i landet (Vattenöversikt. Vårgårda kom
mun, 1990). Alla bergarterna är svårvittrade, de 
röda mer än de grå (Söderström 1987). Några 
små gångar eller linser av mer lättvittrat berg, 
metabasit, är spridda över området. Troligen 
berörs den ganska rika Fagrabokällans tillrin- 
ningsområde av sådant berg.

Den vanligaste jordarten är morän. Urberget 
kommer ofta i dagen. I dalgångarna kring Säveån 
och Nossan har finkorniga sediment avlagrats. 
Här är gammal jordbruksbygd. De källor som 
funnits är i regel omgjorda till brunnar och deras 
kärr utdikade. Därmed har säkerligen områdets 
rikaste källmiljöer gått förlorade.

Isälvsavlagringar är vanliga i området. De kan 
ha starka källflöden. Remmene öster om Vår
gårda ligger på en sådan avlagring. Det krafti
gaste flödet har bildat en stor ravin med källtorv 
i botten och kärret (numera utdikat) sträckte sig 
upp mot en kilometer ut på lerslätten intill.

Lundagårdens källa och översilningsmarken i 
samma område får vatten från en grusås.

De någorlunda oskadda källor som ännu är 
kvar finner men på skogarnas morän.
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Översiktskarta över vårgårdatrakten med de undersökta källorna markerade. - 1 Lundagården, 2 Fullestad, 3 Ödegärdet,
4-5 Hol 1-2, 6 Nolåsen, 7 Yxnås, 8 Ormentorp, 9-11 Ljungås 1-3, 12 Tåsjökällan, 13-14 Nårunga 1-2, 15 Sävesås, 
16 Rydet/Skogen, 17 Asklanda, 18-21 Bråttensby 1-4, 22 Bratteberg, 23 Kesberget, 24 Ambjörntorp, 25 Sjömaden, 
26 Fagrabo, 27 Törestorp, 28 Remmene. - Ritad av Stig Dahlberg, Vårgårda.

Källorna
Här ges en kort beskrivning av de hittills under
sökta källmiljöerna. För en del finns tillrinnings-

områden beräknade. Man får i regel tillräcklig 
noggrannhet om man bestämmmer området med 
hjälp av topografin, eventuellt på en orienterings-
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karta. Bestämningarna har gjorts av en erfaren 
kartritare.

Några temperaturuppgifter finns i tabell 1. För 
ett urval källor har pH, ledningsförmåga och i 
några fall kalcium bestämts. Se tabell 2.

Flödet varierar starkt. Ofta är det omärkligt, 
men källor som Ormentorp och Nårunga 1 ger 
små bäckar, och Remmene försvinner i sitt täck
dike med ett flöde på ca 1 l/sek.

Ambjömtorp
3-4 kvm stor källa i hörn av beteshage N Kvinne- 
stadssjön. Rönn och björk omkring. Marken 
totalt söndertrampad av kreatur, ingen bestående 
källflora.

Så kan en del källor som nu har frodig källflora 
ha sett ut för kanske 100 år sedan, när naturliga 
betesmarker var mycket mer i bruk än nu för 
tiden. I andra fall kan delar av källmiljöerna ha 
varit så pass skyddade att känsliga arter har 
överlevt.

Asklanda
Blockrik nordsluttning i granskog. Källan 
timglasformad, 40 X 40 cm och 80 X 80 cm. 
Avflöde med rännil, som neråt sluttningen får 
många tillflöden och ökar till bäck. Det källpå- 
verkade området är rätt stort, men endast själva 
källan och avflödet är närmare undersökt.

Gammal torpkälla. Rester av stensättningen 
kvar. Numera mycket svår att finna.

I källan växer den i södra Sverige sällsynta 
filtrundmossan, Rhizomnium pseudopunctatum, 
tillsammans med kärrbryum Bryum pseudotri- 
quetrum.

B ratteberg
Liten källa, granskog, kärrkant, foten av urbergs- 
huvud. Troligen torpkälla, odlingstecken finns i 
närheten på de nu helt försumpade och igenväxta 
markerna. Tillrinningsområde 2 ha.

I källan bandpraktmossa Plagiomnium elatum. 
Runt om i grandunklet en fäll av fickpellia Pellia 
epiphylla. Under skuggad rotvälta intill mycket 
lysmossa Schistostega pennata.

Bråttensby 1
Rinner fram under stort stenblock i NO-sluttning, 
granskog. Något längre ner stensatt källkar. Inget

synligt flöde. Svagt kärr, men frodig rad av 
majbräken Athyriumfilix-femina på höga socklar. 
Tillrinningsområde 0,85 ha.

Torpkälla. I tillrinningsområdet nu ett stort 
hygge. Traktorväg till hygget vald så att den 
går snett över ormbunksstånden och förstör 
kärret intill. Endast fuktbotten fram på hösten 91 
efter torr sensommar.

Bråttensby 2
Vid bergklack i skogssluttning NV om och inte 
långt från föregående. Grov granskog. Halvöga 
av vatten 3-4 kvm, 0,5 m djupt. Inget synligt 
avflöde, men litet, vackert kärr. Tillrinnings
område 0,8 ha, men säkerligen en sprickkälla, 
varför området är svårbedömt.

Tillfälligt utan synligt vatten hösten 92 (torr 
sensommar). Vid vattenranden på berglodet 
växer bl a rubinskapania Scapania scandica.

Bråttensby 3
I NV-sluttning, rätt grov granskog i tillrinnings
område som är på 1 ha. Källan, 1 x 1,5 m, lyser 
av järnockra på långt håll. Flöde svagt, men 
frodigt kärr inramat av stor tujamossa Thuidium 
tamariscinum. I en väldig solfjäder neråt slutt
ningen (gammalt hygge) blad av hästhov Tussi- 
lago farfara och i fuktiga gropar källflora.

Källan kantas av skogsmarkmossor och maj
bräken. I det järnhaltiga vattnet endast spridd 
åkerfräken Equisetum arvense, men från marken 
intill går vågig sidenmossa Plagiothecium undu- 
latum ner i vattnet och växer också mycket blött.

Om sluttningen fått skydd kunde man ha fått 
en så artrik och ovanlig naturtyp som gammal, 
källpåverkad granskog. Själva källan trängd av 
traktorväg, men inte direkt skadad.

Bråttensby 4
I igenväxande odlingsmark, lövblandskog, nära 
gammal gräsklädd körväg. Bildar rännil åt NV. 
Omges av kärr som fortsätter längs avflödet.

På långt håll syns "tecknet i källan" - det liknar 
en frackkrage med något slarviga slag. Den ljusa 
kragen är kanten av en skål. I skålens botten 
trycks vattnet upp så att liten boll av grums står 
i det klara vattnet. När vattnet närmar sig skålens 
kant får det en vitaktig slöjighet. Denna för
svinner på kanten. Troligen manganutfällningar. 
Närmare analys ej &jord, källan upptäckt sent.
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Under mycket veketåg Juncus effusus växer i 
kärret bl a bandpraktmossa Plagiomnium elatum, 
källgräsmossa Brachythecium rivulare och ring- 
pel lia Pellia neesiana.

I Bråttensbyskogen, en ö av granskog på ur
bergsryggar i odlingsmarkerna öster om Vår
gårda, finns minst 15-20 källor.

Fagrabo
Diffus källa vid bergklack, granskog, ca 15 kvm. 
Kärret når dike i kanten av fält. Höga arter som 
kärrtistel Cirsium palustre, storven Agrostis gi- 
gantea och älgört Filipendula ulmaria. Mycket 
hästhov. Tillrinningsområde 3,5 ha.

Enda stället för jätteskedmossa Calliergon gi- 
ganteum. Bandpraktmossa och kärrpraktmossa 
Plagiomnium ellipticum växer tillsammans. And
mat Lemna minor i kärrets kanter.

Som nämnts kan denna källa vara påverkad av 
metabasit i närheten.

Ful le st ad
I kanten av ravingren (Säveån), lövskog med 
inslag av gran, bryter grundvatten fram diffust. 
Lera. Övre delen av ravingrenen har flora med 
källprägel.

Frodigt med ormbunkar, mannagräs Glyceria 
fluitans och mynta. Rikligt av källpraktmossa 
Pseudobryum cinclidioides. Bandpraktmossa. Se 
tabell 3.

Hol 1
Skogssluttning med mycket asp och gran. Gam
mal kulturmark. Stort kärr med grävd källa. 
Avflöde med liten bäck.

Högörter, frodigt, oerhörda majbräkenstånd. 
Bottenskiktet domineras i kärrets hela utsträck
ning av bandpraktmossa (tabell 3). 

Tillrinningsområde 0, 7 ha.

Hol 2
Något N om föregående, vid bergklack i kanten 
av falt. Litet, mycket blött kärr med högörter.

Har använts som kreaturskälla. Tidigare tro
ligen i sluttningen stort källkärr på lera. Kan ha 
varit traktens rikaste. Nu starkt rumphugget. 
Gödda fält i tillrinningsområdet, som är 1,2 ha. 

Mycket andmat. Bandpraktmossa.

Tabell 1. Temperaturen i några av källorna.
Källa Temp °C 

vatten
Temp °C 
luft

Datum

Sävesås 7 20,5 90-06-29
Nolåsen 8 20 90-06-29
Rydet/Skogen 9,5 20 90-06-29
Hol 1 9 25 90-07-25
Ormestorp 6 27 90-08-03
Tåsjön 8 17,5 90-10-17
Fagrabo 4,5 90-10-22

Kesberget
Lövrik S-sluttning. Källan 1/2-1 kvm, inget syn
ligt avflöde men fuktstråk neråt, där grundvatten 
bryter fram på flera ställen markerade av klipp- 
skapania Scapania nemorea. Tillrinningsområde 
1,75 ha. Torkar ut en del år.

Ingen egentlig källflora. Storven Agrostis gi- 
gantea i fuktstråket - troligen en ursprunglig 
växtplats.

Ljungås 1
I kanten mellan odlingsmark och granskog, gam
mal skogsgård, sjuder vatten upp ur marken och 
bildar flera rännilar eller små bäckar (delvis 
grävda). Längre ner stor källmyr.

Rikkärr med för trakten exklusiva arter som 
snip Trichophorum alpinum, tagelsäv Eleocharis 
quinqueflorus och gräsull Eriophorum latifolium. 
Vitmossrik miljö som domineras av klubbvit
mossa Sphagnum angustifolium och purpurvit
mossa S. warnstorfii. Mycket källvitmossa S. 
flexuosum. Kärret rikt på gyllenmossa Tomentyp- 
num nitens.

På källmyren myrslåtter kanske sedan 1600- 
talet. Floran delvis hävdgynnad. Den tidigblom- 
mande formen av slåtterblomma Parnassiapalus
tris finns.

Ljungås 2
Inte långt från 1 i lövsluttning med neråt allt 
starkare grandominans. Gammal fodermark, nu 
starkt igenvuxen. På ett ställe liten öppen källa, 
för övrigt grundvatten diffust på många ställen 
till vittomfamnande kärr som griper om rotvältor, 
stenar och tuvor. Neråt sluttningen bäck som 
senare förenas med bäck från Ljungås 1. På 
många ställen bandpraktmossa med brokigt säll
skap av källmossor som kärrkvastmossa Dicra- 
num bonjeanii och källgräsmossa. På ett ställe



36 Kjell Andersson SVENSK BOT. TIDSKR. 87 (1993)

kalkkammossa Ctenidium molluscum. Vitmoss- 
fattigt. Kärlväxtfloran ej närmare undersökt.

Utan synligt vatten juli -92 efter nio veckors 
torka.

Ljungås 3
Litet källkärr liksom I i kanten mellan gammal 
kulturmark och granskog. Högörter. Vågig 
praktmossa Plagiomnium undulatum dominerar. 
På ett ställe oväntat fynd av källtuffmossa Crato- 
neuron filicinum och på trädstam liggande över 
kärret i troligen gammal spillning långskaftad 
komossa Splachnum sphaericum.

Inget vatten men fuktig dy juli -92 efter sju 
veckors torka.

Lundagården

I aldunge med översilad mark vid nordänden av 
grusås. Källan liten, flödet ger rännil till en bäck 
i närheten. En igenvuxen källa ger grenflöde till 
första rännilen. Kärret blött, tuvigt, bevuxet med 
höga gräs och älgört. Ett vackert inslag är hög
vuxna hökfibblor Hieracium.

Som krona ovanför båda källorna dunmossa 
Trichocolea tomentella mycket rikligt tillsam
mans med stor tujamossa. Se f ö tabell 3.

Gammal offerkälla, numera nästan bortglömd. 
Troligen mycket större innan grusåsen så gott 
som helt grävdes ut.

Vätteros Lathraea squamaria och hög, trädfor- 
mig svartvide Salix myrsinifolia har funnits, men 
utrotades när Televerket gick in i kärret med 
minigrävskopa.

Lundagårdens översilningsmark
Hör samman med föregående, men skiljs av låg, 
stenig grusrygg. Marken lutande, grovt grus och 
sand. Bråte av al och hasselpinnar. Nu helt över
växt med källgräsmossa, som här tycks nå ett 
optimum.

Källtuffmossa finns ganska rikligt. Se tabell 3. 

Nolåsen
Källa vid några stora stenblock i skogssluttning 
mot SV. Ovanför tät granskog med källkärr. 
Avflöde liten bäck neråt sluttningen i småskog 
efter hygge. Svårframkomligt, mycket bindvide 
Salix aurita, mycket multnande trä. Vattnet för
grenar sig oändligt kring tuvor, stenar, bråtar.

Neråt sluttningen tillflöde av skogsbäck och där
efter mer ordinär flora.

Småkärr med än slidstarr Carex vaginata, än 
hirsstarr C. panicea som dominant. Ibland kärr- 
sälting Triglochin palustre tillsammans med krä
vande starrarter som knagglestarr C. flava och 
grönstarr C. demissa. I litet ängsartat parti bl a 
loppstarr C. pulicaris och nålstarr C. dioica. 
Längre ner rikligt med flaskstarr C. rostrata.

Kärret mycket vitmossrikt med bl a purpurvit
mossa Sphagnum warnstotfii och gyllene tuvor 
av lockvitmossa S. contortum. I ett prång mellan 
stenarna dunmossa.

Gammal källa åt gård i närheten. Efter mer än 
sju veckors torka sommaren -91 märks bara något 
lägre vattennivå i källan och delar av kärret är 
utan vatten. Tillrinningsområde 3 ha. Se tabell 3.

Värdefull källmiljö som bör få skydd i fram
tiden.

Nårunga 1
Källa överst i blockmark, gammal länge orörd 
lövskog, igenvuxen slåtteräng. Flöde med bäck 
åt N. Bäcken försvinner ibland under de grön
skande stenblocken, men dyker fram igen för
stärkt. Tillrinningsområde 2,5 ha.

Artrik flora. Nedom sluttningen öppnare och 
högörtskärr. Mycket gullpudra Chrysosplenium 
alternifolium längs hela källdraget. Den enda 
lokalen för uddstjärnmossa Mnium marginatum. 
Se f ö tabell 3.

Nårunga 2
Granskog, sluttning mot V. Sprickkälla vid sten
block, ca 5 kvm och 1 m djup. Kärr brett, möter 
bäcken från Nårunga 1 efter något tiotal meter. 
Tillrinningsområde 1,1 ha.

Kanske den vackraste av alla. Gammal offer
källa. Kärret helt dominerat av klippskapania 
Scapania nemorea som tycks kläda varje tänkbart 
underlag.

Ormentorp
Skogssluttning, granskog mot O. Källan ca 10 
kvm och 0,5 m djup. Avflöde med liten bäck som 
förgrenar sig mycket till småmiljörikt kärr ett par 
hundra meter ner till bäck. Tillrinningsområde 
3,0 ha.



Nämns i inledningen av artikeln. Rätt mager 
miljö, troligen gammal torpkälla. Värdefull på 
grund av sin orördhet och storlek.

Remmene
Stor ravin bildad av grundvattenflöde i isälvs- 
avlagring. Källtorv i botten, tidigare långt, smalt 
kärr, ca 1 km ut på lerslätten intill, nu lagt under 
rör.

Ännu imponerande miljö trots att den rump- 
huggits i ena ändan av grustag, i andra av igen- 
dikning. Sent upptäckt och ännu mycket ofull
ständigt undersökt, men rikligt med kärrkvast- 
mossa Dicranum bonjeanii. Mycket frodigt med 
stora majbräkenstånd och högörter.

Kunde ha varit en prydnad för hela landskapet, 
men värd att skydda även i nuvarande skick.

Rydet/Skogen
1 lutande fuktsänka, gammal granskog. Källan en 
liksidig triangel med sidan 0,5 m. Intill litet 
gungfly. Gammal torpkälla.

Majbräken och mycket skogsbräken Dryopte- 
ris carthusiana i fuktsänka. Få arter men vacker 
miljö med svällande skogsvitmossa i sällskap 
med stor björnmossa Polytrichum commune.

Sjömaden
Grävd källa inne i tät ungbjörkskog. Avflöde med 
liten bäck, också den delvis grävd. Mynnar i 
fattigkärr. Tillrinningsområde 1,4 ha.

Källan använd långa tider av folk som bor i 
närheten. Ganska mineralfattig. Ett exempel på 
stor källa med artfattigt kärr. Kärret dock endast 
översiktligt undersökt.

Säveås
Nedom vägbank i skogssluttning, blandskog. Li
ten källa, grävd, avflöde rännil. Lär aldrig sina, 
men fryser en del vintrar. Tidigare gett vatten åt 
gården Nordhult, när brunnen sinat. Tillrinnings
område 1,2 ha.

Rätt opåverkad, artfattig liten källa.

Tåsjö
Brant skogssluttning, ganska gammal granskog. 
Alar omkring, källan ca 1 kvm, starkt flöde ner 
till sjön, kärr med mest naken dy och mycket
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Tabell 2. pH, konduktivitet (kond) och kalciumhalt i några 
av källorna. Mätdatum: 90-10-23. Vid Nårunga 1 togs 
prov dels i källan överst i backen, dels i källbäcken nedom 
backen ("nere").
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Lokal PH färg kond
mS/m

Ca Ca
mekv/l mg/l

Asklanda 6,2 12,1
Bråttensby 1 4,6 13,6
Bråttensby 2 5,1 12,1
Bergstena 1 6,6 19,2 1,16 46,5
Tåsjön 4,8 brun 7,3
Ormentorp 6,0 7,2 0,26 10,4
Bratteberg 6,5 grumligt 12.2
Hol 1 6,5 8,7 0,50 20,1
Hol 2 6.8 19,1 1,64 65,8
Nolåsen 6,4 10,6 0,50 20,1
Nårunga 1 6,5 13,7
Nårunga 1 (nere) 6,7 13,5
Nårunga 2 5,9 13,2
Sjömaden 5,0 7,6
Yxnås 4,1 11,3
Ödegärdet 1 5,9 8,9

torftig flora. Vid själva källan något frodigare 
med mannagräs och åkermynta Mentha arvensis. 
Vattnet något grumligt och av bitter smak, troli
gen p g a humusämnen.

Vacker, orörd källmiljö, intressant bl a genom 
det nakna dykärret.

Törestorp
1 brant, blockrik sydsluttning med mycket ek. 
Litet källkärr, stort översilningsområde med has
sel Corylus avellana, blåsippa Hepatica nobilis, 
vätteros.

Kärret fyllt av skärmstarrens Carex remota 
gracila bågar över en matta av vågig praktmossa. 
Se tabell 3. Tillrinningsområde 0,7 ha.

Ovanlig miljö, örtrika branter, serpentinväg 
uppför med stor förödelse anlagd, bidrar till att 
avvattna översilningsmarken.

Yxnås
Fuktigt hål i tät granskog. Håller endast tidvis 
vatten. Ingen källflora. Torp i närheten, men 
troligen har källan bara använts som reserv. 
Fuktmarksflora vid kanterna.

Ödegärdet
Vid foten av NV-vänd bergklack. Två sprickkäl
lor med ca 10 m mellanrum. Mellan dem ett
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tredje, svagare frambrott av grundvatten. Käll
flödena underhåller liten fuktäng, delvis kärr, 
som trots våldsam igenväxning runt omkring 
tycks naturligt öppen. I kanterna kämpahög pors 
Myrica gale. Ängen tuvig med tåg och tuvtåtel 
Deschampsia cespitosa.

I båda källorna grodvitmossa Sphagnum inun- 
datum. Floran ganska artrik med bl a slåtter- 
blomma i ängen.

Torpkälla, nu svår att finna.

Några ekologiska faktorer
De flesta bevarade källorna finns på skogarnas 
morän. Som framgår av kapitlet Berg och jord, 
är berggrund och morän näringsfattiga i området. 
Ändå är skillnaden mellan även de större källorna 
ganska stor. Det starkaste intrycket gör dock det 
faktum att de flesta av källornas arter är gemen
samma med mellankärr eller medelrikkärr. Vat
tenanalyserna visar också på en överensstäm
melse med dessa kärrtyper.

Viktigt är hur lång tid grundvattnet tillbringar 
i jordlagren och i urbergets fina sprickor, innan 
det finner vägen till en källa. Under färden genom 
mark och berg sker en mängd processer som 
förändrar vattnets pH och innehåll av lösta ämnen 
(Grip & Rohde 1985). Humusskiktet närmast 
markytan fungerar som jonbytare för positiva 
joner. Tillfälliga växlingar i nederbördens kemi 
utjämnas där effektivt. Vittringen i morän och 
berg berikar så småningom vattnet på metall
joner, medan vätejonhalten sjunker (pH stiger). 
Allt samverkar till att skapa en mer eller mindre 
tydlig skillnad mellan ytvatten och grundvatten. 
Samtidigt får vattnet en temperatur som i södra 
Sverige ligger nära årsmedeltemperaturen, dvs 
det blir kallt. Det gäller källor som får sitt vatten 
någorlunda djupt ifrån.

Nitrit-, nitrat- och järnbakterier spelar en eko
logiskt viktig roll i källmiljöerna. Manganutfäll- 
ningar blandar sig ofta med järnockra i källorna. 
Den ekologiska betydelsen av detta är föga känd. 
Ingen avde här undersökta källorna har kalktuff- 
utfällningar.

Under sex ekologiska rubriker diskuteras i 
fortsättningen en del av källkärrens arter.

Det kalla vattnet
Efter vattenföringen kan man dela in källorna i 
sådana som flödar hela året (perenna), sådana 
som torkar ut ibland (intermittenta) och sådana 
som har vatten bara efter starka regn eller vid 
snösmältningen (efemerala; Söderström 1987). 
Av de källor som beskrivs här är de flesta peren
na. Deras grundvatten kommer från någorlunda 
stort djup. Kanske ger dessa källor de mest 
konstanta biologiska miljöer som finns i mar
kerna. De kan ha flödat i sekler eller kanske till 
och med går tillbaka till högvärmetidens under
gång i ett kallare, fuktigare klimat för tre, fyra 
tusen år sedan.

Vattnets temperatur visar liten skillnad mellan 
sommar och vinter och liten dygnsvariation. Det 
ständiga flödet ger en jämn tillgång av syre och 
näringsämnen och det underhåller ibland stora 
kärr (Nolåsen, Ormentorp, Ljungås 1). Om till- 
rinningsområdena har fått vara någorlunda i fred, 
är sådana källor bra kontrollpunkter av grund
vattnets kvalitet.

Persson (1962) ger många temperaturvärden 
från källor och källkärr i området norr om Torne- 
träsk. I genomsnitt är källornas vatten kallare än 
vattnet i våta marker av andra slag. Temperaturen 
varierar mellan 2 och 18 grader (en del intermit
tenta källor ingår). Enligt Persson förefaller det 
troligt att temperaturen i kalla källor begränsar 
förekomsten av vissa arter. Andra uthärdar käl
lornas köld väl och drar nytta av det. Bland 
kärlväxterna nämner han t ex åkerfräken och 
fjällkvanne Angelica archangelica ssp. archan
gelica och bland mossorna alldeles särskilt bäck- 
nicka Pohlia wahlenbergii i dess frodiga, upp
rätta fjällform (f. glacialis). Temperaturen i olika 
källor med bäcknicka varierade mellan 2,0 och 
7,0 grader.

Nordhagen (1943) beskriver bäcknicka (kald- 
mosé) som en "kaldstenoterm" art. Den tål lång
varigt snötäcke och kan dominera källmiljöer i

Kommentar till tabell 3. - Alla analyserna gjorda 1991. Kärlväxtfloran vid Lundagården, Lundagårdens översilnings- 
mark och Törestorp kommer inte till sin rätt på grund av årstiden. - Ask Asklanda 26.8. A i källan, B i kärret. - Nol 
Nolåsen 23.7. A vid kärrsältingen, B vid slidstarren. - B 3 Bråttensbyn 3 21.8. A och B i kärret. - När I Nårunga 1 
15.8. A litet blött kärr, B vid sidan av bäcken, C, D öppet kärr vid bäcken, E längre ner. - Full Fullestad 12.10. A, 
B vid källpraktmossan. - Hol 1 Hol 1 19.7. A ovanför källan, översilningsmark, B något nedom källan, blött, C och 
D längs bäcken, E vid majbräkenstånden, F blött kärr där bäcken mynnar. - Ösil Lundagårdens översilningsmark 
16.10. A vid källtuffmossan, B i närheten av A, C vid spjutmossan. - Lund Lundagården 16.10. A ovanför källan, B 
och C ovanför andra, mer diffusa källan. - Tör Törestorp 13.5. i kärret med skärmstarr.
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Tabell 3. Artsammansättningen i några av områdets större källor. 1-5 täckningsgrader enligt Hult & Sernander

Ask Nol B3 Når 1 Full Hol 1 Ös il Lund Tör
A B A B A B A B C D E A B AB C D E F ABC ABC

Alnus glutinosa
Betula sp.

. 3
4 .

5 5 5 5 5 4

Picea abies . 3 . i

Agrostis stolonifera
Anemone nemorosa

3 4
4 i

11.4. 
.... 1 '. '. 2 '. '.

3 2 2
2

Athyrium fllix-femina
Carex echinata
C. remota

3 ' 2 '
2 . .... 5 . 3 .

2
C. vaginata
Cardamine amara

4 3
.33.. i

Chrysosplenium alternifolium 3 4 2.2
Cirsium palustre 3 . ... 4 .
Epilobium palustre
Equisetum arvense
E. sylvaticum

2 '
2 i

i 3

..153 3 2
. . ! ! i
.41.1 2

2 ’ 2

Filipendula ulmaria ..23. . . 4 . . 4 3 4 i
Galium palustre 1.34.
Geum rivale 4 2.24 . 3 ... 2 . 4 4 3 3
Glyceria fluitans
Gramineae, blad

..1.1
' 3 5.5..

Hieracium sp.
Juncus articulatus i '

. 3 . . .

Luzula pilosa
Majanthemum bifolium

. 2

. 1 . ... 1
Mentha arvensis .... 5 . i . 3 . . .
Myosotis laxa . . 2 . .
Oxalis acetosella . i 3 ... 3 2 . . i . .
Poa trivialis 2 ... .
Ranunculus repens
Trientalis europaea
Triglochin palustre 5 '

5 4 4 4. 
.... 1

5

Tussilago farfara . 1 ... 5 . 5 4 . .
Vaccinium vitis-idaea
Viola palustris ’ 4

3 .
2 ! 4 2 '.22.'. ! ! 2

Brachythecium rivulare . 4 2 4.32 4 2 .3.1. 4 4 5 . 1
Bryum pseudotriquetrum 
Calliergonella cuspidata

. 3 . i
. 5

5 .
! 5 ! 2 2

Climacium dendroides . 2 .
Cratoneuron filicinum 4 . .
Mnium hornum
Plagiomnium elatum

. 5
. i 4 ' 5

i .
'5 5 2 2 5

3 2 . 3 . .

P. undulatum 1 . . . . 4 . . 3 . . 3 . . 2 2 4
Pseudobryum cinclidioides 
Rhizomnium punctatum
R. pseudopunctatum 
Rhytidiadelphus squarrosus 
Sphagnum capillifolium

4 3

’ 2

4 2 . '. 2 '. '.
5 5

’ i
5 ’ ’ .

2 ' '

S. palustre
S. squarrosum ' 3

. 2
. . \ . . 2 '

S. teres
Thuidium tamariscinum

. 4
. 5 . . 2 '. '. 443 4

Cephalozia bicuspidata 
Chiloscyphus polyanthos

2 .
! 2 3 2 2 2

Lophocolea bidentata i . 2 . 1 ... 2
Pellia neesiana . . . i . .4.1.
Riccardia multifida 
Trichocolea tomentella

i .
535

Järnockra
Naken dy

5 .
44 ' ' '
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fjällen med sina svällande, ljust gröna mattor. En 
vacker bild finns hos Hallingbäck och Holmåsen 
(1985). Den är sällsynt i södra Sverige och hittills 
inte funnen i trakten av Vårgårda. Största chansen 
att hitta arten bör vara vid en källa.

Det ligger nära till hands att jämföra tempera
turvärdena från området med Söderströms mät
ningar från Bohuslän. I 14 av hans källor varie
rade temperaturen mellan 1,3 och 7,2 grader 
(april 1987).

Den art som oftast växer direkt i de här be
skrivna källornas kalla vatten är bäckblekmossa 
Chiloscyphus polyanthos med sin varietet fragi
lis. Den är större än huvudformen och har en 
djupare färg. Stiplerna är mindre eller obefint
liga. Den flyter fritt, och man kan lätt lyfta upp 
en handfull av den livligt och mörkt gröna mossan 
som ger en rysning liknande den man kan få om 
man tar på en påse potatismjöl. Drypvattnets köld 
biter i fingrarna.

Man hittar bäckblekmossan också krypande på 
dy i nästan alla källkärr, ibland tillsammans med 
skogsblekmossa C. pallescens, men sällan rik
ligt.

Filtrundmossa Rhizomnium pseudopuntatum 
växer enligt Koponen (1968a) på torvjord och hör 
hemma i rikare kärr och i sumpskogar. Den växer 
ofta blött men är inte beroende av rörligt vatten. 
1 norr är den vanlig på många olika ställen med 
framsipprande vatten, men i södra Sverige blir 
den begränsad till kärr och sumpskogar. I de 
aktuella källorna finns den i Asklanda och 
Ormentorp - i Asklandakällan direkt i det kalla 
vattnet, i Ormentorp alldeles i början av källkär- 
ret (här med kapslar). Båda miljöerna är starkt 
skuggade. De flesta sydliga utposterna finns nog 
vid källor som ger en "nordlig" mikromiljö.

Åtskilliga andra mossor växer minst lika bra i 
källornas kalla vatten som på andra ställen.

Klippskapania Scapania nemorea växer på 
skiftande underlag vid nästan varje källa. Ibland 
är den helt vattendränkt och har då långa stammar 
med stort avstånd mellan bladen. I Nårunga 2 har 
den ett ekologiskt maximum. Utom i själva källan 
finner man den överallt i det rätt stora källkärret. 
Särskilt på stenar växer den i stora kalufser. Det 
är sällsynt att en hel miljö domineras av en 
levermossa.

Hornvitmossa Sphagnum auriculatum, som är 
en ekologisk förvandlingskonstnär av stora mått, 
tycks kunna växa i snart sagt alla våta miljöer. I 
takt med den ökande försurningen har den blivit

allt vanligare. I Ormentorp och Rydet/Skogen 
växer den nedsänkt i källan.

Den nära släktingen grodvitmossa S. inunda- 
tum är mer näringskrävande. I Ödegärdet fyller 
den båda källorna, i sällskap med kärrkrokmossa 
Drepanocladus exannulatus. Växtsamhället i den 
ena källan påminner om Perssons (1961) Poten- 
tilla palustris - Drepanocladus exannulatus-'Asso
ciation. Den är nästan bara subalpin, täcker inga 
stora ytor och finns där vattnet är rörligt. Ofta är 
det kärrkrokmossa ensam som utgör bottenskik
tet, och fältskiktet domineras av kråkklöver Po- 
tentilla palustris och flaskstarr Carex rostrata, 
samma två som i Ödegärdet.

Kärrbryum kan växa direkt i själva källorna, 
men i regel finner man den i kärren en bit bort.

Stor näckmossa Fontinalis antipyretica växer 
ganska rikligt i det stora källkaret i Hol 1 tillsam
mans med sumpmåra Galium uliginosum och 
bäckblekmossa.

Åtskilliga kärlväxter hämmas åtminstone inte 
av källornas kalla vatten. Källört, källarv Stella- 
ria alsine och krypven Agrostis stolonifera växer 
tillsammans i Ormentorp. Andra som ibland ses 
i det kalla vattnet är sjöfräken Equisetum fluvia- 
tile, dyveronika Veronica scutellata och kärr- 
dunört Epilobium palustre.

Nitratbildningen
En del av källornas växter är starkt kulturgyn- 
nade. De trivs på feta ställen framme vid gårdar, 
till och med där gödselvatten sipprar fram. Nord
hagen (1943) nämner flera sådana, t ex källört, 
klibbig fetknopp Sedum villosum, lapparv Ceras- 
tium trigynum och stjärnbräcka Saxifraga stella- 
ris. Exempel från de aktuella källorna är kryp
ven, kärrgröe Poa trivialis, brännässla Urtica 
dioica och hallon Rubus idaeus. Att källor kan 
vara nitratrika miljöer påpekas ofta i litteraturen. 
Persson (1962) har en utförlig diskussion av 
detta.

Överallt i naturen, där en kemisk energivinst 
på åtminstone 15 kcal/mol går att göra på någon 
reaktion (Delwiche 1970), där finns det också 
mikroorganismer som specialiserat sig på att leva 
på den vinsten. Nitratbakterier (Nitrosomonas) 
utvinner 65 kcal/mol på att oxidera ammonium- 
joner till nitrit (NO2"), och nitratbakterier (Nitro- 
bacter) fortsätter oxidationen till nitrat (NO3 ) 
med en knapp vinst av 17 kcal/mol.

Persson fann rikligast nitratbildning i prover 
från meadows (närmare definition ger han inte)



och därnäst från källor. Många likheter finns ju 
också mellan ängarnas och källornas flora.

Nordhagen nämner det allmänt frodiga intryck 
ett källkärr ofta ger. Det är påfallande också 
bland de källor som beskrivs här. Bråttensby 3 
t ex ligger som en ö av smått exotisk frodighet i 
en karg skog.

Åtskilliga av källornas arter är gynnade av 
kväve. Några har redan nämnts. Andra kan inne
hålla mycket nitrat, när de växer i källmiljöer och 
är nog oftast också gynnade. Åkerfräken, humle
blomster och hästhov är vanliga exempel. Kabb- 
leka Caltha palustris kan uppträda med stor fro
dighet i källkärr. Älgört kräver (enligt Valmari, 
citerad hos Persson) i synnerhet fosfor men san
nolikt också kväve för kraftig växt.

De mossor som har direkt kontakt med källor
nas rörliga vatten måste åtminstone vara toleranta 
mot kväve. Nordhagen nämner att han fann rik
ligt med jätteskedmossa Calliergon giganteum i 
en liten källa nära ett uthus. Där växte också en 
icke artbestämd krokmossa Drepanocladus och 
lite källmossa. Fagrabokällan har mycket jätte
skedmossa i sällskap med åkerfräken, ältranunkel 
Ranunculus flammula och krypven.

Järnockra
Järnutfällningar finner man ofta i myrar, diken 
och källor. En utpräglad järnkälla är Bråttensby 
3.

Tvåvärt järn, som löses i grundvattnet på dess 
väg ut till källan, oxideras till trevärt i dess 
syrerika miljö. Det trevärda järnet bildar snart 
svårlöslig oxidhydroxid, som rostfargar vattnet.

Ofta ser man också en oljeartad hinna på 
vattnet. Den består (Lindblad-Påsse 1986) av en 
film av organiska ämnen som bildats av järnbak
terier. Åtskilliga arter ur flera av bakteriesyste
matikens 19 huvudgrupper har specialiserat sig 
på att leva på den energivinst som oxidationen av 
järn ger. En del är skidbildande. Skidorna im
pregneras snart med oxidhydroxid och bildar 
rostfärgade massor i vattnet. Du Rietz (1950) 
nämner de två arterna Leptothrix discophora och 
L. ochraea från en rik källmyr vid östra foten av 
Omberg i Östergötland. Enligt Lindblad-Påsse 
trivs den sistnämnda arten väl i sakta rinnande 
vatten, där halterna av organiska näringsämnen 
är låga. De impregnerade skidorna utgör 95 % 
av vikten.

Om man i ett diagram med pH på vågräta axeln 
och redoxpotentialen (ett mått på lösningens oxi
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derande förmåga) på den lodräta, lägger in det 
område där järnbakterierna kan leva, finner man 
att det är i den gränszon där järn(II) övergår till 
svårlösliga järn(III)föreningar. Lindblad-Påsse 
drar slutsatsen att järnbakterierna "intimt med
verkar vid järnutfällningen i naturliga vattensys
tem ."

Inverkan på den högre floran är påfallande. I 
Bråttensby 3 ligger gyttjan mestadels naken. 
Några egendomligt växta skott av åkerfräken och 
några spridda gräsplantor framhärdar. Men i det 
lilla källkärr som följer på själva källan är frodig
heten och artrikedomen stor. Bakterierna bidrar 
till att avjärna vattnet, de verkar som katalysato
rer. Därmed spelar de en ekologiskt skyddande 
roll i källmiljöerna.

Flödande, syrerikt vatten
Vid källor finns ofta växter som gynnas av det 
flödande vattnet. Det gäller många mossor, men 
också kärlväxter.

När grundvattnet når ljuset i en källa är det 
ganska syrefattigt. Ofta kan man se på ett tall
barrs dans eller något ifallet löv hur vattnet trycks 
upp. Syre löser sig villigt i vatten, och den 
ständiga rörelsen gör att det snart blir syrerikt. 
Till detta bidrar också assimilationen hos gröna 
växter i vattnet.

I plana vatten eller svagt lutande kärr är vattnet 
nästan syrefritt några få cm under ytan (Persson 
1962). Luftsyret löser sig långsamt och samtidigt 
pågår syreförbrukande processer. I källorna 
överväger de syreökande faktorerna. Persson 
fann höga syrehalter i sina källor jämfört med 
olika kärrtyper.

Det flödande vattnet bär ständigt fram ny 
näring till växterna i källans närhet. Också ganska 
näringsfattiga källor kan därför ha krävande 
arter.

Ett mått på vattnets mineralhalt är lednings
förmågan (som mäts i millisiemens per meter, 
mS/m). Söderströms värden från Bohuslän varie
rar kraftigt - mellan 4,93 och 54,90 mS/m. Att 
tabell 2 visar mer samlade värden avspeglar ett 
urval av rikare källmiljöer. Malmers (1962) vär
den från fattigkärr i sydvästra Götalands urbergs
område ligger nästan alltid under 10 mS/m. De 
aktuella källornas värden (se tabell 2) faller under 
Perssons från rika Cratoneurum-källoT (värden 
från 20,6 till 39,7 och 10 mätningar) men ligger 
högre än hans fattigare källtyper (Philonotis - 
Pohlia albicans-källor och Scapania uliginosa-
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källor) som har värden från 4,4 till 7,2 (3 mät
ningar). Ledningsförmågan kan jämföras när
mast med de fattigare bland hans rika kärr och 
hans mellankärr. Witting (1947, 1948, 1949) har 
gjort katjonmätningar i myrvatten från hela lan
det. I Västergötland har hon undersökt åtskilliga 
kärr på Falbygden. Mellomsjömyren i Dala 
socken är till större delen ett medelrikkärr. Vär
dena därifrån stämmer väl överens med de här 
beskrivna källornas.

pH-värdena i källorna ligger också väl samlade 
och har ett medelvärde på 5,8 (Söderström 6,2). 
Här stämmer värdena väl med Perssons fattigare 
källor och hans mellankärr.

I några källor mättes också kalcium (Ca ). 
Ett bakgrundsvärde från en näringsfattig klar- 
vattensjö i trakten: Klarsjön 3,2 mg/l. Söder
ströms värden varierar starkt: mellan 2,7 och 
60,6 mg/l. Några av Perssons källor med "Crato- 
neurum-Mtgetation", alltså rika källor, har lik
nande värden som t ex Lundagårdens offerkälla. 
Wittings värden från Mellomsjömyrens medel
rikkärr ligger mellan 18,2 och 49,6 mg/l (8 
mätningar).

Signum på många av källmiljöerna är majbräken 
Athyrium filix-femina, som här växer frodigare 
och vackrare än någonsin i fuktiga bäckdalar och 
raviner. Träjon Dryopteris filix-mas finner man 
aldrig. Ofta markeras källdrag av ståtliga rader 
med majbräken på höga socklar, som bildas av 
årens växt. Vad som särskilt gynnar majbräken 
tycks vara den stadiga tillgången på gott grund
vatten (möjligen också den ofta skuggiga miljön 
som har hög luftfuktighet), däremot inte så myck
et grundvattnets syrehalt. I en fuktig bergsspringa 
(gnejsbrant) där det mesta var förtorkat omkring 
växte ett frodigt majbräkenstånd, vackert och 
ungt grönt som om torka var något okänt. Inne i 
sprickorna hade rötterna ständig tillgång till 
grundvatten, som dock måste vara syrefattigt.

Bäckbräsma Cardamine amara finner man ofta 
blott vid källor och också längs bäckar.

Källarv, kabbleka och bäckveronika Veronica 
beccabunga växer gärna vid källrinnilar.

Mannagräs Glyceriafluitans kan dominera i en 
del blöta källmiljöer och växer också i inte alltför 
magra bäckar.

Andmat Lemna minor finns i Hol 2, Fagrabo 
och Remmene. I Hol 2 kan man misstänka göd
ning av vattnet från falt i tiilrinningsområdet, 
men knappast för de två andra.

Tuffmossor Cratoneuron-arter är typiska för 
rörligt, näringsrikt vatten. I översilningsmarken 
inte långt från Lundagårdens källa växer källtuff- 
mossa C. filicinum (som också finns i Ljungås 3) 
i ett bottenskikt som hos Waldheim & Tyler 
(1987) kallas Brachythecium rivulare - Callier- 
gonella cuspidata - Cratoneuron-subunionen. De 
tre nämnda mossorna dominerar. Subunionen 
förekommer "dels i öppen myrvegetation, dels i 
mer eller mindre trädbevuxna (al) källmyrsam- 
hällen av utpräglad myrkantkaraktär."

Av praktmossorna Plagiomnium tycks band- 
praktmossa P. elatum i området endast finnas vid 
källor. 1 en del källkärr dominerar den nästan 
överallt i bottenskiktet (se tabell 3). Enligt Kopo- 
nen (1968b) växer den i magrare trakter mest vid 
källor och på översilningsmark, men också i kärr 
föredrar den rörligt vatten. Vid källor är den långt 
vanligare än kärrpraktmossa P. ellipticum, som 
ibland växer lika blött (Fagrabo) men också kan 
växa i de mest skiftande våta miljöer.

Filtrundmossa Rhizomnium pseudopunctatum 
är sannolikt på sydliga utposter beroende av 
rörligt grundvatten.

Källpraktmossa Pseudobryum cinclidioides är 
också en nordlig art med sydliga utposter vid 
källor. I Fullestad växer den i sällskap med 
bandpraktmossa (se tabell 3). Senare är den även 
funnen i ett kärr som ej beskrivs här.

Källvitmossa Sphagnum flexuosum är i områ
det bara funnen vid källor. Den har en sydlig 
tendens och föredrar rikare miljöer, gärna löv
kärr. I källmiljöerna växer den helst framme vid 
det flödande vattnet. I Ljungås 1 t ex kan man 
hitta enstaka, små plantor av den här och var i 
kärret, men i en bäck bildar den en kraftig, grön 
bård.

Spärrvitmossa S. squarrosum finner man oftast 
vid källor, men ibland sparsamt eller i ynkliga 
exemplar. Den växer helst mycket blött.

Knoppvitmossa S. teres växer vid källorna 
helst blött, men är inte ovanlig heller i andra typer 
av kärr.

Källmossa Philonotis fontana finns i Ormen
torp och Nårunga 2 men inte särskilt rikligt. Den 
växer blött och på avstånd från det kallaste vatt
net. Man ser den ibland också vid bäckstränder 
eller på fuktigt grus i botten av grusgropar.

Dvärgkällmossa P. arnellii växer blött i Fagra
bo. I England, där den anses sällsynt, växer den 
utom i skuggiga klippskrevor också vid ström
mande vatten (Field 1963). Kanske en förbisedd 
källmossa.



Ringpellia Pellia neesiana tycks i området bara 
finnas vid källor och där helst längs rännilar eller 
i blöta smågropar. I Hol 1 bildar den bård meter
vis längs den lilla bäcken.

Bäckskapania Scapania undulata ser man ofta 
under strömmande vatten i skogsbäckar. Ibland 
finner man den också i källrännilar och bäckar.

Flikbålmossa Riccardia multifida växer spar
samt och blött i kärret i Nolåsen och i mängd, 
ja dominerande, i en liten bäckmiljö i Ljungås 1.

Källornas milda mikroklimat
Ingenstans tycks vanliga skogsmossor som hus
mossa Hylocomium splendens, kvastmossor Di- 
cranum, sidenmossor Plagiothecium och andra 
utvecklas så vackert som på stenblock och tuvor 
invid källor. Det har gjort Nårunga 2 till den 
kanske vackraste av alla. Källor med starkt flöde 
fryser oftast inte under vintern och skapar därmed 
ett litet lokalklimat som är fuktigare och har 
jämnare temperatur än omgivningarna.

Bäckveronikan förblir ibland grön året om vid 
källor som inte fryser. Förr sökte man den på 
sådana ställen och åt den som grönsak fram på 
vintern, när annat grönt saknades.

Kambräken Blechnum spicant är en subocea- 
nisk art som ibland växer vid källor. I Mulens 
marker (Arnborg m fl 1987) finns en bild och en 
kort beskrivning av en sådan källa.

Död ved
Ofta ser man blött trä med eller utan bark i 
källkärren. Troligen finns sådant trä alltid i större 
kärr - rotvältor, döda buskstammar, grenar och 
inte minst bråte som hävs i vid röjningar. På 
sådana ställen underhålls en mossflora som man 
annars finner på fuktigt liggande lågor i gamla 
skogar - en nu för tiden ovanlig miljö.

Källkärren kan tänkas vara långtidstillflykter 
för arter som mer eller mindre trängs ut av det 
moderna skogsbruket. I Nolåsen finns t ex utom 
vanliga arter på blött trä också rikligt med en på 
lågor så ovanlig art som handbål mossa Riccardia 
lat if rons.

Vid källorna möts arter ur olika miljöer
I källornas närhet kan arter från skilda miljöer 
växa. Där finns åtskilliga arter gemensamma med 
ängar och andra med floran framme vid gårdar 
och hus. Där finns arter från hela kärrserien
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(högmossar till extremrikkärr) och arter gemen
samma med sumpskogar eller bäck- och sjösträn
der. Några skogs- och lundväxter finns också. 
Nordliga arter kan i det aktuella området ha 
sydliga utposter i källor (gäller också en del 
leddjur), och oceaniska arter finner refugier där.

Källorna är inbördes mycket olika. De vit- 
mossrikare källkärren anknyter starkt till myrar
na, medan de mer ört- och bladmossrika med sin 
mjuka, frodiga prägel påminner om ängar (sär
skilt om man i begreppet räknar in s k flotängar, 
dvs ängar som göds av gödselvatten). Nordhagen 
(1943) talar om källvegetationen i hela Europa 
som eutrofa växtsamhällen rika på örter. Sjörs 
(1948) invänder mot detta och påpekar källmiljö- 
ernas stora variationsbredd.

Gemensamt för nästan alla källkärr är dock det 
intryck av grön frodighet, ibland smått exotisk 
yppighet, de kan ge i karga svenska urbergsmar- 
ker. I trakter där rikare kärr är ovanliga utgör 
dessa små öar med en för trakten ofta ovanlig 
flora ett ekologiskt värdefullt inslag.

Det är svårt att bland kärlväxterna peka ut 
någon ledart för dessa sydliga källor. Sten Selan
der (1955) nämner källgräs Catabrosa aquatica, 
källfräne Rorippa nasturtium-aquaticum, klo- 
lånke Callitriche hamulata och möjligen källört 
Montia fontana som troliga ledarter (gäller också 
enligt Selander för bäckutlopp på sandiga havs
stränder). Klolånke finns också vid bäckar och 
åar i trakten och är knappt ens preferensart för 
källor. Källört är funnen i en enda källa (Ormen
torp), men är å andra sidan lätt att förbise. 
Källgräs och källfräne växer knappast i området. 
(Ledart: art som nästan endast växer vid källor i 
området. Preferensart: art som visar stor förkär
lek för källor, men någon gång kan påträffas på 
andra ställen.)

Bland mossorna finns det några som i varje fall 
är preferensarter:
Brachythecium rivulare, källgräsmossa 
Chiloscyphus polyanthos var. fragilis, bäckblekmossa 
Cratoneuron filicinum, källtuffmossa 
Pellia neesiana, ringpellia 
Philonotis fontana, källmossa
Phlagiomnium elatum (Mnium seligeri), bandpraktmossa 
Pseudobryum cinclidioides, källpraktmossa 
Rhizomnium pseudopunctatum, filtrundmossa 
Riccardia multifida, flikbålmossa 
Sphagnumfiexuosum, källvitmossa 
S. squarrosum, spärrvitmossa 
Trichocolea tomentella, dunmossa

Av god praktisk nytta är framför allt bandprakt- 
mossan. Den finns ganska ofta vid källor och är
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inte svår att känna igen i fält (bladens breda 
nedlöpning ses tydligt i lupp). Ringpellian är 
också ganska användbar.

Lavar spelar en underordnad roll vid källorna. 
Men man skall inte förbise att källors inverkan 
på mikroklimatet i t ex en ravin starkt kan gynna 
en känslig lavflora. Ahlner (1948) nämner detta 
särskilt, när han beskriver sin rikaste fyndplats 
för den sällsynta (nu sannolikt utrotade) värm- 
landslaven, Erioderma pedicellatum.

Året om nästan finner man svampar i källkär- 
ren. Liksom algfloran har de tyvärr måst falla 
utom ramen för den här artikeln.

Följande arter är gemensamma med ängar och 
fuktängar (för kärlväxterna har jag här följt Ek
stam m fl 1988 och för mossorna Waldheim & 
Tyler 1987).
Anemone nemorosa, vitsippa 
Agrostis canina, brunven 
A. capillaris, rödven 
Carex echinata, stjärnstarr 
C. pallescens, blekstarr 
C. panicea, hirsstarr 
C. pulicaris, loppstarr 
C. nigra, hundstarr 
C. vaginata, slidstarr 
Cirsium helenioides, borsttistel 
C. palustre, kärrtistel 
Equisetum arvense, åkerfräken 
E. sylvaticum, skogsfräken 
Galium uli gino sum, sumpmåra 
Holcus lanatus, luddtåtel 
Juncus articulatus, ryltåg 
J. conglomeratus, knapptåg 
J. ejfusus, veketåg 
Luzula pilosa, vårfryle 
Majanthemum bifolium, ekorrbär 
Molinia caerulea, blåtåtel 
Poa trivialis, kärrgräe 
Potentilla erecta, blodrot 
Trientalis europaea, skogsstjärna 
Viola palustris, kärrviol

Atrichum undulatum, vågig sågmossa 
Brachythecium rutabulum, stor gräsmossa 
Calliergonella cuspidata, spjutmossa 
Cirriphyllum piliferum, hårgräsmossa 
Climacium dendroides, palmmossa 
Ctenidium molluscum, kalkkammossa 
Eurhynchium praelongum, spärrsprötmossa 
Plagiomnium elatum, bandpraktmossa 
P. undulatum, vågig praktmossa 
Rhytidiadelphus squarrosus, gräshakmossa 
R. triquetrus, kranshakmossa 
Scleropodium purum, pösmossa 
Tomentypnum nitens, gyllenmossa

En hel del av fuktängarnas arter kommer från 
kärr och bäckstränder. Eftersom en del källkärr

hör till de mest konstanta våta miljöerna, kan de 
tänkas vara en tillflykt på längre sikt för dessa 
arter.

Gräshakmossa Rhytidiadelphus squarrosus 
växer i många källkärr. Det är en starkt kultur- 
gynnad art, och får väl också vid källor ses som 
ett kulturspår. Men frågan är om den inte dess
utom kan vara ursprunglig i sådana miljöer. I 
många kärr växer den frodigt (och ofta blött), där 
all kulturpåverkan för länge sedan ebbat ut, om 
den alls funnits (t ex Fullestad, tabell 3). Den 
klarar sig alltså utmärkt i källkärrens naturliga 
miljö. Kanske är det ofta därifrån den följt med 
vattenhämtare och djur längs stigarna, nått gårdar 
och hus och med tiden gräsmattor.

Arter som är kvävegynnade och även växer fram
me vid gårdar, ibland på flotängar, är följande:
Agrostis stolonifera, krypven 
Caltha palustris, kabbleka 
Deschampsia cespitosa, tuvtåtel 
Equisetum arvense, åkerfräken 
Filipendula ulmaria, älgört 
Geum rivale, humleblomster 
Montia fontana, källört 
Ranunculus repens, revsmörblomma 
Rubus idaeus, hallon 
Stellaria alsine, källarv 
Tussilago farfara, hästhov

Gemensam med hagar och lundar är vitsippa 
Anemone nemorosa, som kan växa blött i källkär- 
ren. Man kan få se den som enda kärlväxt blom
mande vackert mitt i en vitmosstuva. Bland mos
sorna finns ytterligare några, t ex hasselspröt- 
mossa Eurhynchium angustirete, lundsprötinossa 
E. hians, spärrsprötmossa E. praelongum och 
kranshakmossa Rhytidiadelphus triquetrus.

Med alskogar (Brunet 1990) har källkärren åtskil
liga arter gemensamma:
Agrostis canina, brunven 
Aims glutinosa, klibbal 
Anemone nemorosa, vitsippa 
Athyrium fllix-femina, majbräken 
Betula pubescens, glasbjörk 
Calamagrostis canescens, grenrör 
Caltha palustris, kabbleka 
Cardamine amara, bäckbräsma 
Carex remota, skärmstarr 
Corylus avellana, hassel 
Filipendula ulmaria, älgört 
Frangula alnus, brakved 
Fraxinus excelsior, ask 
Geum rivale, humleblomster 
Juncus effusus, veketåg 
Lemna minor, andmat 
Lysimachia vulgaris, videört



Oxalis acetosella, harsyra 
Prunus padus, hägg 
Ranunculus repens, revsmörblomma 
Rubus idaeus, hallon 
Sorbus aucuparia, rönn 
Thelypteris phegopteris, hultbräken 
Urtica dioica, brännässla

Brachythecium rivulare, källgräsmossa 
Calliergonella cuspidata, spjutmossa 
Climacium dendroides, palmmossa 
Mnium hornum, skuggkvastmossa 
Plagiomnium affine, skogspraktmossa 
P. undulatum, vågig praktmossa

Med kärrserien, från högmossar till extremrik- 
kärr, har källkärren många arter gemensamma, 
och antalet ökar när man kommer till rikare typer. 
Med den rikaste typen, extremrikkärren, är dock 
mycket få arter gemensamma. Arterna följer här 
(med enstaka ändringar) Waldheim 1944:
Arter gemensamma med mossar

Betula pubescens, glasbjörk 
Eriophorum vaginatum, tuvull

Aulacomnium palustre, räffelmossa 
Calypogeia sphagnicola, myrsäckmossa 
Hylocomium splendens, husmossa 
Sphagnum angustifolium, klubbvitmossa 
S. capillifolium, tallvitmossa 
S. magellanicum, praktvitmossa

Arter gemensamma med fattigkärr och mellankärr

Agrostis canina, brunven 
Alnus glutinosa, klibbal 
Betula pubescens, glasbjörk 
Carex canescens, gråstarr
C. dioica, nålstarr 
C. echinata, stjärnstarr 
C. lasiocarpa, trådstarr 
C. panicea, hirsstarr 
C. rostrata, flaskstarr 
Cirsium palustre, kärrtistel 
Epilobium palustre, kärrfräken 
Equisetum fluviatile, sjöfräken 
Eriophorum angustifolium, ängsull 
E. vaginatum, tuvull 
Galium palustre, vattenmåra 
Juncus effusus, veketåg 
Luzula multiflora, ängsfryle 
Lysimachia vulgaris, videört 
Mentha arvensis, åkermynta 
Menyanthes trifoliata, vattenklöver 
Molinia caerulea, blåtåtel 
Myrica gale, pors 
Nardus strida, stagg 
Potentilla erecta, blodrot 
P. palustris, kråkklöver 
Salix aurita, bindvide 
Trientalis europaea, skogsstjärna 
Viola palustris, kärrviol

Aulacomnium palustre, räffelmossa
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Calliergon stramineum, blek skedmossa 
Sphagnum auriculatum, hornvitmossa 
S. capillifolium, tallvitmossa 
S. fimbriatum, fransvitmossa 
S. flexuosum, kärrvitmossa 
S. magellanicum, praktvitmossa 
S. palustre, sumpvitmossa 
S. squarrosum, spärrvitmossa 
S. subnitens, röd glansvitmossa
Arter gemensamma med medelrikkärr
Achillea ptarmica, nysört 
Anemone nemorosa, vitsippa 
Caltha palustris, kabbieka 
Carex flava, knagglestarr 
C. hostiana, ängsstarr 
C. pulicaris, loppstarr 
Cirsium helenioides, borsttistel
C. palustre, kärrtistel
Dactylorhiza maculata, jungfru Marie nycklar 
Epilobium palustre, kärrdunört 
Eriophorum latifolium, gräsull 
Galium uliginosum, sumpmåra 
Geum rivale, humleblomster 
Juncus articulatus, ryltåg 
Ranunculus flammula, ältranunkel 
Trichophorum alpinum, snip 
Triglochin palustre, kärrsälting
Aneura pinguis, fet bålmossa 
Bryum pseudotriquetrum, kärrbryum 
Calliergon giganteum, stor skedmossa 
Calliergonella cuspidata, spjutmossa 
Campylium stellatum, guldspärrmossa 
Chiloscyphus, blekmossor 
Climacium dendroides, palmmossa 
Dicranum bonjeanii, kärrkvastmossa 
Drepanocladus exannulatus, kärrkrokmossa
D. revolvens, praktkrokmossa 
Fissidens adianthoides, stor fickmossa 
Plagiomnium elatum, bandpraktmossa 
Scapania irrigua, strandskapania 
Scorpidium scorpioides, korvmossa 
Sphagnum contortum, lockvitmossa
S. teres, knoppvitmossa 
S. warnstorfli, purpurvitmossa 
Tomentypnum nitens, gyllenmossa
Arter gemensamma med extremrikkdrr 

Scirpus quinqueflorus, tagelsäv

Cratoneuron filicinum, källtuffmossa 
Ctenidium molluscum, kalkkammossa
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Några växtsociologiska anknytningar

I Ljungås 1 (troligen områdets största källmyr) 
ligger gyllenmossans Tomentypnum nitens mattor 
lejongula mellan tuvorna av purpurvitmossa S. 
warnstorfli. Vitmosstuvorna skiftar från rött över 
mörkt purpur till nästan svart, men är ofta också 
nästan rent gröna. Därför är det svårt att få 
överblick, men purpurvitmossa är tillsammans
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med klubbvitmossa S. angustifolium kärrets van
ligaste vitmossa.

Enligt Waldheim & Tyler (1983) är botten- 
skiktsunionen Tomentypnetum i stora drag sig lik 
från Skåne till fjällens subalpina och alpina bäl
ten. Den finns i sluttande myrar och gyllenmossa 
dominerar tillsammans med knoppvitmossa S. 
teres och purpurvitmossa. Fläckvis kan blad
mossor som räffelmossa Aulacomnium palustre, 
kärrkvastmossa Dicranum bonjeanii och några 
andra skapa miljö. Från Uppland nämner von 
Krusenstjerna (1945) bl a blek skedmossa Cal- 
liergon stramineum. I Ljungås 1 kryper den en
staka överallt bland vitmossorna och bildar ibland 
halmgula tofsar som syns på långt håll. Persson 
nämner liknande arter från området norr om 
Torne träsk, men har inte med knoppvitmossa.

Växtsamhällen med Tomentypnetum som bot
tenskikt bildar övergång mellan kärr och äng 
(Waldheim & Tyler 1983) och även mellan 
extremrikkärr och medelrikkärr. 1 de senare blir 
vitmossorna framträdande. Inslaget av ängs
växter är stort, t ex ängsstarr Carex hostiana, 
stagg Nardus stricta och jungfru Marie nycklar 
Dactylorhiza maculata. - Kanske är dessa myrar 
åtminstone nedom fjällen hävdgynnade. 1 Ljung
ås 1 har myrslåtter pågått under lång tid, kanske 
300 år. När hävden nu har upphört växer myren 
ganska snabbt igen med främst bindvide Salix 
aur it a.

1 minst tio av källkärren finns bandpraktmossa 
Plagiomnium elatum. Den växer blött i dyiga kärr 
som kransar källor eller vid bäckar och rännilar 
(tabell 3) - närmast som ett mjukmattsamhälle 
(Sjörs 1956). Där större källkärr kunnat utbildas 
finner man den också i fastmattsamhällen, men 
alltid skuggigt och fuktigt.

I bottenskiktsunionen Mnio-Cratoneuretum hos 
Waldheim & Tyler (1983) har bandpraktmossan 
sin största förekomst i Skåne. Unionen finns i 
sluttande myrar och i anslutning till källor, där 
grundvattnet är rörligt. Den vanligaste och mest 
spridda artkombinationen är subunionen mnieto- 
sum, där spjutmossa Calliergonella cuspidata 
dominerar tillsammans med bandpraktmossa i 
fastmattor.

Vitmossfloran i källkärren
Flera av källkärren är vitmossrika (Nolåsen, 
Ljungås 1, Ormentorp). Vid de flesta källor, 
också där floran är utpräglat örtrik och fuktängs-

artad, kan man finna åtminstone någon planta av 
spärrvitmossa Sphagnum squarrosum. Den växer 
i trakten också vid stillastående vatten, men före
drar tydligt källor. Ingenstans är den riklig. Den 
andra vitmossarten som föredrar källflöden är 
källvitmossa S. flexuosum\ man finner den dock 
inte så ofta. Sumpvitmossa S. palustre, en allmän 
vitmossa i södra Sverige, tycks aldrig må så bra 
som när den får kransa källkärr med djupa, 
svällande mattor (här och var avbrutna av stor 
björnmossa Polytrichum commune).

Klubbvitmossa S. angustifolium växer rikligt i 
traktens källkärr, gärna blött. Man finner den inte 
sällan i sällskap med källvitmossa. Den sägs i 
litteraturen framför allt höra fattigare myrar till 
och nämns så vitt känt inte för källor utom hos 
Persson (1961). Han anger några få fynd i sina 
magra Scapania uliginosa-källor. Enligt Wald
heim spelar den en underordnad roll i en del av 
Närkes medelrikkärr.

Källornas vitmossflora bidrar till att mejsla ut 
deras särprägel av rikare miljöer, myrkantssam- 
hällen och ställen med rörligt grundvatten. Pur
purvitmossa S. warnstorfii är en rikkärrsart som 
kommenterades ovan i avsnittet Några växtsocio- 
logiska anknytningar.

Ett par nordliga arter som blir sällsynta söderut 
och som gärna växer vid källor är klyvbladsvit- 
mossa S. riparium och krattvitmossa S. centrale. 
Den första har inte gått att finna hittills vid källor 
(men väl i en vitmossgöl i botten av ett övergivet 
lertag!) och den andra upptäcktes nyligen (juli 
1992) i Nolåsen. Enligt Waldheim (1944) har 
man i södra Sverige hopp att finna den endast i 
rikkärr. Den är lätt att förbise i fält (mycket lik 
sumpvitmossa eller praktvitmossa), och troligen 
har den blivit missad i andra kärr tidigare.

Slutligen kan det vara intressant att nämna ett 
par vitmossarter som visserligen ibland växer vid 
källor, men inte tycks trivas i den miljön. Frans
vitmossa S. fimbriatum, vars mjukt skulpterade, 
täta tuvor man ofta känner igen på långt håll i 
skogskärr, växer vid två av källorna (Fullestad, 
Tåsjön) i enstaka, små exemplar med oftast fyra 
grenar i knippena (i stället för tre). Stambladens 
form och fransighet är dock typisk. Granvitmossa 
S. girgensohnii blir också kort och växer enstaka 
(inte i mattor som annars) och finns bara i magra 
källkärr. Tallvitmossa S. capillifolium förekom
mer någon gång i magrare kärr. Dess nära släk
ting finvitmossa S. subtile tycks vara föga känd. 
Waldheim (1939) tar upp den som egen art, och 
i checklistan över Sveriges mossor (Hallingbäck
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& Söderström 1987) är den också med som art. 
Den växer enligt Waldheim på skuggigare och 
fuktigare lokaler än tallvitmossa. Hittills är den 
bara funnen i Remmeneravinen, men kan mycket 
väl vara förbisedd i andra källkärr.

Arter som krokvitmossa S. subsecundum och 
skedvitmossa S. platyphyllum finns knappast i 
källkärren. De kräver visserligen rikare miljöer, 
men växer helst vid mer stillastående vatten.

Källorna och djuren
I sanden vid ett vattenhål djupast i ett enormt 
grustag finns ett klotter av djurspår. Särskilt 
avtecknar sig rådjurens små, skarpa klövar ...

Ofta ser man spår av älgar vid källkärr i skogen 
- spillning, klövtramp. Här lämnar rådjuren säl
lan synliga spår. Utom för att dricka betar djuren 
nog gärna, särskilt kanske rådjuren, som är fin- 
smakare på örter. Även den järnhaltiga källan 
Bråttensby 3 besöks av älgar. Vid själva källan 
finns knappast något bete, det måste vara det 
järnhaltiga, bittra vattnet som lockar. Kanske 
fyller det ett mineralbehov.

En källa, inte tidigare nämnd, besöks mycket 
av drickande djur. Marken är starkt upptrampad, 
men blir inte söndermosad som i en del betes
hagar (Ambjörntorp). Djurkällor i skogen kan bli 
kraftigt påverkade, men får inte sin flora fördär
vad. Trampet kan också gynna konkurrenssvaga 
småmossor.

På spillning i kärren växer först svampar. Så 
småningom kan det hända att komossor/parasoll
mossor Splachnum hittar dit (Ljungås 1 komossa 
S. ampullaceum, Ljungås 3 långskaftad komossa 
S. sphaericum).

Grodor ser man ibland vid källor. I Remmene- 
ravinens miniatyrsjö lär de finnas i oräkneliga 
mängder. - En padda kom nerför den torra skogs
vägen vid Nolåsen och skulle snart ta sig igenom 
djungeln av sly och ris mellan kärret och vägen. 
Torra somrar som 1992, när alla mindre bäckar 
torkar ut och skogskärren smalnar, håller ändå 
ett kärr som detta vatten nästan som vanligt.

Källornas intressanta fauna av insekter och 
andra smådjur faller utom ramen för den här 
artikeln.

Något om källornas kulturhistoria
Nästan inga källor i området har undgått att 
utnyttjas. Många har varit torpkällor. Förr var 
man väl medveten om var källflöden fanns. Lilje-

blad (1803) ger bl a följande praktiska tips i sina 
Akademiska Afhandlingar i Landt-Hushållning
en: där "dimma visar sig qvällar och morgnar", 
"hvarest svallis visar sig" om vintern, frostfria 
ställen, "om man på en åker ser säden vara klen; 
men bibehålla sig eller sitt ogräs grönt". De 
växter man skall se efter är bl a knapptåg, vass, 
montiiört (källört Montia fontana), källbräsma 
(bäckbräsma Cardamine amara), hästhov och 
källmossa Philonotis fontana. Säkerligen kände 
folk igen många av dessa växter. Man grävde ett 
lagom hål, murade med sten och hade en källa 
för livet på några timmar. Den dög också bra för 
kylförvaring!

Källkulten kan spåras ända till äldre stenålder 
av flintfynd i den östjylländska Ejn-källan att 
döma (Kellerman 1958). Större betydelse fick 
den först i yngre stenålderns bondekultur. Jord
bruket anses från början ha varit en kvinnosyssla, 
och troligen bars källkulten mest upp av kvinnor. 
Man offrade både för att vinna fruktbarhet, lycka 
och styrka och för att återfå hälsa.

När landet kristnades försökte man ge källkul
ten nya innebörder. Gamla offerkällor vigdes åt 
helgon - de blev Sigfridskällor, Brigidakällor, 
Maria källor osv, men bara tjugo är belagda från 
Västergötland. Det kan avspegla att hedendomen 
särskilt segt levde kvar i källkulten - "jag ger, 
för att du må ge", en affar med makterna, många 
gånger också magi. Ofta gällde en särskilt kult- 
dag. Midsommarkällor är vanliga. Lundagårdens 
källa var en torsdagskälla. Enligt Rytterås (1961) 
var den midsommarkälla. På 1860-talet kom folk 
långväga ifrån för att få bot. Bästa tiden var 
mellan tolv och ett på natten. Källan lär ha 
besökts så sent som på 1930-talet. Nu är den 
lämnad åt dunmossan.

I den fornnordiska tron vattnades världsträdet 
Yggdrasils rötter av källor som också var för
bundna med vishet och upplysning om ödet. De 
kallas dessutom den sjudande kittel ur vilken 
talrika strömmar flödade ut över världen.

De kristna missionärerna kunde anknyta med 
Bibelns starka källsymbolik. Höjdpunkten i Gam
la Testamentet nås väl där Gud kallar sig själv 
"källan med det friska vattnet" (Jeremia 17:13) 
och i Nya Testamentet där Jesus ropar i templet: 
"Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta 
strömmar av levande vatten" (Joh. 7:38).

Att gå igenom källsymboliken i litteraturen 
vore en livsuppgift för en litteraturforskare. I 
Harry Martinsons diktning är källmotivet viktigt, 
men spelar ingen huvudroll. Hos Johannes Edfelt
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är källan en central symbol med stark positiv 
kontrastverkan mot bakgrund av pessimism.

Längtan till det friska, rena, till livets grund
flöden och inspiration lever lika stark som någon
sin kvar i källsymboliken.

Hot mot källorna
På de gamla jord- och bergartskartorna (SGUs 
serie Aa) finns nästan 12 000 källor markerade. 
Efter 1885 minskar antalet källor på kartbladen 
starkt. En viktig orsak var 1800-talets diknings- 
raseri i åker och skog.

Skogsdikningarna har på 1900-talet ökat både 
i omfattning och effektivitet. Otaliga källor har 
skadats eller försvunnit. Numera finns skydds- 
regler för källor, men eftersom de flesta källkärr 
i skogarna är okända, dikas de ändå ut. Och även 
om man skulle skydda själva källan kan miljön 
fördärvas av skyddsdikning i närheten, av djupa 
hjulspår i marken etc. Kalhygge i tillrinnings- 
området ändrar vattenföringen och vattenkvalite
ten drastiskt. Ett skydd av källor måste omfatta 
både själva våtmarken och tillrinningsområdet, 
som ofta inte är stort.

Grundvattenförorening är ett annat hot. De 
väldiga nässelsnåren högre upp och något vid 
sidan i den sluttning där Nårunga 1 rinner upp 
vittnar om en infiltrationsanläggning för avlopps
vatten i närheten. Gifter som från soptippar och 
dumpning i naturen söker sig ner i grundvattnet 
är ytterligare ett hot. En del källor är förvånande 
motståndskraftiga mot försurning - de tål ännu 
att jämföras med medelrikkärr från före försur
ningens tid.

Vid vägdragningar, anläggningar etc fördärvas 
ofta källor. Inte sällan händer det att sommar
stugeägare förser en källa i närheten med cement- 
ring och plastledning och därmed avskaffar den 
som biologisk miljö.

Naturvårdsverket vill att källorna som biolo
giskt värdefulla småmiljöer skall omfattas av 
naturvårdslagen. Bland källor som beskrivits i 
den här artikeln bör särskilt Ormentorp (orörd, 
stor skogskälla), Nolåsens rika källmiljö, den 
yppiga Hol 1 och Lundagårdens källa få effektivt 
skydd lagvägen. Ljungåskällorna skyddas genom 
att hela gården Ljungås blir naturreservat.

Vid FNs stora miljökonferens i Rio juni 1992 
har bl a Sverige undertecknat ett fördrag om 
bevarande av biologisk mångfald. Slaget om livs
miljön står framför allt kring hur vi lever med 
närmiljön - hagen, ängen, källan.

Som ekologiskt värdefulla småmiljöer utsprid
da här och där i landskapet kan källorna betyda 
mycket för att bevara den biologiska mångfalden 
i markerna. Källornas skönhetsvärden är stora 
och mycket mångskiftande. Det ökar deras värde 
i naturen och är ytterligare stöd för ett generellt 
skydd av dem. Inte heller det kulturhistoriska 
värdet bör förbises.
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Åke Carlsson, Siene, Stig Dahlberg, Vårgårda, Holger 
Fredén, SGU, Tomas Hallingbäck, SLU, Uppsala, Bo 
Lind, Melica Miljökonsult, Göteborg, Thomas Karlsson, 
SBT, Lund, Thorbjörn Schafferer, Miljövårdsenheten vid 
länsstyrelsen, Vänersborg och Mats Söderström, Natur- 
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Artlista

Träd och buskar
Aims glutinosa, klibbal 
Betula, björk 
Corylus avellana, hassel 
Frangula aims, brakved 
Fraxinus excelsior, ask 
Myrica gale, pors 
Picea abies, gran 
Populus tremula, asp 
Prunus padus, hägg
Ribes rubrum, röda vinbär. - Småplantor, Törestorp
Rubus idaeus, hallon
Salix aurita, bindvide
S. myrsinifolia, svartvide
S. repens, krypvide. - Ljungås 1 vid källbrunn
Sorbus aucuparia, rönn
Tilia cordata, lind
Ulmus glabra, alm

Örter, gräs och halvgräs
Achillea ptarmica, nysört 
Agrostis canina, brunven
A. capillaris, rödven. - Hol 2, tillfällig?
A. stolonifera, kryp ven
A. gigantea, storven. - Kesberget och Fabrabo. Enligt 

Hylander (1966) ursprunglig bl a i källmyrar 
Anemone nemorosa, vitsippa
Athyriumfilix-femina, majbräken. - Särdeles välutvecklad 

vid källor
Briza media, darrgräs. - Riklig i Ljungås 1 
Calamagrostis arundinacea, piprör 
C. canescens, grenrör



Calla palustris, missne. - Remmene, i källkar
Callitriche hamulata, klolånke
Caltha palustris, kabbleka
Cardamine amara, bäckbräsma
Carex canescens, gråstarr
C. demissa, grönstarr
C. echinata, stjärnstarr
C. flava, knagglestarr
C. hostiana, ängsstarr
C. lasiocarpa, trådstarr
C. nigra, hundstarr
C. pallescens, blekstarr
C. panicea, hirsstarr
C. pulicaris, loppstarr
C. remota, skärmstarr
C. rostrata, flaskstarr
C. vaginata, slidstarr
Chrysosplenium alternifolium, gullpudra. - Endast Nå- 

runga 1
Cirsium helenioides, borsttistel. - Endast Nårunga 1
C. palustre, kärrtistel. - Typisk för många källor 
Dactylorhiza maculata, jungfru Marie nycklar. - Ljung

ås 1
Deschampsia caespitosa, tuvtåtel 
Drosera rotundifolia, rundsileshår. - Nolåsen och 

Ljungås 1
Dryopteris carthusiana, skogsbräken. - Mer eller mindre 

tillfällig
D. dilatata, lundbräken. - Enstaka fynd
Eleocharis quinqueflorus, tagelsäv. - Tillsammans med 

snip i Ljungås 1 
Epilobium palustre, kärrdunört 
Equisetum arvense, åkerfräken
E. fluviatile, sjöfräken
E. sylvaticum, skogsfräken
Eriophorum angustifolium, ängsull. - Nolåsen, en mycket 

gracil form 
E. latifolium, gräsull
E. vaginatum, tuvull. - Från högmossar till medelrikkärr 
Filipendula ulmaria, älgört 
Galium boreale, vitmåra. - Ljungås 1
G. palustre, vattenmåra
G. uliginosum, sumpmåra. - Ej allmän, mer krävande än 

vattenmåra
Geum rivale, humleblomster
Glyceria fluitans, mannagräs. - Ger en mjuk särprägel åt 

många källkärr
Gymnocarpium dryopteris, ekbräken. - Kan växa tämligen 

blött i steniga kärr
Hepatica nobilis, blåsippa. - Oversilningsmarken, Töres- 

torp
Hieracium, hökfibblor. - Ett frodigt inslag i några av 

kärren; högväxta
Holcus lanatus, luddtåtel. - Tillfällig? Hol 1 
Juncus articulatus, ryltåg. - Växer blött i källkärr, men 

hävdar sig allra bäst i fuktgropar i gamla grustag 
J. conglomeratus, knapptåg
J. ejfiisus, veketåg. - Ibland tillsammans med föregående 

i källkärr
Lactuca muralis, skogssallat
Lathraea squamaria, vätteros. - Tycks föredra översil- 

ningsmarker med hassel. Lundagården, Törestorp 
Lemna minor, andmat
Luzulapilosa, vårfryle. - Ofta i något torrare partier
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Luzula multiflora, ängsfryle. - Troligen nitratgynnad, ofta 
massförekomster på hyggen, men ej vanlig vid källorna 

Lycopodium selago, lopplummer. - Ibland blött i källkärr 
Lysimachia vulgaris, videört 
Majanthemum bifolium, ekorrbär 
Mentha arvensis, åkermynta 
Menyanthes trifoliata, vattenklöver. - Ormentorp 
Molinia caerulea, blåtåtel 
Montia fontana, källört 
Myosotis laxa, sumpförgätmigej 
Nardus stricta, stagg
Oxalis acetosella, harsyra. - Vid alla källor 
Parnassia palustris, slåtterblomma. - Tidigblommande 

formen i Ljungås 1, funnen också i Ödegärdet 
Poa trivialis, kärrgröe
Polygonum amphibium, vattenpilört. - Hol 2 
Potamogeton polygonifolius, bäcknate. - Tillsammans 

med vattenklöver i blöt del av Ljungås 1 
Potentilla erecta, blodrot 
P. palustris, kråkklöver
Prunella vulgaris, brunört. - Ljungås 2, Lundagården 
Ranunculus auricomus, majsmörblomma. - Riklig i käll

kärr.
R. flammula, ältranunkel
R. repens, revsmörblomma. - I högväxt, nästan upprätt 

form i källvegetation 
Rumex acetosa, ängssyra
Sparganium minimum, dvärgigelknopp. - Endast blad, 

källkar i Remmene 
Stellaria alsine, källarv
Succisapratensis, ängsvädd. - Riklig i Ljungås 1; troligen 

förbisedd i andra kärr 
Thelypteris phegopteris, hultbräken 
Trichophorum alpinum, snip. - Tillsammans med tagelsäv 

i Ljungås 1
Trientalis europaea, skogstjärna. - Växer blött i källkärr.
Triglochin palustre, kärrsälting. - Se tabell 3
Tussilagofarfara, hästhov
Vaccinium myrtillus, blåbär
V. vitis-idaea, lingon
Valeriana sambucifolia, vänderot
Veronica beccabunga, bäckveronika
V. scutellata, dyveronika
Viola palustris, kärrviol. - Vid alla källor
Urtica dioica, brännässla. - Endast Nårunga 1
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Bladmossor
Amblystegium riparium, vattenkrypmossa. - Vid bäcken, 

Nårunga 1
A. serpens, späd krypmossa
Atrichum undulatum, vågig sågmossa. - Hol 2
Aulacomnium palustre, räffelmossa. - Högmossar till 

rikkärr
Brachythecium plumosum, bäckgräsmossa. - Ibland på 

stenar vid källor
B. rivulare, källgräsmossa. - Vid de flesta källor, om än 

ibland sparsam
B. rutabulum, stor gräsmossa. - Någon gång i torrare 

delar
B. salebrosum, skogsgräsmossa. - Nolåsen
Bryumpseudotriquetrum (inkl var. bimum), kärrbryum. - 

Var. bimum i Nolåsen bl a på blött trä



Calliergon cordifolium, kärrskedmossa
C. giganteum, stor skedmossa
C. stramineum, blek skedmossa 
Calliergonella cuspidata, spjutmossa
Campylium stellatum, guldspärrmossa. - 1 delar av käll- 

kärr med något mer stillastående vatten 
Cirriphyllum piliferum, hårgräsmossa 
Climacium dendroides, palmmossa 
Cratoneuron filicinum, källtuffmossa 
Ctenidium molluscum, kalkkammossa. - Ljungås 2 
Dicranum majus, stor kvastmossa. - Växer gärna blött, 

blir mycket stor och frodig
D. bonjeanii, kärrkvastmossa. - Ljungås och Remmene 
Drepanocladus exannulatus, kärrkrokmossa
D. revolvens, praktkrokmossa. - Tillsammans med guld

spärrmossa i Nolåsen och Ljungås 1
Eurhynchium angustirete, hasselsprötmossa. - Under has

sel, översilad mark, Lundagården
E. hians, lundsprötmossa
E. praelongum, spärrsprötmossa. - De två sista arterna 

är lundarter, som ibland växer i torrare delar av källkärr 
Fissidens adianthoides, stor fickmossa 
Fontinalis antipyretica, stor näckmossa. - Hol 1 
Heterocladium heteropterum, skuggtrasselmossa. - På 

skuggig stensida i bäckloppet, Nårunga 1 
Hypnum cupressiforme, cypressfläta 
Hylocomium brevirostre, västlig husmossa. - Denna säll

synta art växer nära bäckloppet i Nårunga 1
H. splendens, husmossa. - Kan växa tidvis översilad 
Mnium hornum, skuggstjärnmossa. - Vid alla källor 
M. marginatum, uddstjämmossa. - Stor tuva med kapslar 

i Nårunga 1
Philonotis arnellii, dvärgkällmossa 
P. fontana, källmossa
Plagiomnium affine, skogspraktmossa. - Gärna på maj- 

bräkensocklar
P. elatum, bandpraktmossa 
P. ellipticum, kärrpraktmossa
P. undulatum, vågig praktmossa. - Kan dominera moss- 

miljön. Ljungås 3, Törestorp 
Plagiothecium succulentum, praktsidenmossa 
P. undulatum, vågig sidenmossa. - Växer ibland blött i 

källkärr, även i det järnhaltiga vattnet i Bråttensby 3. - 
Sydvästlig skogsart.

Polytrichum commune, stor björnmossa. - Bildar gärna 
kant i källkärr tillsammans med skogsvitmossa Sphag
num palustre.

P. strictum, myrbjörnmossa. - På miniatyrmosse i Ljung
ås 1

Pseudobryum cinclidioides, källpraktmossa. - Se tabell 3 
Racomitrium aciculare, bäckraggmossa. - Ibland på ste

nar vid källor
Rhynchostegium riparioides, bäcknäbbmossa. - Krävande 

art. I bäckloppet i Nårunga 1 
Rhytidiadelphus squarrosus, gräshakmossa 
R. triquetrus, kranshakmossa. - Mycket riklig i Ljungås 

2, även ganska blött, men där svagt utvecklad 
Rhizomnium pseudopunctatum, filtrundmossa 
R. punctatum, bäckrundmossa. - 1 de flesta källmiljöer. 

I Bråttensby 3 på pinnar i det järnhaltiga vattnet och 
utgående från tjock päls av rhizoider på träet iproto- 
nematous rhizoid mat, Koponen 1973).

Scorpidium scorpioides, korvmossa. - Ej egentlig käll- 
kärrsart, men finns ibland i mer stillastående delar av
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källmyrar, gärna tillsammans med guldspärrmossa och 
praktkrokmossa

Scleropodium purum, pösmossa. - Ängs- och lundart som 
också kan växa åtminstone periodvis översilad 

Sphagnum angustifolium, klubbvitmossa 
S. auriculatum, hornvitmossa. - Troligen endast i relativt 

näringsfattiga källmiljöer
S. capillifolium, tallvitmossa. - Ej vanlig i källkärr 
S. centrale, krattvitmossa. - Nolåsen; troligen förbisedd 
S. contortum, lockvitmossa. - Nolåsen, riklig 
S. fimbriatum, fransvitmossa. - I ynkliga ex; tycks miss

gynnad av källmiljön!
S. flexuosum, kärrvitmossa
S. girgensohnii, granvitmossa. - Som fransvitmossa!
S. imbricatum, snärjvitmossa. - Ljungås 1 i frambrytande 

grundvatten
S. inundatum, grodvitmossa
S. magellanicum, praktvitmossa. - Högmosseart, som 

gärna växer i källkärr men rätt sparsamt och i en 
ovanligt blek form

S. palustre, sumpvitmossa. - Bildar kant på källkärr med 
svällande bårder och tuvor

S. rubellum, rubinvitmossa. - Ljungås 1 på miniatyr
mosse och i sällskap med föregående art 

S. russowii, brokvitmossa
S. squarrosum, spärrvitmossa. - Karaktärsart för källor, 

men ibland svår att leta fram 
S. subnitens, röd glansvitmossa. - Troligen ej ovanlig 

men lätt att förbise då den ibland finns i mycket små 
och ynkliga, nästan rent gröna exemplar 

S. subtile, finvitmossa. - Remmene på flera ställen 
S. teres, knoppvitmossa. - Vanlig men oftast ej riklig 
S. warnstorfii, purpurvitmossa. - Rikkärrsart; Nolåsen, 

Ljungås 1
Splachnum ampullaceum, komossa. - På gammal spillning 

i Ljungås 1
S. sphaericum, långskaftad komossa 
Thuidium tamariscinum, stor tujamossa. - Tycks trivas 

bäst i källkärr, bildar magnifika, fint skurna mattor. 
Tomentypnum nitens, gyllenmossa
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Levermossor
Aneura pinguis, fet bålmossa. - 1 rikare miljöer
Calypogeia fissa, tandsäckmossa. - En ovanlig liten lever

mossa som växer mycket fuktigt och skuggigt vid några 
källor

C. integristipula, skogssäckmossa. - Gärna på naken jord 
vid källor

C. muelleriana, sumpsäckmossa. - Riklig i Asklanda
C. sphagnicola, myrsäckmossa. - Mosseart som växte 

bland tallvitmossa i Ormentorp
Cephalozia bicuspidata, jordtrådmossa. - Mycket allmän, 

växer på nästan alla slags underlag, alltid fuktigt
Chiloscyphus pallescens, skogsblekmossa. - Ofta på dy 

vid källkärr
C. polyanthos, bäckblekmossa
Lophocolea bidentata (inkl L. cuspidata), spetsblekmossa. 

- I de flesta källkärr. L. cuspidata funnen endast i 
Sjömaden på murket trä vid källan

Marchantiapolymorpha, lungmossa. - Enstakafynd; Nol
åsen

Nardia geoscyphus, liten nardia. - I bäcken, Nårunga 1
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Pellia epiphylla, fickpellia. - Ej ovanlig men något till
bakadragen

P. neesiana, ringpellia 
Plagiochila porelloides, liten bräkenmossa 
P. asplenoides, praktbräkenmossa. - Ljungås 2 tillsam

mans med föregående 
Riccardia multifida, flikbålmossa 
Scapania irrigua, strandskapania 
S. nemorea, klippskapania 
S. scandica, rubinskapania 
S. undulata, bäckskapania
Trichocolea tomentella, dunmossa. - Lundagården, Nol

åsen. Se tabell 3
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Svenska botaniska föreningar

Här kommer den årliga översikten över svenska 
botaniska föreningar. Informationen är uppdate
rad och gäller, om inte annat anges, för 1993. 
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. Roland Moberg, Fytoteket, Box 541, 
751 21 Uppsala. 018-18 27 91.
Sekr: Bengt Stridh, 6:e Bjurhovdagången 36, 1 
tr, 723 53 Västerås. 021-84 23 07.
Utger Svensk Botanisk Tidskrift, 6 nr med totalt 
ca 400 sid/år. - Som supplement till tidskriften 
utkom 1971 Nils Hy landers Prima loca ..., med 
svensk undertitel Första litteraturuppgift för Sve
riges vildväxande kärlväxter 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 svampnamn. 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 225 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 Acta Phytogeographica 
Suecica och Studies in plant ecology (f d Växt- 
ekologiska studier).
Möten: 2 sammankomster och 1 exkursion/år 
(vartannat år till utlandet).
Medlemsavgift ca 125 kr (varierar beroende på 
omfånget av Acta-utgivningen).
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 
spindelskivlingar (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. 011-23 83 90.
Projekt: Inventering av Sveriges tickor.
Möten: Årsmöteshelg med exkursioner. 
Medlemsavgift: 50 kr.
Postgiro 402 24 92-5.



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. — Stockholm'. Lars Hedenäs, Ny
ängsvägen 19 nb, 146 00 Tullinge. 08- 
77 86 134. - Norrland-, Lars Söderström, Bota
nisk institutt, AVH, Trondheims universitet, N- 
7055 Dragvoll, Norge. +47 (0)7 759 60 61. 
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.
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Nordisk lichenologisk förening
Kontaktpersoner i Sverige: Ingemar Herber, 
Majgårdsv 7, 141 44 Huddinge, 08-746 70 97 
(hem), och Mats Wedin, 018-18 27 70 (dag), 
55 22 39 (kväll).
Utger tidskriften Graphis Scripta. 2 nr med totalt 
ca 100 sidor/år.
Möten: Vartannat år gemensam exkursion. 
Medlemsavgift 200 svenska kr för 1992-93. 
Postgiro 441 57 93-1.

Svenska lichenologiska föreningen
Adress: Anders Nordin, Idungatan 15, 195 51 
Märsta. 08-59 12 77 68.
Ordf: Göran Thor, Västmannagatan 39, 113 25 
Stockholm. 08-31 88 56.
Sekr: Per-Olof Martinsson, Hamneskärsgatan 
10A, 414 61 Göteborg.
Möten: 2 sammankomster/år.
Medlemsavgift 50 kr för 1993/94.
Postgiro 29 24 26-4.

Lunds botaniska förening
Adress: Botaniska museet, O. Vallgatan 18, 
223 61 Lund.
Ordf: Sven Snogerup, Trumpetaregränd 9, 
222 39 Lund. 046-12 37 55, 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 50 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.
Projekt: En nykartering 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. Exkursioner, varav 
i regel en veckolång till medelhavsområdet och 
en flerdagars inom Norden.
Medlemsavgift 100 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, Ö. Vall
gatan 18, 223 61 Lund. 046-10 95 59 (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 och en sommar
exkursion.
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 Pamassia, 2 häften med totalt 
48 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.

Svenska botaniska föreningar 53



Vetlanda botaniska sällskap
Kontaktperson: Tommy Merkert, Orkestervägen 
27, 574 34 Vetlanda. 0383-165 97.
Möten 1992: Maj-aug en träff/vecka. En lång
exkursion utanför länet. Sept-april en träff/ 
månad samt årsmöte.
Medlemsavgift 1992: 30 kr.
Postgiro 465 39 85-4.
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Botaniska sällskapet i Jönköping
Ordf. Magnus Thorell, Tunnelgatan 12A, 565 33 
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.

Ölands botaniska förening
Ordf. Karl-Göran Bringer, P1 6150 Ölands 
Skogsby, 386 93 Färjestaden. 0485-381 75. 
Sekr. Thomas Gunnarsson, Kummelvägen 12, 
Gårdby, 386 93 Färjestaden. 0485-332 24.
Utger tidskriften Krutbrännaren, 4 nr, varav ett 
matrikel, med totalt ca 100 sidor/år.
Projekt: Registrering och kontroll av på Öland 
sällsynta och hotade fanerogamer och krypto
gamer. Öländska storsvampar. Rapportera till 
Tommy Knutsson, Solberga 2383, 380 65 Deger- 
hamn. 0485-631 51.
Möten: Ett 20-tal sammankomster, föredrag och 
exkursioner/år.
Medlemsavgift 70 kr (familjemedlem 10 kr). 
Postgiro 636 59 31-2.

Gotlands botaniska förening
Adress-, c/o Bengt Larsson, Lummelundsväg, P1 
4075, 621 42 Visby.
Ordf. Gun Ingmansson, Bangårdsgatan 10, 
621 45 Visby. 0498-27 13 43.
Sekr. Elsa Bohus Jensen, Irisdalsgatan 14, 621 42 
Visby. 0498-21 61 92.
Utger tidskriften Rindi, 4 nr med totalt 100-150 
sidor/år.

Projekt: Inventering av Gotlands flora med syfte 
att utge en modern landskapsflora. 13 av öns 
inventeringsytor är ännu lediga. - Projektansva
rig: Bo Göran Johansson, Levide, Vall, 621 93 
Visby. 0498- 26 62 04.
Möten: Ca 10 exkursioner/medlemsmöten per år. 
Öppet hus varje torsdag kl 19, maj t o m aug på 
Gotlands Naturmuseum, Hästg 1, 1 tr, Visby. 
Medlemsavgift 70 kr (familjemedlem 15 kr). 
Postgiro 68 36 66-2.
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Projekt Hallands flora
Kontaktperson: Nils-Gustaf Nilsson, Vidablicks- 
vägen 25, 311 38 Falkenberg. 0346-808 96. 
Projekt'. Inventering av landskapet Hallands kärl
växter och utgivning av en landskapsflora. 
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-län. 
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, P1 
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.
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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 Grästorp och Bollebygd.
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, 
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: 30 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. 054-87 45 05.
Utger tidskriften Värmlandsfloran. 3 nr med 
totalt ca 100 sidor/år.
Projekt: Värmlands flora, inventering och karte
ring av kärlväxter. "Steget före”, nyckelbioto
per.
Möten: Ca 3 sammankomster och 5 exkursio
ner/år.
Medlemsavgift 60 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, Rymdg 71, 195 55 Mär
sta. 08-59 12 86 62 (hem), 018-67 34 14 (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,
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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 1993. Intresserade kan 
kontakta Elisabeth Långström, tel 018-18 27 82 
(dag), 50 88 37 (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.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 32 79 56-9.

Dalarnas botaniska sällskap
Ordf. Sören Nyström, Tansågatan 10, 781 52 
Borlänge.
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, Lundnäs 3279, 820 10 
Arbrå. 0278-400 57 el 409 59 (tel + fax).
Sekr: Jens Hansen, Bondarv 2242, 820 40 
Järvsö. 0651-470 87.
Utger tidskriften Vä*. 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 flora
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 65 kr.
Postgiro 490 61 64-1.

Västerbottens läns botaniska förening
Adress: Box 10098, 900 10 Umeå.
Ordf. Marianne Bergmark, Kungsgatan 104A, 
902 45 Umeå. 090-13 95 40.
Sekr: Bengt Gunnar Jonsson, Växtholm 8651, 
905 90 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 flora. - Kontaktperson: 
Stefan Ericsson, Ekologisk botanik, Universi
tetet, 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.

Projekt Norrbottens flora
Kontaktpersoner: Lennart Stenberg, Fastlags- 
vägen 13, 126 48 Hägersten. 08-645 34 56 el 
08-743 58 08 (arb). - Sture Westerberg, Lä
vägen 97, 951 47 Luleå. 0920-483 64 el 0920- 
960 88 (arb).
Projekt: Inventering av landskapet Norrbottens 
kärlväxter.
Medlemsavgift 0.
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the first time in Jämtland. Other finds include Poa compressa, Bromus hordeaceus, Rumex 
crispus, Silene alba, Arenaria serpyllifolia, Brassica rapa ssp. sylvestris, B. napus, Sisymbrium 
altissimum, Viola arvensis, Heracleum cf. mantegazzianum, Aegopodium podagraria and Anthe- 
mis tinctoria.

Sven Asker, Dept, of Genetics, University of Lund, Solve gatan 29, S-223 62 Lund, Sweden.

Som ett bidrag till den pågående inventeringen av 
Jämtlands flora publiceras här några växtfynd 
från trakten av Storlien. Med få undantag ligger 
lokalerna inom ett område begränsat av vägen 
mot Visjön - samhället - landsvägen mot Norge- 
gränsen - Skurdalsbergen - Skurdalshöjden. Då 
så är möjligt anges lokalernas läge med UTM- 
koordinater. Området har besökts augusti 1984, 
juli 1987 och juli 1992. Nomenklaturen följer 
Krok & Almquist (1984).

Till Trondheimsljorden är det fågelvägen bara 
6 mil och det maritima klimatinflytandet är på
tagligt. Området karakteriseras av hög neder
börd, måttlig vinterköld och låg sommarvärme. 
Här liksom i vissa andra delar av Jämtlandsfjällen 
finns mer eller mindre rikliga förekomster av 
arter som är västliga i fjällområdet, t ex kam- 
bräken Blechnum spicant, taggbräken Polysti- 
chum lonchitis, myrlilja Narthecium ossifragum, 
kransrams Polygonatum verticillatum, vitsipps- 
ranunkel Ranunculus platanifolius, vitsippa Ane
mone nemorosa och hönsbär Cornus suecica 
(Rafstedt 1984).

Undersökningsområdet ligger 600 m ö h eller 
mer, inom subalpin och lågalpin region; barrskog 
saknas praktiskt taget. Artrik subalpin och låg
alpin vegetation är sedan länge väl studerad på 
Skurdalshöjden och vid Skurdalsbergen. Längre 
söderut förekommer artfattigare vegetation på 
mer kalkfattig mark mot Norgegränsen. Om
råden med en intressant myrvegetation uppträder

NO samhället och mot Visjön. I några tjärnar 
uppträder inom fjällområdet mindre vanliga vat
tenväxter. Kulturpåverkad vegetation med för 
området ovanliga arter av ruderat- och ogräs
växter finns i samhället, vid vägar och vid stug
byarna.

Beträffande lokaluppgifterna bör nämnas att 
beteckningarna "Fjäll-Lien" resp "Gamla stug
byn" avser stugområdena omedelbart VNV sam
hället. Flertalet arter utom de som omedelbart 
bedömts som ovanliga har antecknats bara en 
gång per besök. Vissa i förteckningen upptagna 
arter har alltså setts på ytterligare lokaler som ej 
registrerats.

I artlistan har jag konsekvent refererat till T. 
Langes Jämtlands kärlväxtflora från 1938. När 
denna utkom var Åre/Storlienområdet botaniskt 
väl utforskat: sedan början på 1800-talet hade ett 
stort antal botanister genomsökt trakten. De arter 
som Lange anger från endast ett fåtal lokaler i 
Åre socken, eller från upp till ett 10-tal i hela 
fjällområdet, var med stor säkerhet sällsynta. 
Arter med låg frekvens i Jämtlandsfloran har 
konsekvent medtagits i artförteckningen, även 
vissa kulturspridda arter som i dag kan antas ha 
betydligt större utbredning. Vissa arter som av 
Nilsson (1986) uppgivits vara på tillbakagång i 
fjällområdet eller mindre vanliga där har också 
upptagits, liksom några mindre sällsynta arter av 
intresse.
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Urvalet är subjektivt. Många kan sakna spekta
kulära arter som taggbräken Polystichum lonchi- 
tis, kransrams Polygonatum verticillatum, brud
sporre Gymnadenia conopsea, vitsippsranunkel 
Ranunculus platanifolius, sileshåren Drosera, 
vippvedel Astragalus norvegicus och gullspira 
Pedicularis oederi. De har dock, liksom en del 
gräs och halvgräs, bedömts ha så hög frekvens 
inom området att lokaler ej behöver uppräknas.

En stor del av uppgifterna gäller kulturspridda 
växter. Åtskilliga arter har spritts eller nyinvand- 
rat sedan Langes tid. En del av dessa förekommer 
säkert bara tillfälligt, men en och annan kanske i 
framtiden producerar välanpassade biotyper som 
kan etablera sig här. Det märkligaste fyndet 
gäller kanske ogräsformen av bergbräsma Car- 
damine hirsuta i en blomrabatt vid Storlien sta
tion sommaren 1992 - det är osäkert om arten har 
hittats i Jämtland tidigare. Men också en rad 
andra arter kan förmodas vara sällsynta i fjäll
området, som berggröe Poa compressa, luddlosta 
Bromus hordeaceus, krusskräppa Rumex crlspus, 
vitblära Silene alba, sandnarv Arenaria serpylli- 
folia, åkerkål Brassica rapa ssp. sylvestris, raps 
B. napus, hamnsenap Sisymbrium altissimum, 
åkerviol Viola arvensis, jätteloka Heracleum cf. 
mantegazzianum, kirskål Aegopodium podagra- 
ria och färgkulla Anthemis tinctoria. Bland hit
hörande arter som här, liksom i andra delar av 
fjällområdet, tycks ha spritt sig eller är under 
spridning kan nämnas vägtåg Juncus bufonius, 
timotej Phleum pratense, ängs- och kärrkavle 
Alopecurus pratensis och geniculatus, strand- 
och sommargyllen Barbarea strida och vulgaris, 
sumpfräne Rorippa palustris, sandtrav Arabis 
arenosa, gulvial Lathyrus pratensis, häckvicker 
Vicia sepium, teveronika Veronica chamaedrys, 
krustistel Carduus crispus, åkertistel Cirsium 
arvense, gatkamomill Chamomilla suaveolens, 
nysört Achillea ptarmica och renfana Tanacetum 
vulgäre.

Att ett och annat återstår att upptäcka även när 
det gäller den indigena floran visar inte minst 
fyndet av myggblomster Hammarbya paludosa 
1984 på bekvämt gångavstånd från t ex högfjälls- 
hotellet. Närmaste svenska lokal är belägen i 
Åsarna på uppåt 15 mils avstånd, men arten har 
hittats på betydligt närmare håll vid Meråker i 
Norge. Andra sällsyntheter i Jämtlandsfjällen en
ligt Lange är t ex nordlåsbräken Botrychium 
boreale, kallgräs Scheuchzeria palustris, rost- 
och gäddnate Potamogeton alpinus och natans, 
brunven Agrostis canina, sandnarv Arenaria ser-

pyllifolia (troligen kulturspridd) och äkta förgät
migej Myosotis scorpioides. Flertalet är dock 
tidigare angivna från området.

Frekvensförändringar när det gäller inhemska 
arter - säkerligen mest negativa - är svåra att 
påvisa. Att fjällbrud Saxifraga cotyledon minskat 
vid Skurdalshöjden, troligen genom plockning 
och uppgrävning, är känt sedan tidigare (Rafstedt 
1984) och skäl nog att inte publicera exakt läge 
för lokalerna. Arten finns dock på flera ställen 
och kan knappast anses som hotad, även om 
individantalet kan ha minskat ytterligare under 
senare år.

I fråga om andra arter har säkert utbyggnaden 
av vägar, fjällanläggningar och liftområden satt 
sina spår, fastän en del av de exklusivare arterna 
ännu håller sig kvar i de förändrade miljöerna. 
Kanske är påverkan på den subalpina och låg
alpina floran dock större i andra delar av Åre 
kommun. En framtida noggrann inventering får 
utvisa i vilken utsträckning sällsynta arter för
svunnit från tidigare lokaler. Tyvärr är läget för 
äldre lokaler ofta ej preciserat ("Storlien", "Åre- 
skutan" etc betecknar lokaler som torde kunna 
ligga åtskilliga km från varandra).

Säkert är många nedan angivna lokaler väl
bekanta för botaniskt intresserade besökare, som 
dock kanske anser att området är så väl genom
forskat att nya växtfynd av intresse inte behöver 
publiceras eller meddelas på annat sätt. Jag hop
pas denna uppsats kan stimulera andra att till
kännage sina fynd.

Artförteckning
L = Lange 1938. Lokaler från Storlienområdet 
citeras, följda av antalet lokaler i fjällområdet 
samt i Åre socken. N = Nilsson 1986.

Equisetum hyemale, skavfräken. - Storlien, vägen mot 
Steinfjället (70285/13115). - L: 27 lokaler i fjällområ
det, varav 7 i Åre.

Botrychium boreale, nordlåsbräken. - Skurdalsbergen, 
södra delen (70315/13140), ängsmark, 1 ex 1992. - L: 
Storlien; ett 10-tal lokaler (Åre 4).

Blechnum spicant, kambräken. - Björkskog. Storlien, 
vägen mot Steinfjället (70285/13115); Skurdalshöjden, 
södra sluttningen; vägen Fjäll-Lien - Brudslöjan 
(70295/13127). - L: Storlien; ca 50 lokaler (Åre ca 10). 

Dryopteris fdix-mas, träjon. - Storlien, vägen mot 
Steinfjället (70285/13115), Skurdalsbergens södra del 
(70315/13140). - L: Skurudalsbergen, Storlien; ca 30 
lokaler (Åre 7).

Matteuccia struthiopteris, strutbräken. - Skurdalshöjden 
i södra sluttningen, björkskog; ravin nedom Blomster
stigen (70290/13140). - L: Storlien; 18 lokaler (Åre 8).
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Cystopteris montana, flnbräken. - Vid foten av Skurdals- 
bergen i norra delen (70325/13145) och södra delen 
(70315/13140). - L: ca 25 lokaler (Are 5).

Woodsiailvensis, hällebräken. - Klippor. Skurdalshöjden, 
södra sluttningen nära Blomsterstigen; Skurdalsbergen 
norrut (70325/13145). - L: 23 lokaler (Åre 7).

W. alpina, fjällhällebräken. - Klippor. Skurdalsbergen, 
norra delen (70325/13145) och södra delen (70315/ 
13140). - L: Storlien, ravin V järnvägsstationen, 
Skurudalshöjden; ca 30 lokaler (Åre 14).

Scheuchzeria palustris, kallgräs. - Kärr mellan Storlien 
och Visjön (ca 70285/13165). - L: Visjövalen; ca 20 
lokaler (Åre 4).

Potamogeton alpinus, rostnate. - Skurdalshöjden i dike 
nära Fjäll-Lien (70290/13135). - L: Skurudalshöjden, 
Storlien; 13 lokaler (Åre 6).

P. natans, gäddnate. - Hjärttjärn (70286/13138); tjärn 
vid vägen Fjäll-Lien - Brudslöjan (70292/13131). - L: 
Storlien; endast 8 lokaler (Åre 3).

Narthecium ossifragum, myrlilja. - Kärr. Storlien NO 
samhället, flera lokaler. - L: Skurudalshöjden, Storlien; 
mer än 30 lokaler (Åre 10).

Juncus bufonius, vägtåg. - Storlien, gamla stugbyn 
(70287/13141); mellan samhället och Fjäll-Lien nära 
föregående lokal. - L: "i fjällen kulturspridd till reg. 
alp.", N: mindre allmän.

Juncus castaneus, bruntåg. - Kärr. Skurdalsbergen i söder 
(70315/13140). - L: mer än 40 lokaler (Åre: "mången
städes").

Luzula multiflora ssp. multiflora, ängsfryle. Kulturpåver- 
kade ståndorter (i motsats till ssp. frigida). Storlien i 
gamla stugbyn (70287/13141); Fjäll-Lien 1992 (70287/ 
13138). - L: "sälls. i reg. subalp."

Phalaris arundinacea, rörflen. - Storlien, diken vid gamla 
stugbyn (70287/13141) och samhällets västra del nära 
föregående; Fjäll-Lien (70287/13136). - L: Storlien; 23 
lokaler (Åre 8).

Phleum pratense, timotej. - Storlien, samhället (70285/ 
13145), Fjäll-Lien (70288/13137). - L: opreciserad 
frekvens. N: tämligen sällsynt.

Alopecurus geniculatus, kärrkavle. - Storlien, nära tull
stationen (70286/13136); Hjärttjärn (70286/13138). - 
L: frekvens ej angiven. N: tämligen sällsynt.

A. pratensis, ängskavle. - Storlien vid gamla stugbyn 
(70287/13141); Fjäll-Lien (70288/13137). - L: fre
kvens ej angiven. N: tämligen sällsynt.

Agrostis canina, brunven. - Storlien, kärr vid gamla 
stugbyn (70287/13141). - L: Storlien; 7 lokaler (Åre 2).

Calamagrostis epigejos, bergrör. - Samhället (70285/ 
13145), ruderat 1984. - L: Storlien; 12 lokaler (Åre 8).

Dactylis glomerata, hundäxing. - Storlien i samhället 
(70285/13145), ruderat 1984-1992. - L: bara 5 lokaler 
(Åre: "Årebygden fl."). N: "aktuell utbredning ofull
ständigt känd".

Poa supina, trampgröe. - Storlien, Fjäll-Lien, ruderat 
nära receptionen (70288/13137). - L: Storlien på många 
ställen; Skurudalshöjden å snölegemark; mer än 25 
lokaler (Åre mer än 10).

P. compressa, berggröe. - Storlien, samhället (70285/ 
13145), ruderat 1984. - L: Storlien (enda lokalen i 
fjällområdet).

Bromus hordeaceus, luddlosta. - Storlien, gamla stugbyn 
(70287/13141) 1984. - L: enda lokalen i fjällområdet 
är Åre: Medstugan.

Elymus caninus, lundelm. - Nära Brudslöjan (70296/ 
13118). - L: "Sälls. i reg. alp. Är icke allmän." N: 
mindre allmän.

Eleocharis quinqueflora, tagelsäv. - Kärr mellan Ernst- 
kumlet och Vindarnas tempel (70300/13135). - L: 
"sälls. i reg. alp.". N: "täml. sälls., ojämnt spridd."

Kobresia simpliciuscula, fleraxig sävstarr. - Kärr mellan 
Ernstkumlet och Vindarnas tempel (70300/13135); 
Skurdalsbergen i söder (70315/13140). - L: Storlien, 
Skurudalshöjden; ca 20 lokaler (Åre 7).

Carex microglochin, borststarr. - Storlien, kärr nära 
Vindarnas tempel (70310/13145) 1992. - L: Storlien, 
Skurudalshöjden. Sällsynt: "Undersåker: de flesta 
fjäll", i övrigt bara 6 lokaler, varav 4 i Åre.

Carex vesicaria, biåsstarr. - Storlien: kärr vid Fjäll-Lien 
(70288/13137). - L: frekvens osäker. N: mindre all
män.

C. atrofusca, svedstarr. - Kärr nedom Skurdalshöjden 
(nära följande lokal); Skurdalshöjden ovan Fjäll-Lien 
(70293/13136). - L: Skurudalsbergen; mer än 35 loka
ler (Åre 7).

C. limosa, dystarr. - Kärr mellan Storlien och Vision (ca 
70285/13165). - L: Storlien; mer än 20 lokaler (Åre 8).

C. rariflora, myggstarr. - Kärr mellan Ernstkumlet och 
Vindarnas tempel (70300/13135); Skurdalshöjden, 
södra sluttningen. - L: Storlien; 27 lokaler (Åre 10).

C. livida, vitstarr. - Kärr mellan Storlien och Visjön (ca 
70285/13165) med Scheuchzeria palustris och Carex 
limosa. - L: myrar vid Visjövalen; 18 lokaler (Åre 9).

C. buxbaumii ssp. alpina, fjällklubbstarr. - Kärrmark. 
Storlien, vägen Fjäll-Lien - Brudslöjan (70290/13130); 
Skurdalshöjden i södra sluttningen ovan Fjäll-Lien 
(70293/13136); nära Blomsterstigen (70295/13135). - 
L: frekvens osäker; N: mindre allmän.

Leucorchis albida ssp. straminea, fjällyxne. - Skurdals
bergen i södra delen (70315/13140). - L: Åre tämligen 
allmän (liksom Frostvikens västra del samt Undersåker; 
i övrigt sällsynt).

Listera ovata, tvåblad. - Björkskog. Skurdalshöjden nära 
gamla stugbyn samt i sydvästra sluttningen (70295/ 
13134). - L: Storlien; 35 lokaler (Åre 13).

Hammarbyapaludosa, myggblomster. - Storlien NO sam
hället (lokal preciseras ej), 9 blommande exemplar 
14.8.1984. - L: enda fjällokal är Frostviken: mellan 
Mesklumpen och Blåsjön. I övrigt 7 inlandslokaler, den 
närmaste i Åsarna.

Salix arbuscula, risvide. - Kärr mellan Ernstkumlet och 
Vindarnas tempel (70300/13135) och vid Fjäll-Lien 
(70288/13137). - L: Flerstädes i Åre liksom i Unders
åker; i övrigt bara 7 lokaler)

Rumex crispus, krusskräppa. - Storlien, ruderat vid Fjäll- 
Lien nära receptionen (70288/13137), ett par exemplar 
1992. - L: Klövsjö. N: "sällsynt, enst. lokaler i S 
fjällområdet".

Silene alba, vitblära. - Storlien, samhället (70285/13143), 
ruderat 1984. - L: Storlien; 7 lokaler (Åre 5).

Arenaria serpyllifolia, sandnarv. - Enafors, ruderatmark 
vid stationen 1987. - L: bara 4 lokaler i fjällområdet 
(Åre: Åreskutan och Storlien).

Nuphar lutea, gul näckros. - Storlien, tjärn vid vägen 
Fjäll-Lien - Brudslöjan (70292/13131). - L: "Storlien i 
en tjärn på vägen till Brudslöjan" - artren? (Ström, 
Laxsjö, Offerdal och Kall flerstädes; i övrigt ett 10-tal 
lokaler, varav 4 i Åre).
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Brassica rapa ssp. sylvestris, åkerkål. - Storlien, samhäl
let (70285/13145), ruderat, några exemplar 1992. - L: 
Storlien; 8 lokaler (Åre 4). N: "mycket få aktuella 
lokaler eller inga alls".

B. napus, raps. - Storlien, samhället (70285/13145), 
ruderat, 1 ex 1984. - L: "odlad och tillf, förvildad” 
(inga lokaler anges).

Sinapis arvensis, åkersenap. - Storlien vid järnvägsstatio
nen (70283/13143) 1992. - L: lokaler och frekvens ej 
angivna. N: "numera ovanligare än förr".

Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides, åkerkårel. 
- Storlien, samhället (70285/13145) ruderat 1984- 
1992; landsvägen Ö tullstationen 1987. - L: frekvens 
osäker. N: "tämligen sällsynt och numera avsevärt 
ovanligare än förr".

Sisymbrium altissimum, hamnsenap. - Storlien, ruderat, 
nära tullstationen (70285/13137) flera ex 1984, vid 
järnvägsstationen (70283/13143) 1 ex 1992. - L: ej 
angiven från fjällområdet (men bl a från Järpen och 
Östersund stationer).

Arabis arenosa, sandtrav. - Storlien, gamla stugbyn, 
Fjäll-Lien, vid Hjärttjärn etc. - L: Storlien järnvägssta
tion; endast 10 lokaler (Åre 6); nu allmän.

Cardamine amara, bäckbräsma. - Kärr vid Fjäll-Lien 
(70288/13137). - L: Storlien; ca 20 lokaler (Åre 9).

C. hirsuta, bergbräsma. - Rabatt vid Storlien station 
(70283/13143), fem knappt decimeterhöga exemplar 
med blommor och skidor 1992. Tydligen den syd
svenska ogräsformen. - Ny för Jämtland?

Barbarea stricta, strandgyllen. - Diken etc. Storlien i 
gamla stugbyn (70287/13141); Fjäll-Lien (70288/ 
13137). - L: frekvens osäker; N: tämligen sällsynt.

Rorippapalustris, sumpfräne. - Diken etc. Gamla stugbyn 
(70287/13141), samhället nära d:o (70286/13142); 
Fjäll-Lien (70288/13137). - L: Storlien station; 8 loka
ler (Åre 3). Under spridning?

Thlaspi alpestre, backskärvfrö. - Ruderat, Storlien vid 
tullstationen (70285/13137), Ånn nära stationen. - L: 
endast 7 lokaler (Åre 3). Nu troligen vanligare.

Saxifraga cotyledon, fjällbrud. - Förekommer flerstädes 
(4-5 lokaler kända av mig på klippor etc). Ej hotad, 
men individantalet kan ha minskat något mellan 1984 
och 1992; det senare året få blommande exemplar, på 
en lokal ett enda, men det fanns ett flertal bladrosetter. 
Lokalernas läge preciseras ej. - L: "Skurudalsbergen, 
Skurudalshöjden, Storlien"; 28 lokaler (Åre 10).

Vicia sepium, häckvicker. - Storlien, samhället (70284/ 
13145), ruderatmark. - L: 10 lokaler (Åre 5).

Anthyllis vulneraria, getväppling. - Storlien, vid lands
vägen nära Norgegränsen (70296/13125). - L: Storlien; 
16 lokaler (Åre 4).

Trifolium spadiceum, brunklöver. - Storlien, landsvägen 
Ö tullstationen 1987. - L: bara 5 lokaler från fjäll
området (i Åre endast Årebyn). Kanske vanligare nu?

Lupinuspolyphyllus, blomsterlupin. - Storlien, samhället 
i östra delen (70282/13147), förvildad utanför tomt. - 
Ej angiven för Jämtland hos Lange (1938). I Härje- 
dalsfjällen på några håll ganska riklig och mer eller 
mindre naturaliserad.

Viola arvensis, åkerviol. - Storlien, Fjäll-Lien nära recep
tionen (70288/13137) 1992. - L: ca 20 lokaler (Åre 3).

Epilobium montanum, bergdunört. - Storlien, samhället i 
västra delen, dike (70286/13142). - L: "Storlien"; mer 
än 25 lokaler (Åre 6).

Myriophyllum alterniflorum, hårslinga. - Storlien, tjärn 
vid vägen Fjäll-Lien - Brudslöjan (70292/13131). - L: 
Storlien; 22 lokaler (Åre 5).

Heracleum sphondylium ssp. sibiricum, sibirisk björn- 
loka. - Storlien, ruderatmark, samhället (70285/1314); 
vid Hjärttjärn (70286/13138). - L: Storlien; ca 20 
lokaler (Åre ca 12).

H. cf. mantegazzianum, jätteloka. - Banvall 600 m NV 
Storlien station (70286/13137), stabilt bestånd 1984 
1992. - Ej angiven för Jämtland av Lange (1938).

Aegopodiumpodagraria, kirskål. - Storlien, gräsmatta vid 
järnvägsstationen (70285/13145); närbelägen lokal i 
samhället; vid järnvägen 600 m NV stationen (70286/ 
13137) tillsammans med föregående. - Lange (1938) 
uppger ej arten från fjällområdet.

Gentianella amarella, ängsgentiana. - Enafors, ängsmark 
nära stationen; Storlien, vid landsvägen mellan tullsta
tionen och Norgegränsen 1987 (70287/13134). - L: 
Enafors; ca 20 lokaler (Åre 13). N: "avsevärt sällsyn
tare än torr".

G. campestris, fältgentiana. - Vägkanter; vid Norder- 
Sandtjärn, norra sidan (nära följande lokal); vid tullsta
tionen (70285/13137) tämligen riklig. - L: 16 lokaler 
(Åre 10). N: "avsevärt ovanligare nu än förr".

Polemonium caeruleum, blågull. - Storlien, vid tullstatio
nen (70285/13137) tämligen riklig 1992. - L: endast 6 
lokaler (Åre 3).

Myosotis scorpioides, äkta förgätmigej. - Kärr nedom 
Skurdalshöjden (nära följande lokal): Fjäll-Lien 
(70288/13137). - L: Storlien; 8 lokaler (Åre 5).

Veronica chamaedrys, teveronika. - Storlien, ett par lo
kaler i samhället (70284/13145). - L: Storlien, mer än 
25 lokaler (Åre 14).

Succisa pratensis, ängsvädd. - Ängsmark. Storlien vid 
gamla stugbyn (70287/13141); Skurdalshöjden ovan 
Fjäll-Lien (70288/13137). - L: Storlien, Skurudals
höjden; 21 lokaler (Åre 10).

Achillea ptarmica, nysört. - Storlien, vid Fjäll-Lien 1992 
(70288/13137). - L: Storlien; 24 lokaler (Åre 7).

Anthemis tinctoria, färgkulla. - Storlien, ruderat vid tull
stationen (70285/13137) 1984. - L: Storlien; ett 10-tal 
lokaler (Åre 5).

Chamomilla suaveolens, gatkamomill. - Ruderatmark, 
Storlien i samhället (70285/13145), Fjäll-Lien (70288/ 
13137). - L: Storlien; 8 lokaler (Åre 2). Nu säkert 
vanligare.

Tanacetum vulgare, renfana. - Ruderatmark, landsvägen 
mot Norgegränsen (70296/13125); Fjäll-Lien vid recep
tionen (70288/13137). - L: ett 10-tal lokaler (Åre 6). 
Nu troligen vanligare.

Hieracium aurantiacum, rödfibbla/brandfibbla. - Stor
lien, Fjäll-Lien, gräsmattor vid receptionen (70288/ 
13137) 1992. - L: inga lokaler anges. N: sällsynt.

Citerad litteratur
Krok, T. och Almquist, L. 1984: Svensk flora. 26 uppl 

(red L. och B. Jonsell). Esselte.
Lange, T. 1938: Jämtlands kärlväxtflora. Acta Bot. Fen- 

nica 21.
Nilsson, Ö. 1986: Nordisk fjällflora. Bonniers.
Rafstedt, T. 1984: Fjällens vegetation. Jämtlands län. 

Liber.



Rättelser och ändringar i Den nordiska floran

Vid andra tryckningen av Den nordiska floran 
hösten 1992 fick vi tillfälle att göra ett antal 
ändringar och rättelser enligt nedan. Vi vill fram
föra ett varmt tack till de recensenter, vänner och 
andra som hört av sig med värdefulla synpunkter. 
Vänsterspalten anger sidnummer.

18 Kartan över cypresslummer har flyttats upp.
19 Bilden på mattlummer har bytts ut.
27 Rad 10 har ändrats "Thelypteris"; rad 12 har tillagts: 

"Jordstammar långa och smala.” Rad 18 har ändrats 
till "Blad enstaka, blekgröna med långa,

38 Kolumntitel ändrad till "Majbräkenväxter"
59 Rad 16 har ändrats till "Även odlad och förvildad 

längre söderut."
76 Kartornas placering har justerats (klippskräppa sak

nar karta).
103 Bildtext "Silverarv" har ändrats till "Hybrid mellan 

fältarv och silverarv".
107 Rad 25 har ändrats till "Lik fältnarv..."
124 Bild på knölsippa har lagts till. Rad 20 har tillagts 

"Fruktsamling upprätt." Efter knölsippans text har 
tillagts ”5 Balkansippa A. blanda Odlad och förvil
dad. Lik knölsippa men bladflikar skaftade. Frukt
samling nickande." Rad 31 har ändrats till "Sällsynt 
i frodiga, örtrika granskogar.”

125 Bildtext "Knölsippa" har ändrats till "Balkansippa". 
132 Rad 16 har ändrats till "En samling mellanformer av

skogs- och backsmörblomma”.
150 Kartorna för hålnunneört och sloknunneört har bytt 

plats.
191 Rad 2 har ändrats till "Island och Färöarna". Bildtext 

"Purpurbräcka Björkliden TL" har lagts till.
204 Kartan vid Björnbär har flyttats ner till Skogsbjörn

bär.
210 Rad 13 har ändrats till ”Tyskros ssp. elliptica.” Efter 

rad 14 har tillagts "15 Ryssros R. jundzillii 1-2 m. 
Juni. Tidigare känd från Gotland. Taggar få, tunna, 
nästan raka. Blad rätt tjocka, kala, med vasst glan- 
delsågad kant. Blommor rosa, på skaft med grova 
glandelhår. Foderblad bakåtböjda. Stiftsamling tät, 
hårig. Stiftkanal ca 2,5 mm. (Ej avbildad)".

224-231 Nybildrepro.
234 Kartornas placering har justerats (bergoxel saknar 

karta).
253 Kartornas placering har justerats (fodervicker saknar 

karta). Bildtext ”Fodervicker" har ändrats till "Stor 
sommarvicker".

278 Bilden på tysklönnens blad har ändrats.
290-291 Ny bildrepro.
325 Rad 13 har ändrats till "scothicum".

364 Rad 32 "Vallört” har ändrats till "Äkta vallört". 
Bildtexten i marginalen har ändrats till "blomma 
och ståndare av äkta vallört" - vänstra bilden resp 
"blomma och ståndare av fodervallört" - högra bil
den.

393 Bildtexten "Gul nattskatta" har flyttats; ny bildtext 
vid det ensamma röda bäret "Bär av röd nattskatta”.

399 Rad 6 har ändrats till "Chaenorhinum".
411 Rad 5 har ändrats till "Öland och Gotland".
417 Bildtext "Höstskallra" har ändrats till "Höskallra".
434-435 Ny bildrepro.
436 Kolumntitel har ändrats till "Klockväxter Lobelia- 

växter".
496 Rad 1 har ändrats till " 11 Kvastfibblor grupp Stipto- 

lepidea".
500 Kartan över trubbpilblad har flyttats ned, kartan över 

hybriden har utgått. Rad 22 har ändrats till "Hybrid 
med pilblad traktvis vanligare än föräldraarterna och 
har även betydligt vidare utbredning".

527 Rad 3 har ändrats till "Sisyrinchium".
546 Bilden av "hybrid ängssvingel x engelskt rajgräs" 

har tagits bort.
565 Rad 17 efter texten till Falsk finlosta har tillagts "(Ej 

avbildad, ej karta)".
594-595 Ny bildrepro.
634 Bildtext har ändrats till "Dystarr S Ljunga Sm".
647 Rad 5 efter "20-60 cm” har tillagts "Juli-aug."
655 Efter texten om brudkulla har tillagts "Kartan omfat

tar båda arterna."
657 Rad 9 har tillagts "Sällsynt i kalkkärr. I Sverige upp 

till Uppland samt även i Jämtland." Rad 11 efter 
texten har tillagts "(Ej karta)".

Ändringar och tillägg i registret
Aconogonum 67 
Alar 59
Anemone blanda 124 
Arun 348 
Baldersbrå 458 
Balkansippa 124 
Barrväxter 41 
Bläddror 420
Underarterna vid Dactylorhiza traunsteineri har flyttats till

D. maculata 
Frylen 536 
Förgätmigej 368 
Ginstar 244 
Gröe 548 
Gullusern 260 
Gullört 367
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Gulmåra 356 
Humlelusern 260 
Humlesuga 382 
Hårsärv 512 
Kardborrar 472 
Klöver 260 
Korn 572
Korgvide har flyttats 
Loiseleuria har flyttats 
Lomatogonium har flyttats 
Lostor 562 
Lärkträd 42 
Maskrosor 488 
Nordnocka 470 
Nunneört 149 
Pilört 70 
Plister 380 
Poppel 56
Purrhavre och Puschkinia har flyttats 
Ryssros 210

Röda vinbär 196 
Sandlilja 517
Underarterna till Saxifraga tridactylites har flyttats till S 

paniculata 
Skräppa 74 
Sommarvicker 253 
Starr 610
Stéfansvallmo 147 istället för Stéfanssons vallmo
Steintorsvallmo 147 istället för Steindorssons vallmo
Stormhatt 122
Vicker 250
Vildrabarber 67
V årstarr 631
Åkersenap 179
Äkta vallört 364
Ögontröst 410

Lennart Stenberg 
Bo Mossberg

Inventeringsläger i Norrbotten 1993

3-25 juli. Ett 3-veckors inventeringsläger plane
ras i södra Norrbotten. Förläggningen kommer 
att vara belägen vid Roknäs strax väster om Piteå. 
Området som ska inventeras är spännande och 
omväxlande med bl a stor skärgård, flacka kust
bygder, vackra älvdalar och norrlandsskogar. 
Piteåtraktens flora är dåligt känd och mycket få 
rapporter eller insamlingar finns från de senaste 
75 åren! Vi kommer att ha ett gott lokalt stöd och 
sällskap av personer från Piteå SNF-krets och 
skogsgrupp. De kommer bl a att hjälpa oss med 
sin goda lokalkännedom samt med båttransporter 
vid inventeringar i skärgården. Vi inventerar i 
smågrupper och ägnar minst en dag till varje ruta. 
Rutorna fördelas genom lottdragning för att in- 
venteringsinsatserna ska spridas jämnt. Antalet 
arter ligger i regel en bit över 200 per ruta. Alla 
intresserade är mycket välkomna! Du bestämmer 
själv när du vill deltaga, några dagar eller hela 
tiden. Anmäl dig till Lennart Stenberg eller Hans 
Groth.

25 juli—1 augusti. I sydbergens hägn. Älvsby- 
traktens brantberg har tidigare besökts av ett

flertal botanister, men mycket återstår att inven
tera. Förläggning blir nordväst om Älvsbyn i 
trakten av Vistträsk. Anmäl dig till Sture Wester
berg.

23-27 juni. Maskrosjakt i trakterna av Piteå och 
Haparanda. Anmäl dig till Lennart Stenberg.

I slutet av augusti eller början av september 
söker vi strand- och ruderatväxter i södra Norr
botten. Närmare information genom Lennart 
Stenberg.

Kontaktpersoner
Lennart Stenberg, tel 08-645 34 56 eller arbetet 
08-743 58 08, Fastlagsvägen 13, 126 48 Häger
sten.

Sture Westerberg, tel 0920-483 64 eller arbetet 
0920-960 88, Lävägen 97, 951 47 Luleå.

Hans Groth, tel 0911-108 72, Annelundsgatan 
30G, 941 36 Piteå.



Botanikdagarna 1993 - Dalarna

Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar 
1993 tilldrar sig i Dalarna under tiden 9-12 juli. 
Förläggningsort blir Rättvik i hjärtat av Dalarna 
och Siljansbygden, där Stiftsgården står för logi 
och förtäring.

Dalarnas flora har tack vare många namn
kunniga botanisters insatser länge varit förhål
landevis väl känd. Dessa kunskaper sammanfat
tades av Erik Almquist i Dalarnes flora (1949). 
Här finner man ett material som i det närmaste 
kan mäta sig med de moderna landskapsflororna, 
om än de ekologiska uppgifterna ofta är knapp
händiga.

Dalarnas Botaniska Sällskap
Senare tids amatörbotaniska uppsving har även 
berört Dalarna, och 1985 bildades Dalarnas Bo
taniska Sällskap. Sällskapet har lagt tonvikten i 
sin verksamhet på två företag:

- utforskandet av floran i de dåligt kända fjäll
socknarna, och
- inventering av ca 150 arter som är hotade eller 
sällsynta i landskapet.
Någon metodisk landskapsfloreinventering har 
sålunda ännu inte påbörjats, men kanske kan årets 
Botanikdagar innebära en hjälp på traven.

Dalarna äger en för landet unik växtgeografisk 
spännvidd genom att innefatta både ekregion och 
fjällregion. Merparten av landskapet utgörs dock 
av botaniskt ganska enahanda barrskogslandskap. 
Ett lysande undantag är Siljansbygden, vars kalk
berggrund och klimatiska särdrag samverkar till 
att skapa en mycket intressant flora, vilken kom
mer att studeras närmare under Botanikdagarna.

Exkursionerna

Växtgeografiskt intressanta lokaler kommer att 
besökas, där bl a nordliga arter som fjällvedel

Astragalus alpinus och huvudstarr Carex capitata 
växer tillsammans med den sällsynta smällvedeln 
A. penduliflorus.

Vidare besöks rikkärr med den för Siljans- 
trakten typiska jämtstarren Carex jemtlandica 
samt t ex smaldunört Epilobium davuricum, 
smalfräken Equisetum variegatum och trådfräken 
E. scirpoides.

Kulturmarkernas rika flora, med bl a fågelstarr 
Carex ornithopoda, fältgentiana Gentianella 
campestris, rosettjungfrulin Polygala amarella 
och vildlin Linum catharticum kommer att stu
deras på vackra platser.

För att få se den mer representativa dala
naturen kommer vi även att färdas till höglandet 
i norr, där myr/naturskogsmosaiker erbjuder 
intressant kryptogamflora med t ex den för norra 
Dalarna karakteristiska varglaven Letharia vul- 
pina samt arter som ringlav Evemia divaricata 
och violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana. 
Myrarna har en säregen flora med en ovanligt rik 
örtförekomst.

En praktfull lövbränna kommer att beskådas. 
Den representerar en naturtyp som sannolikt varit 
starkt utbredd för inte så länge sedan, och vars 
flora avviker kraftigt från den omgivande triviala 
barrskogens.

Fäbodarna betyder mycket för variationen i 
Dalarnas skogslandskap, och floran är här ofta 
intressant med t ex arter av låsbräken Botrychium 
och mästerrot Peucedanum ostruthium. Detta 
kommer vi att studera på Skräddar-Djurberga, en 
ännu levande fabod i Orsa.

Slutligen kommer Morafältet med omnejd att 
besökas för att vi ska få stifta bekantskap med 
bl a såpört Gypsophila fastigiata och daggvide 
Salix daphnoides.

Lördagen den 10 juli håller Svenska Botaniska 
Föreningen sitt årsmöte. Efter detta kommer Rolf 
Lundqvist att visa bilder och berätta om dala
skogen förr och nu.
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Anmälningar
Alla medlemmar av Svenska Botaniska Före
ningen är välkomna till botanikdagarna. Priset 
för kost och logi samt exkursionstransporter är 
1325 kr/pers för inkvartering i lägergård med 4- 
eller 6-bäddsrum, 1625 kr/pers för dubbelrum. 
Enkelrum och dusch på rummet kan ordnas (men 
ytterligare kostnad tillkommer). Exkursionsdel- 
tagare som ordnar mat och logi själv betalar 300 
kr - förhandsanmälan krävs dock. Medtag mugg, 
tallrik och bestick för exkursionerna samt lakan 
och handduk (lägergårdsboende).

Anmälan görs till Nadja Niordson, L. Greve- 
gårdsvägen 25, 421 55 Västra Frölunda, senast 
31 mars. Ange önskemål om boende. Detaljerad 
information sänds ut under maj till anmälda. 
Deltagarantalet är begränsat till 80 personer och 
anmälningarna beaktas efter ankomstdatum.

Studerandestipendier

Svenska Botaniska Föreningen delar ut stude
randestipendier för deltagande i botanikdagarna.

64 Botanikdagama 1993

Lien och slåtterängen

En kurs i lievård och ängsskötsel - med praktiska 
övningar i slipning, lieslåtter och hamling. Före
läsningar om det äldre odlingslandskapet, slåtter- 
gille, gammaldags mathållning. Slåtterövning- 
arna äger rum på några av Västergötlands rikaste 
ängar, bl a Gantarås i Töllsjö och Västergården 
i Ödenäs (se boken Ångar sid 20-23).

Plats: Ödenäs ca 2 mil söder om Alingsås.

Tid: 22-25 juli 1993.

Kursledning: Ingemar Zachrisson, Kersti Inge- 
born, Evald Johnsson, Åke Carlsson.

Medverkande: Gunnar Arnborg, Stefan Edman, 
Tore Hagman, 7-8 instruktörer med lika många 
slipstenar.

Förläggning i Ödenäs efter önskemål - privat
rum, hårt underlag, tält, husvagn eller hölada.

Stipendierna omfattar kostnaderna för mat och 
logi samt resekostnader upp till 800 kr. Högst 
fem stipendier kommer att fördelas till stude
rande vid nordiska gymnasieskolor och högsko
lors utbildning i biologiska ämnen, dock inte till 
forskarstuderande. Fördelningen görs inte bara 
på grundval av betygsmeriter, utan lika högt 
räknas botaniskt intresse och verksamhet. Om 
både gymnasie- och högskolestuderande finns 
bland de sökande, kommer båda dessa kategorier 
i fråga. Botanikdagarna är ett utmärkt tillfälle att 
under ledning studera floran inom ett område och 
träffa andra botanister.

Ansökningar skall vara sekreteraren till handa 
senast 15 april under adress: Bengt Stridh, 6:e 
Bjurhovdagången 36, 723 53 Västerås. Ansök
ningarna skall innehålla styrkt meritförteckning, 
intyg från lärare att den sökande är studerande 
och uppgifter om tidigare botanisk verksamhet i 
form av fältbiologiska kurser, inventeringar etc.

Dalarnas Botaniska Sällskap och Svenska Bota
niska Föreningen önskar välkomna till Dalarna!

Kursavgift: 900 kr inkl mat och logi (tillägg för 
privatrum).

Arrangörer: Naturskyddsföreningen Alingsås- 
kretsen med stöd av länsförbunden i Södra och 
Norra Älvsborg. Ödenäs hembygdsförening. 
Nordiska Förbundet för Kulturlandskap.

Anmälan senast 15 maj till:

Naturskyddsföreningen 
c/o Zachrisson 
Hemsjö 2524 
441 96 Alingsås 
Tel/Tfx 0322-500 95

Ödenäs hembygdsförening 
c/o Johnsson
Ödenäs 4619 Mellomgården 
441 95 Alingsås 
Tel 0322-531 39



Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift
Uppsatser bör vara skrivna på svenska. Innan 
manuskripten antas läses de av fackgranskare, 
vilka utses av redaktören.

Manuskript bör helst lämnas på diskett. Redak
tionen har en AT (3 172 tums och 5 1/4 tums 
disketter) och ordbehandlingsprogrammen Word 
och Word for Windows, men kan även läsa andra 
filformat samt disketter från Apple-datorer och 
ABC. Ange vilket ordbehandlingsprogram du 
använt och bifoga exakt samma text i utskrift!

Har du inte tillgång till dator går det bra att 
lämna ett manuskript på papper. Använd helst 
skrivmaskin, och sätt i ett nytt färgband så att 
texten blir svart. Skriv inte in några ändringar för 
hand. Stryk inte under rubriker eller latinska 
namn, och skriv ingenting i marginalerna. Redi- 
geringsanvisningar kan lämnas på en kopia.

Abstract. En sammanfattning på engelska av 
resultaten (högst 200 ord) ska inleda artiklar som 
kan ha intresse utanför landets gränser. I anslut
ning till Abstract ges en engelsk version av upp
satsens titel, samt författarens 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. Alternativt 
kan längre uppsatser innehålla en summary.

Hjälp med översättning resp språkgranskning 
kan förmedlas av redaktionen.

Namnskick. På kärlväxter bör svenska namn 
användas. Det vetenskapliga måste dock anges 
åtminstone första gången en växt nämns. 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 som ett särskilt dokument.

Referenser i texten skrivs som författare och 
publiceringsår: ’Ferguson 1976’. Om referens 
till sida (sidor) är absolut nödvändig skriver man 
’Svensson & Wigren 1983 s 166-170’. Om för
fattarna är fler än två förkortar man: Tngelög 
m fl 1987.’

Citerad litteratur. Under denna rubrik ska fin
nas alla referenser nämnda i texten, men inga 
andra. Boktitlar och tidskrifters namn kursiveras.

Följ dessa exempel (avsnitt, bok, uppsats i tid
skrift):
Ferguson, I. K. 1976: Doronicum L. I T. G. Tutin m fl 

(red), Flora europaea 4: 190-191. Cambridge Univer
sity Press.

Ingelög, T., Thor, G. & Gustafsson, L. (red) 1987: 
Floravärd i skogsbruket. Del 2 - Artdel. 2 uppl. Skogs
styrelsen.

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

Tabeller förses med förklarande text och numre
ras med arabiska siffror. De bör lämnas som ett 
särskilt dokument, skilt från den övriga texten.

Även tabeller tas helst emot på datamedium, 
men bifoga utskrift. Särskilt komplicerade tabel
ler kan tryckas direkt om de skrivs med skön
skrivare, laserskrivare eller på elskrivmaskin 
med engångsband.

Illustrationer. Alla figurer (inklusive kartor, 
diagram, foton och färgbilder) numreras i en följd 
med arabiska siffror. Figurtexterna lämnas som 
särskilt dokument, skilt från den övriga texten. 
Om en figur består av flera delfigurer ska dessa 
betecknas med stora bokstäver (A, B, C osv).

Figurer bör vara anpassade till satsytans stor
lek: spaltbredd 68 mm, sidbredd 140 mm, sidhöjd 
195 mm. Om en figur planeras uppta en helsida 
kan den inte vara smalare än 140/195.

Original till teckningar bör utföras i tusch i 
ungefär dubbel skala.

Svartvitfoton bör vara kopierade på blankt 
papper i ungefär den storlek de ska ha i tryck. 
Om flera foton monteras samman till en figur 
måste delfigurerna vara absolut rätvinkligt till
skurna. De ska vara monterade med högst 1 mm 
mellanrum på vit kartong.

Författare har möjlighet att illustrera sina upp
satser med omslagsbild i färg. Färgbilder inne i 
häftet måste i regel bekostas av författaren själv. 
Som original är diabilder av valfritt format lämp
ligast (undvik papperskopior).

Korrektur utsänds omedelbart före tryckningen. 
Författaren uppmanas att gå igenom detta nog
grant, markera alla fel, och snarast återsända det 
till redaktionen.

Särtryck. Av varje uppsats längre än en sida 
lämnas kostnadsfritt 50 särtryck. Extra särtryck 
kan beställas innan tryckningen. Prisuppgifter 
och beställningsformulär medföljer korrekturet.

Redaktionen står gärna till tjänst med råd vid 
utformningen av materialet. Tel 046-13 83 00.
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