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Blylav, Degelia plumbea - ekologi och aktuell utbredning 
i sydvästra Sverige
SVANTE HULTENGREN och BJÖRN NORDÉN

Hultengren, S. & Nordén, B. 1996: Blylav, Degelia plumbea - ekologi och aktuell utbredning 
i sydvästra Sverige. [Ecology and current distribution of the lichen Degelia plumbea in 
southwestern Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 90\ 1-9. Lund. ISSN 0039-646X.
The lichen Degelia plumbea (Lightf.) P. M. Jorg. & P. James is a threatened species in Sweden. 
This study deals with its occurrence in two counties in the southwest, where vital populations 
are known from 117 localities, most of which have been located recently. The species has 
decreased, however, since it was only found in 8 out of 60 reinvestigated localities (13%). In 
64 % of the reinvestigated localities, losses are due to human activities. 8 % of the losses seem 
to have been caused by natural succession. Degelia plumbea was mostly found on Populus 
tremula in aspen-spruce forests (50%) and in mixed broad-leaf stands (26%), mainly in 
semi-open habitats. It is suggested that Degelia plumbea is favoured by localities with several 
successional stages; in such localities the lichen is able to colonize new trees when the old sites 
become too dense. The most important cause of its decline is suggested to be current forestry 
practices, especially clear-felling and extermination of aspen.
Svante Hultengren, naturcentrum ab, C.W. Borgs väg 4, S-444 31 Stenungsund, Sweden.
Björn Nordén, Avdelningen för systematisk botanik, Botaniska institutionen, Göteborgs Univer
sitet, Carl Skottsbergs gata 22, S-413 19 Göteborg, Sweden.

Epifytiska lavar, framförallt storvuxna oceaniska 
arter, hör till de mer uppmärksammade krypto
gamerna i vår svenska flora. Att många av dessa 
lavar är hotade eller till och med på väg att försvinna 
är välkänt. Orsakerna härtill är emellertid inte 
alltid närmare undersökta. Vi presenterar här resul
taten av våra undersökningar syftande till att ge en 
aktuell bild av förekomsten av blylav Degelia plumbea 
i sydvästra Sverige.

Blylav är en av de mest eftersökta och välkända 
oceaniska lavarna. Arten har relativt många såväl 
gamla som nyupptäckta lokaler, och är intressant 
genom att vara starkt knuten till trädslag och miljöer 
som påverkats kraftigt av resursutnyttjandet i skogen 
och i jordbruket. Det stora antalet lokaler har gjort 
det möjligt för oss att dra en del slutsatser om dess 
ekologi, om det lavsamhälle i vilket den ingår, och 
om orsaker till förändringar i dess utbredningsbild.

Blylav har gått mycket kraftigt tillbaka på sina 
gamla lokaler (Löfgren & Moberg 1984); arten 
räknas som sårbar (hotkategori 2) på svenska röd
listan (Aronsson m fl 1995). Skogsbruksmetoder

som avverkning och gallring anses som ett hot mot 
arten (Moberg 1987).

Metodik

Vi sammanställde artens kända lokaler inom Göte
borgs och Bohus län samt Älvsborgs län. Uppgifter 
om äldre lokaler erhölls ur litteraturen (främst Dege- 
lius 1935), från universitetsherbarierna och genom 
ArtDatabanken (f d Databanken for hotade arter). 
Nyare lokaler, rapporterade av ett stort antal personer, 
listas av Hultengren m fl (1993).

Med hjälp av vår sammanställning utvaldes 60 
väldefinierade lokaler, spridda över hela området. 
Dessa återbesöktes i fält, varvid blylav eftersöktes 
och sentida biotopförändringar noterades. Dess
utom utfördes nyinventeringar.

Den vetenskapliga nomenklaturen följer Santesson 
(1993) medan de svenska namnen följer Moberg 
m fl (1995). För lokalangivelser används landskaps- 
indelningen; området omfattar Bohuslän, Dalsland 
och Västergötland utanför Skaraborgs län.
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Fig 1. Blylaven är lätt igenkänd genom sin blygrå bål, den 
svarta förbålen, de radierande, mjukt inflikade lobkantema 
samt de rikligt förekommande röda till svarta apothecierna. 
I torrt tillstånd blir laven ibland gulaktigt brun. - Samt
liga foton: Svante Hultengren/NATURCENTRUM.

The lead-grey thallus, black prothallus, radiating, softly 
undulating lobes and the reddish to black apothecia often 
crowded on the thallus', makes Degelia plumbea easy to 
identify. In dry condition the lichen sometimes turns 
ochraceous.

Blylaven

Släktet Degelia är uppkallat efter Gunnar Degelius, 
lavforskare från våra västsvenska hemtrakter, världs
berömd bl a för sitt arbete om de oceaniska lavarna 
i Skandinavien (Degelius 1935). Blylav D. plumbea 
är ensam representant för släktet i Sverige, men 
har i Norge en nära släkting, D. atlantica.

Blylav är lätt igenkännlig genom sin blågrå 
bålfärg, sina vackert utbredda lober och sina brun
röda till svarta och ofta ymnigt förekommande 
apothecier (fig 1). Apotheciedisken är lecideoid, dvs 
har samma färg som kanten. Laven innehåller cyano- 
bakterier (”blågrönalger”) av släktet Nostoc.

N 'm-,

Fig 2. En på blylav rik gran-aspskog, en typisk miljö för 
arten i sydvästra Sverige. Här växer den på asp tillsam
mans med bl a grynlav Pannaria conoplea, västlig gyt- 
terlav P. rubiginosa, P. mediterranea och korallblylav 
Parmeliella triptophylla. Kinnarumma sn, Västergöt
land.

Spruce-aspen forest with a very rich population of Degelia 
plumbea, a typical habitat for the species. Here it grows 
on aspen accompanied by Pannaria conoplea, P. rubigi
nosa, P. mediterranea and Parmeliella triptophylla.

Lavar som innehåller cyanobakterier kan endast 
assimilera då bålen är mättad med vatten (Lange 
m fl 1986). Bly lav är därför beroende av hög 
nederbörd eller hög luftfuktighet och är känslig för 
alltför omfattande uttorkning. Den förefaller också 
vara beroende av relativt mycket ljus, vilket medför 
att den kan dö om skogen blir helt sluten (Löfgren 
& Moberg 1984). I områden med hög nederbörd, 
såsom sydvästra Norge och andra oceaniskt präglade 
områden, kan blylav förekomma i öppna miljöer, 
medan den längre österut finns mest i halvslutna 
skogstyper (Degelius 1935). Det lokala klimatet 
kan emellertid avvika kraftigt från makroklimatet
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och laven kan därför uppträda rikligt även i områ
den som har en relativt låg årsmedelnederbörd.

Blylav växer på medelrik till rik bark samt på 
sten. Andelen förekomster på sten varierar med 
klimatet. I Norge fanns den, enligt Degelius (1935), 
på sten på ca 33 % av lokalerna, men i Sverige på 
endast 14 %. I Sverige fann Degelius arten främst 
på asp Populus tremula, vilken är noterad som 
substrat på ca 90 % av hans lokaler.

Blylav ingår enligt Barkman (1958) i lavsamhället 
Lobarion. Detta samhälle karakteriseras av ett flertal 
stora bladlavar, varav många innehåller cyanobak- 
terier. Gauslaa (1994) uppger att det finns en 
signifikant korrelation mellan antalet lavar med cya- 
nobakterier på trädstammar och antal näringskrävan- 
de kärlväxtarter i närheten av trädstammarna. Han 
tolkar detta som att lavsamhället Lobarion har förkär
lek för lokaler med rik jordmån.

Det förefaller som om Lobarion-samhället på 
asp är bäst utvecklat i de boreonemorala delarna av 
norra Europa. Barkman (1958) nämner speciellt 
sydvästra Sverige som exempel. Artsammansätt
ningen för Lobarion på blylavslokaler i gran-asps- 
kog avviker genom att vissa urskogsarter, t ex örtlav 
Lobaria virens, ofta saknas. Degelius (1935) uppger 
västlig njurlav Nephroma laevigatum och olika 
Pannaria-dxXsx som bly lavens viktigaste följeslaga
re. Löfgren & Moberg (1984) uppger västlig njur
lav, grynlav Pannaria conoplea och västlig gytter- 
lav P. rubiginosa som följearter till blylav i gran- 
aspskogar i Sydsverige.

Blylav saknar vegetativa förökningskroppar och 
spridning sker enbart med hjälp av sporer. Då arten 
alltid är rikt fertil är det troligt att den har en god 
spridningsförmåga. Däremot kan den ha svårt i 
etableringsfasen om t ex rätt cyanobakterie (Nostoc), 
lämpliga träd eller lämpligt mikroklimat saknas.

Förekomst i sydvästra Sverige

Degelius (1935) uppgav 94 lokaler för blylav inom 
vårt undersökningsområde. Hultengren m fl (1993) 
uppgav 148 lokaler, av vilka arten fortfarande 
förekom på 61. Vi har nu registrerat 236 lokaler, 
varav 117 är aktuella, dvs (med något undantag), där 
arten noterats under de senaste tre åren (fig 3). Av 
dessa utgör de nyfunna förekomsterna en majoritet; 
bara 15 stycken (13 %) var kända före 1980, inte 
mindre än 102 har påträffats senare. Återfynds- 
frekvensen på de 60 återbesökta äldre lokalerna 
blev, liksom i tidigare undersökningar, låg, ca 13 
% (fig 7).

NORGE
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Fig 3. Kända lokaler för bly lav inom undersöknings
området. Prickar anger aktuella förekomster, ringar lokaler 
där arten ej återfunnits.

Known localities for Degelia plumbea in the investigated 
area. - Dots: current localities. - Circles: not found 
recently.

Dalsland har flest lokaler, 72 av de aktuella, 
varav flertalet är nytillkomna; hela 56 har påträf
fats mellan 1992 och 1995 (jfr Hultengren m fl 
1993). Landskapet har bara fragmentariskt under
sökts tidigare. Bl a uppger Hulting (1900) endast 5 
lokaler. De områden inom vilka de flesta nya 
lokalerna påträffats hör till de tidigare sämst ut
forskade. Dalsland hyser huvuddelen av popula- 
tionen av blylav inom området och även för landet 
som helhet.

En stor tillbakagång har ägt rum i övriga delar 
av området (fig 3). I Göteborgs och Bohus län är 
blylav registrerad på 42 lokaler men finns idag bara 
på 9 (21 %). På ingen av dessa växer laven på asp. 
I Älvsborgsdelen av Västergötland (Halle- och 
Hunneberg ej inräknat), har 100 lokaler registrerats, 
men arten finns arten idag enbart kvar på 20
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G Ädellövblandskog 
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Fig 4. Andelen lokaler för blylav i sydvästra Sverige i 
olika naturtyper.

Habitats of localities with Degelia plumbea, shown as 
sectors proportional to number of localities. - From the 
top, clockwise: spruce-aspen forest, mixed broad-leaf 
stands, oak forest, aspen forest, mixed forest, pasture- 
land with deciduous trees, avenues.

(20 %). En stor ansamling av lokaler med livs
kraftiga populationer finns här kvar i södra Borås 
och norra Marks kommuner.

Ståndort

Blylav påträffades på lövträd i alla typer av marker, 
men främst i skogstyperna gran-aspskog, ädel
lövblandskog och ekskog (fig 4). Det stora flertalet 
av fynden, 50%, har gjorts på asp i gran-aspskog

(fig 2). Även ädellövblandskogen, med 26 % av 
förekomsterna, är en viktig biotop för blylav.

Blylav påträffades på asp på 70 % av de aktuella 
lokalerna (82 av 117), men fanns också på sju andra 
trädslag av vilka ask Fraxinus excelsior, lönn Acer 
platanoides och ek Quercus spp. är de viktigaste 
för de sydvästsvenska blylavspopulationerna (fig 5).

En viktig iakttagelse är att nästan alla förekomster 
av blylav i området finns i anslutning till bergbranter, 
gläntor eller skogsbryn. Den förefaller alltså ha en 
viss förkärlek för solljus. Fuktigheten spelar natur
ligtvis också stor roll även om huvudutbredningen 
ligger i det relativt regnfattiga västra Dalsland. 
Lokalklimatet, som t ex närhet till sjöar, källor och 
mindre vattendrag, bedöms dock i vårt område ha 
väl så stor betydelse som nederbördsmängden.

Förekomst på klippor finns registrerat från fem 
lokaler, men endast två aktuella förekomster är 
kända: Letebobergen i Horred sn, Västergötland 
(Appelqvist m fl 1996) och Näverkärrsskogen i Bro 
sn, Bohuslän (Arvidsson m fl 1988).

Många av våra fynd har gjorts på antingen 
relativt smala senvuxna träd eller skadade, mycket 
gamla eller döende träd av olika trädslag. Det 
förefaller därför vara så att trädens bark är som 
mest gynnsam för etablering efter det att tillväxten 
avstannat. Om detta sammanhänger med barkkemi 
eller barkstruktur är svårt att avgöra. Flera fynd av 
blylav på skadade, ”savrinnande” träd kan emeller
tid indikera att den har en preferens för rinnande 
sav, vilken kan medföra mer buffrande förhållan
den och ett högre pH (Gauslaa 1995). Wirth (1995) 
beskriver emellertid arten som kväveoberoende - 
”anitrophydsch”.

Blylav uppträder i sydvästra Sverige i några 
olika artkonstellationer men med samma grund
koncept, nämligen det oceaniska inslaget. På asp i 
gran-aspskog påträffas arten ofta tillsammans med 
lite exklusivare arter som aspgelélav Collema sub- 
nigrescens, korallblylav Parmeliella triptophylla, 
lunglav Lobaria pulmonaria, skrovellav L. scrobi- 
culata, skinnlav Leptogium saturninum, bårdlav 
Nephroma parile, västlig njurlav N. laevigatum, 
Pannaria mediterranea, grynlav P. conoplea och 
ädellav Me galaria grossa. Ibland påträffas också 
rariteter som pulver-ädellav M. pulverea och väst
lig gytterlav Pannaria rubiginosa på dessa lokaler.

I ekskog och ädellövblandskog växer blylav 
gärna tillsammans med andra hotade arter som 
jättelav Lobaria amplissima, örtlav L. virens, grynig 
gelélav Collema subflaccidum, mussellav Norman- 
dinapulchella och blek kraterlav Gyalectaflotowii.
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Antal förekomster

160 T
□ Totalt antal registrerade förekomster 

H Antal aktuella förekomster
140 --

120 --

100 --

Fig 5. Blylavens förekomst på olika substrat. Staplarna anger antal lokaler med förekomst på visst substrat, uppdelat 
i totala antalet kända förekomster och antalet aktuella förekomster.

Occurrence of Degelia plumbea on different substrates. - The bars denote the number of localities with occurrence 
on a certain substrate. - Black bars: Total number of localities. - Hatched bars: current localities. - From left to 
right: rocks, Goat Willow Salix caprea, Wych Elm UImus glabra, Small-leaved Lime Tilia cordata, Rowan Sorbus 
aucuparia, Oak Quercus spp., Ash Fraxinus excelsior, Norway Maple Acer platanoides, Aspen Populus tremula.

Aspen is the most favoured substrate, but it also has the highest proportion of lost localities. Of 155 known 
occurrences on aspen D. plumbea is currently only known from c. 80. The populations on Ash Fraxinus excelsior 
and Norway Maple Acer platanoides seem to be more stable.

Även korallbly lav, lunglav och bårdlav ingår ofta 
i detta lavsamhälle. Se fig 6.

Blylaven minskar

Om man ser till ett större område, kan det vara 
svårt att konstatera om en art ökat eller minskat. 
För närvarande känner vi 117 lokaler för blylav 
inom området, fler än vid något tidigare tillfälle.

Degelius (1935) angav 94 lokaler inom samma 
område, men eftersom detta innefattade samtliga 
fynd gjorda före 1935, var säkerligen många före
komster redan inaktuella.

Blylav har försvunnit från många av sina gamla 
lokaler, främst i Bohuslän och Västergötland. Den 
låga andelen återfynd i inventeringen, 8 fynd på 60 
besökta äldre lokaler (13%), tyder också på att en 
minskning skett. På de flesta lokaler där återfynd 
gjorts finns dock ännu livskraftiga populationer.
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I Dalsland har många nyfynd gjorts på senare 
tid. Landskapet var dock tidigare mycket bristfälligt 
inventerat. Det stora antalet nyfynd har sin förklaring 
i att där numera finns ett antal mycket kompetenta 
”blylavsletare”. Förmodligen var arten vanlig i 
Dalsland för 100 år sedan.

Lokaler varifrån blylav försvunnit

Om man lyckas konstatera att en äldre lokal är 
intakt, men att blylaven ändå försvunnit, kan flera 
förklaringar finnas: träd av den för arten optimala 
åldern och storleken kan ha försvunnit genom 
avverkning eller naturlig succession, lokalklimatet 
kan ha förändrats genom dikning eller avverkning 
intill beståndet, eller ljusklimatet kan ha förändrats 
av igenväxning och beskuggning. En annan orsak 
till försvinnande kan vara luftföroreningar. Flera 
faktorer kan dessutom samverka. Att förklara artens 
försvinnande från en enstaka lokal är därför svårt.

1 fig 7 redovisas bedömda orsaker till att blylaven 
försvunnit. På 50 % av lokalerna beror försvinnandet 
på rena skogsbruksåtgärder eller kontinuitetsbrott 
samt missgynnande av asp. På 13 % av lokalerna 
har blylaven försvunnit på grund av andra mänskliga 
aktiviteter, vilka påverkat eller förstört lokalerna, 
t ex villabebyggelse eller vägdragningar. På 8 % 
av lokalerna har vi bedömt att försvinnandet orsa
kats av naturlig igenväxning med åtföljande ut- 
skuggning. På 15 % av lokalerna har inte bly lavens 
försvinnande kunnat tillskrivas någon orsak.

Blylav uppträder oftast på asp. Andelen lokaler 
där laven förvunnit, är dock större för asp än för 
andra trädslag. Av de ca 155 lokaler där arten 
registrerats på asp finns den nu endast kvar på ca 
hälften. På ask och lönn finns arten oftare kvar. 
Degelius (1935) fann arten på asp på 90 % av de 
svenska lokalerna, medan vi funnit den på asp på 
70% av våra lokaler. Det är dock svårt att jämföra 
dessa siffror, emedan Degelius uppgift avser hela 
landet.

Antalet förekomster på sten är inom området så 
litet, att det är svårt att säga om en icke slumpmässig 
minskning skett, även om antalet kända förekomster 
minskat.

Luftföroreningar

Att lavar med cyanobakterier är särskilt känsliga 
för luftföroreningar är välkänt och omtalat bl a av 
Hallingbäck (1991). Vitala populationer av blylav

finns dock bl a inom södra Sjuhäradsbygden, där 
depositionen av försurande ämnen är mycket hög.

Vi har inte kunnat utpeka försurning som orsak 
till försvinnandet från någon enskild lokal. Detta 
skulle endast kunna göras på lokaler där man 
känner till beståndshistoriken så väl, att skogliga 
ingrepp, igenväxning och liknande orsaker, kan 
avfärdas. Då vi emellertid inte kunnat återfinna 
blylav i nära anslutning till de större samhällena 
inom området, kan gasformiga luftföroreningar 
som svaveldioxid, kväveoxider och kanske ozon 
misstänkas vara särskilt skadliga för arten. Det 
nuvarande goda läget för blylaven i sydvästra Sve
rige skulle då möjligen kunna tolkas som att arten 
något återhämtat sig efter 60-70-talens höga 
svaveldioxidbelastning.

Dynamik

Aspens tillväxt kulminerar vid en ålder av 60-70 
år och den blir i allmänhet aldrig äldre än 150 år 
(Almgren 1990). När aspen försvinner, försvinner 
också substratet för blylav. På ek, ask och lönn, 
som blir äldre än asp, finns arten oftare kvar en 
längre period. Blylav är därför beroende av att det, 
inom ett område, finns en ständig tillgång på löv- 
trädsbestånd i lämplig ålder. Detsamma gäller 
många vedinsekter och deras predatorer, t ex den 
utrotningshotade vitryggiga hackspetten Dendro- 
copos leucotos. Även ett flertal lavar i den boreala 
skogen, vilka främst förekommer i lövdominerade 
successionsstadier efter skogsbränder, är gynnade 
av den naturliga mosaiken (Esseen m fl 1992). 
Genom att blylav är beroende av att fläckar med 
lämpliga förhållanden ständigt uppstår, kan dess 
populationsutveckling beskrivas som en ”meta- 
populationsdynamik”.

Markanvändningens betydelse

Antalet fynd av blylav i kulturmarker är stort, 
vilket styrker uppfattningen att arten delvis är 
kulturgynnad. Aspen, på vilken ca 70% av fynden 
gjorts, trivs bäst i ljusöppna skogsbryn, på gammal 
igenväxt åker- eller hagmark och i rasbranter och 
hyggeskanter. Även aspen kan därför sägas vara 
delvis kulturgynnad.

Blylavens nuvarande uppträdande i sydvästra 
Sverige hänger tydligen till stor del samman 
med människans landskapsomdanande aktiviteter. 
Moderna skogsbruksmetoder är dock ödesdigra för 
förekomster av blylav. Troligen beror den stora
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Fig 6. Blylav Degelia plumbea (grå, mitten) uppträder i ädellövblandskog tillsammans med jättelav Lobaria 
amplissima (grågrön) och örtlav L. virens (grön).
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In mixed broad-leaf stands Degelia plumbea (grey, centre) is accompanied by Lobaria amplissima (greyish green) 
and L. virens (green).

tillbakagången i Bohuslän och Västergötland på att 
stora områden här gallrats fria från asp. Rikligt 
med lämpliga aspbestånd finns egentligen bara i 
Dalslands branta bergsområden och i det småbrutna 
landskapet i Sjuhäradsbygden; det är också här som 
de rikaste blylavsförekomsterna finns. I dessa om
råden finns också många mindre jord- och skogs- 
bruksfastigheter med s k ”misskött” skog.

Även på en del av de 26 % av våra återbesökta 
lokaler där laven försvunnit utan känd anledning 
kan aspgallring vara orsaken. Det kan nämligen 
vara svårt att se om aspgallring förekommit. Vid ett 
flertal tillfällen har det först vid samtal med markä
gare framkommit att man ringbarkat eller på annat 
sätt dödat asp för att gynna den ekonomiskt mer 
värdefulla granen.
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| Avverkning 

| Byggnationer m.m.

□ Gallring

□ Igenväxning

□ Orsak okänd

□ Arten finns kvar

Fig 7. Resultat av eftersök på äldre lokaler, med orsaker 
till blylavens försvinnande angivna. Arten fanns endast 
kvar på 8 (13%) av 60 återbesökta lokaler.

Results from the reinvestigation of former localities of 
Degelia plumbed. The sectors are proportional to diffe
rent causes of loss of the species. It was only present on 
8 of the 60 reinvestigated localities (13%). - From the 
top, clockwise: clear-felling, construction work, thin
ning of forest, overgrowth, not known, still present.

Bevarandestrategi
Biandbestånd av asp och gran kommer så småningom 
att helt domineras av gran (Skogsstyrelsen 1990). 
För att säkra en kontinuerlig tillgång på ett för 
blylaven optimalt substrat, är det därför viktigt att 
bibehålla större områden med relativt stort inslag 
av asp. Detta skulle även gynna många andra arter, 
då hela 312 svamparter, 82 lavarter och 15 moss
arter är beroende av asp (Almgren 1990). Eftersom 
ökat ljusinsläpp starkt gynnar förekomsten av blylav,

kan eventuellt blädning eller liknande ingrepp som 
skapar luckor i skogen vara gynnsamt. Detta gäller 
även för en del andra oceaniska arter.

Vi vill även framhålla att det inte räcker med att 
spara nuvarande gamla lövträd och lövmiljöer med 
lämpliga värdträd. Man måste också låta en del 
öppna ytor beskogas med asp i närheten av de 
aktuella förekomsterna och där tillåta aspen att 
mogna, åldras och dö på ett naturligt sätt.

Slutligen vill vi framhålla att några av de allra 
finaste blylavsförekomsterna, främst den utom
ordentligt fina lokalen vid Flenstorp i Kinnarumma 
socken, bör skyddas. Denna lokal upptäcktes av 
Gunnar Degelius på 1930-talet och beskrevs senare 
i hans klassiska arbete om de oceaniska lavarna. 
Idag finns lokalen kvar i opåverkat skick. Ett 
instiftande av ett reservat vid Flenstorp skulle 
innebära en stor insats för bevarandet av vår svenska 
lavflora och hli ett värdigt minne av Gunnar Dege
lius som betytt så mycket för svensk lichenologisk 
forskning.

Tack. Aterinventering på gamla lokaler har utförts på 
uppdrag av ArtDatabanken inom ramen för projektet 
”Hotade lavar i Sverige” som finansieras av Världs- 
naturfonden (WWF). Sammanställningen av nya lokaler 
och inventeringen av dessa har skett inom ramen för 
projektet ”Trädlevande lavar i sydvästra Sverige” som 
stöds av WWF, Älvsborgsfonden, länsstyrelserna och 
Kungl. Hvitfeldtska stipendieinrättningen. Ett särskilt 
stort tack till Bertil Lundahl, Claes Kannesten, Roger 
Gran, Sven Svensson och Ronny Fallberg vilka står för 
en betydande andel av nyfynden av blylav inom området. 
Thomas Appelqvist bidrog med värdefulla synpunkter på 
manuskriptet.
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Fjällbotanikkurs i Abisko

Årets fjällbotanikkurs i Abisko hålls 19-27 juli. 
Kursen arrangeras av Svenska Botaniska Föreningen 
i samarbete med Svenska Turistföreningen. Ledare 
är Mora Aronsson från Lantbruksuniversitetet i 
Uppsala, och Torsten Eriksson från Stockholms 
universitet. Ledarna har stor erfarenhet av floran i 
området; Mora arbetar med en provinsflora över 
Torne lappmark, medan Torsten varit ansvarig för 
Stockholms universitets fjällkurser.

Preliminärt program:

Fredag 19.7. Ankomst.

Lördag 20.7. Introduktion till fjällflora. Exkursion 
till Nuolja och i Abiskos omgivningar.

Söndag 21.7. Fjällbjörkskog, rasbranter och kalk
rik fjällhed. Exkursion med båt till Jiebrenjokk på 
norra sidan av Torneträsk.

Måndag 22.7. Kalkfattig björkskog och hed samt 
rikare rasbranter. Exkursion till Luovare.

Tisdag 23.7. Sandrevlar, sy dbranter av dolomit
kalk. Exkursion med båt till Ortojokka, en av de 
artrikaste lokalerna i Torneträskområdet.

Onsdag 24.7. Nordsluttning med mycket artrik 
vegetation. Många sällsynta arter. Exkursion till 
Kopparåsen.

Torsdag 25.7. Myrvegetation i övre delen av 
skogslandet. Exkursion till Rensjön-Bergfors.

Fredag 26.7. Inventering och exkursion till något 
mindre känt område.

Lördag 27.7. Hemresa.

Du bör ha grundkunskaper i botanik och kunna 
använda en flora. Kursen motsvarar en fjällfloristik- 
kurs på universitetet. Bra grundkondition är en 
fördel men inte ens de längre exkursionerna brukar 
vara så krävande. Priset för kursen är 1950 kr. I 
detta ingår ledare och lokala transporter under 
exkursionerna. Bokning sker via STF:s resebyråer.



Recension

Fotobok över svenska fridlysta växter

Klum, M. & M. (foto) & Backlund, A. & M. (text) 
1995: I svenska marker, en resa bland fridlysta 
växter. 224 s, 161 bilder + omslagsbilder. Nor
stedts förlag ISBN 91-1-943432-4, Bokförlaget 
Eko ISBN 91-971506-1-4. Bunden. Pris ca 502 kr. 
- Kan även beställas direkt från Bokförlaget Eko, 
Swedenborgsg 36 A, 753 35 Uppsala. Pris 385 kr.

Fridlysta och skyddsvärda växter har under senare 
år rönt ett glädjande intresse. Detta har avspeglat 
sig i en alltmer organiserad och officiell bevak
ningstjänst, där lokala floraprojekt kommit att be
driva det mesta effektiva fältarbetet. Vi har också 
fått se en rad publikationer om våra hotade arter.

Den här bokens författare har valt att satsa på de 
genom lagbestämmelser specifikt skyddade arterna. 
Detta ger ett ganska gott urval, även om koncentra
tionen på vackra blommor blir ganska markant; 
besluten om fridlysningar tas ju inte av botanister.

I inledningen anges fotografernas ambition att 
fotografera samtliga behandlade arter under en 
växtsäsong och under de betingelser som rådde vid 
besök på någon av dess lokaler. Dessa självålagda 
begränsningar har satt sin mycket tydliga prägel på 
verket, och ter sig vid närmare eftertanke något 
egendomliga. Resultatet tyder på att även en absolut 
föresats tillämpats att låta besöksögonblickets natur
liga ljus vara tillräckligt. En växtintresserad foto
graf bör ju ha kunnat starta från ett förråd av redan 
befintliga goda bilder och komplettera detta i en 
mera fri arbetsordning. Tyvärr ger denna bok 
intrycket av ett korttidsarbete, mera inriktat på 
snabba resultat och konstnärliga ambitioner än på 
djupgående intresse för ämnet.

Även med en stark tonvikt på de konstnärliga 
ambitionerna kunde man ju vänta sig en inriktning 
på att återge för arten typiska egenskaper på bilden. 
Ett verk som detta verkar ju också vända sig till 
naturintresserade personer utan detaljerade bota
niska förkunskaper. Tyvärr kan man dock konstatera 
att bilderna genomgående mest ger en glimt av 
angenämt återseende för den redan kunnige. Visst 
kan väl ett oskarpt virrvarr av Limonium-blommor ge 
ett skönt intryck, men hur mycket hjälp ger det för 
att känna igen arterna vid ett första möte med dem?

Jag gick genom de 161 bilderna och klassade 
dem, med utgångspunkt från att både igenkännlig

het och en vacker bild borde kunna krävas. Med 
dessa krav fann jag 34 bilder mycket bra, 70 väl 
godtagbara, 54 dåliga och 3 helt undermåliga. Bland 
de sistnämnda kan man som slående exempel nämna 
grönbräken Asplemum viride. Den bilden ger närmast 
intryck av en blindavfyring i samband med filmbyte. 
Och detta som illustration till en av tre för icke
experter svåra arter, vilkas bladundersidor borde 
plåtats i stället för de nu publicerade bilderna. Man 
undrar också lätt vad "bilden" av tibast Daphne 
mezereum skall tjäna till. En rad andra bilder ger 
också intryck av att fotografen på grund av väder 
eller indisposition inte klarat skärpeinställningen.

Även om fotografierna vid första påseende 
framstår som huvudsaken med boken, måste texten 
få ett separat omnämnande. Den som väntar sig 
anvisningar om hur man säkert kan identifiera de 
fridlysta arterna blir besviken. Den som redan kan 
arterna blir däremot angenämt överraskad av den 
mängd kuriosa av olika slag som berättas, oftast 
med klar anknytning till växterna. I många fall ges 
också goda beskrivningar av den miljö där arten 
förekommer och upplysningar om dess eventuella 
hotsituation. Mycket av detta är sådant som aldrig 
får plats i en flora och är ofta mycket roande 
komplement till den botaniska kunskap som läsaren 
redan förutsätts ha. Texten är i sin helhet välskriven 
och åtminstone för en botanist klart mera intressant 
än bilderna. Den ger närmast ett intryck av en 
ekologiintresserad humanists syn på våra fredade 
blomster. Denna vinkling inför en ny dimension 
för den som annars ser renodlat naturvetenskapligt 
på växterna. Man tänker ofta inte på hur nära vår 
egen historia och gamla föreställningsvärld hänger 
ihop med detaljer i den biologiska mångfalden.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att detta 
är en typisk presentbok. Genom bildernas storlek 
och den spatiösa redigeringen ger den ett allmänt 
tilltalande intryck och kan bidra till att väcka ett 
slumrande biologiskt intresse. För en botaniskt 
kunnig läsare ger den mångsidiga texten nya och 
roande aspekter på en del av våra lokalt eller 
globalt hotade arter. Men vill du använda den som 
guide till våra fridlysta växtarter, så ta med Den 
Nordiska Floran som hjälp till att verkligen lära 
känna dem!

Sven Snogerup



Daggkåpornas utbredning i Norrbotten - en lägesrapport
LENNART STENBERG

Stenberg, L. 1996: Daggkåpornas utbredning i Norrbotten - en lägesrapport. [The distribution 
of Alchemilla species in Norrbotten, Sweden - a preliminary report.] Svensk Bot. Tidskr. 90: 
11-16. Lund. ISSN 0039-646X.
During 7 years of investigations of the vascular plants of Norrbotten, north-eastern Sweden, 14 
species of Lady’s Mantles Alchemilla vulgaris agg. have been recorded. Distribution maps of 
the all species are presented, and record data for 9 notable or rare species are given. Alchemilla 
vulgaris agg. was found in 288 out of the 420 investigated 5 x 5 km grid squares. Lady’s Mantles 
are uncommon in the Bothnian archipelago, very rare in the coastal region, and not generally 
found in non-agricultural areas. Most species are restricted to cultural land, but A. wichurae 
and A. glomerulans also occur in alluvial meadows by rivers and rivulets. A. propinqua, 
A. sarmatica, A. acutiloba and A. baltica have previously not been recorded in the province of 
Norrbotten.
Lennart Stenberg, Fastlagsvägen 13, S-126 48 Hägersten, Sweden.

Daggkåporna, Alchemilla vulgaris agg., har stude
rats i Norrbotten under de sju fältsäsonger kärl- 
växtfloran inventerats för den planerade provins- 
floran. Insamlingar och exkursioner har skett varje 
år, främst vid midsommartid men även senare på 
året, under de ordinarie inventeringslägren. Resul
taten från dessa studier publiceras nu för att ge en 
lägesrapport över kännedomen om daggkåpornas 
förekomst i vår nordostligaste provins.

Förekomst i Norrbotten

Fynd av daggkåpor har gjorts i 288 av de hittills 
420 besökta 5x5 km-rutorna, vilka ligger ganska 
väl spridda över landskapet (fig 1). Totalt har vi 
gjort drygt 690 fynd av daggkåpor, fördelade på 14 
arter. Kartor med de fynd vi hittills gjort av varje 
art återges i fig 2-15.

Relativt få insamlingar av daggkåpor har tidigare 
gjorts i Norrbotten, och de utbredningsbilder som 
presenterades av Samuelsson (1943) förändrades 
inte nämnvärt av Hultén (1971). Våra undersökning
ar visar att flera arter är betydligt mer utbredda än 
vad som tidigare antagits. Dessutom har fyra för 
provinsen nya arter påträffats: hjuldaggkåpa A. 
propinqua (fig 2), sarmatisk daggkåpa A. sarmatica 
(fig 5), stjärndaggkåpa A. acutiloba (fig 8) och 
baltisk daggkåpa A. baltica (fig 12). Norddaggkåpa

A. borealis har däremot ännu ej blivit funnen under 
inventeringen, trots att den är känd sedan tidigare 
(Hultén 1971). Obeskrivna arter inom acutidens- 
gruppen har hittills inte påträffats.

Daggkåporna saknas i regel i Norrbottens skär
gårdsområden och de är sällsynta i kusttrakterna, 
liksom i obebodda skogstrakter. Alla påträffade 
arter förekommer på kulturmarker. Skårdaggkåpa 
A. wichurae och källdaggkåpa A. glomerulans upp
träder även på naturliga älv- eller bäckstrandängar, 
särskilt i högre belägna områden.

Daggkåpeflorans sammansättning avviker bara 
i ringa grad från den i mellansverige. Vid en 
jämförelse med Västerbotten (Ericsson & Hellqvist 
1989) blir likheterna ännu större, de flesta arterna 
uppträder på likartat sätt och med likartad frekvens. 
Undantag utgör sarmatisk daggkåpa A. sarmatica, 
vågbladig daggkåpa A. cymatophylla, stjärndagg
kåpa A. acutiloba och glansdaggkåpa A. micans 
vilka samtliga verkar vara vanligare i Norrbotten.

Förändringar i förekomst

Daggkåporna i Norrbotten har idag två problem 
med sin överlevnad. Det ena är att en mycket stor 
del av ängsmarkerna växer igen, vilket medför att 
ett flertal arter har svårt att hävda sig. Det andra 
är att gräsytor intill bosättningar även i Norrbotten
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Fig 2. Hjuldaggkåpa Fig 3. Betesdaggkåpa
A. propinqua. 4 rutor (squares). A. monticola. 183 rutor.

Fig. 1. Karta över inventerade rutor 
i Norrbotten. I rutor markerade med 
o har daggkåpor ej påträffats, i 
rutor med • har en eller flera arter 
påträffats.
Map of Norrbotten with investigated 
grid squares. In squares marked o 
no Lady’s Mantles Alchemilla spp. 
have been found, in squares marked 
• one or several species have been 
found.

ofta klipps mycket nära markytan. Detta utarmar 
den daggkåpeflora som växer där sedan gammalt. 
Man kan alltså förvänta sig att daggkåpornas 
frekvens kommer att förändras.

Den viktigaste tillflyktsorten för känsliga dagg- 
kåpearter är vägrenar och vägdikesslänter. Man får 
därför hoppas att vägverkets tråkiga vana att slå 
vägrenarna redan före midsommar ändras så att det 
blir sensommarslåtter istället. Glädjande nog har 
tendenser i denna riktning redan börjat skönjas.

(Stenberg 1994, 1995, Stenberg & Westerberg 
1990 och Stenberg m fl 1993). Namnsättningen 
följer Mossberg m fl (1992).

Sockennamn anges i kursiv. För varje fynd 
anges lokalangivelse med (inom parentes) eko
nomisk kartruta och koordinater enligt RUBIN, 
därefter biotop, datum samt (inom parentes) sam
lare, beläggnummer och granskare med utrops
tecken framför. Beläggen förvaras, om ej annat 
anges, på Naturhistoriska Riksmuseet (S).

Ovanligare arter

Ett relativt stort antal belägg av daggkåpor har 
samlats under inventeringen i Norrbotten. De flesta 
har granskats av Thorsten Elfström vid Göteborgs 
Botaniska Museum, några även av Thomas Karlsson 
vid Naturhistoriska Riksmuseet och Stefan Ericsson 
vid Herbarium UME. Stort tack för denna hjälp.

För nio ovanligare arter listas här samtliga av 
våra fynd. Vissa har även publicerats tidigare

Rapportörer och granskare

BG Birgitta Gahne, Uppsala
BJo Barbro Josefsson, Alvsbyn
BT Bruno Toftgård, Halmstad
CH Claes Hammarsjö, Gnesta
DM Dagny Myhr, Piteå
HG Hans Groth, Piteå
HW Håkan Wittzell, Lund
ID Irma Davidsson, Norrfjärden
JL Jenny Larsson, Stockholm
LK Lennart Kankaanranta, Haparanda
LP Lennart Persson, Jönköping
LS Lennart Stenberg, Hägersten
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Fig 4. Valldaggkåpa 
A. subglobosa. 25 rutor.

Fig 5. Sarmatisk daggkåpa 
A. sarmatica. 5 rutor.

Fig 6. Ängsdaggkåpa 
A. subcrenata. 191 rutor.

LSt Lennart Ståhl, Falköping
MBN Maj-Britt Norén, Älvsbyn
NT Nenita Thörn, Reftele
RN Rolf Niord, Kungsbacka
SB Susanne Backe, Luleå
SE Stefan Ericsson, Umeå
SH Sven Hellqvist, Umeå
SW Sture Westerberg, Luleå
TE Thorsten Elfström, Göteborg 
ThK Thomas Karlsson, Enskede
TT Torbjörn Tyler, Lund
UZ Ulf Zethraeus, Flortlax
VA Valborg Autio, Fiaparanda

Hjuldaggkåpa A. propinqua (fig 2)
Gunnarsbyn Dockasberg vid västra gården (26L 4f 33 
23), torr hävdad ängsmarksrest vid gård tillsammans 
med låsbräken Botrychium lunaria 22.VI. 1995 (LS 
95046 IThK). Korpilombolo Lahnajärvi ca 300 m 
NNO pkt 24,28 (27L 6h 47 18), vägdike i liten 
skogsby 25.VI. 1994 (LS 94058 !ThK !TE). Älvsby 
Finnäset (25K ld 37 36), torr ängsmark 7.VII. 1995 
(CH MBN 95258 IThK). Överkalix Gyljens skola 400 
m SO (26M 6b 09 33), torr ängsmark 22.VII. 1995 
(CH 95982 IThK).

De första fynden i Norrbotten; först publicerad av 
Stenberg (1995).

Valldaggkåpa A. subglobosa (fig 4)
Edefors Bodträskfors vid vägskälet mot Kitajaur och 
Klusån (25K 8g 13 00), grässlänt nedom tomt 
21.VI. 1995 (LS 95012 IThK). Gunnarsbyn Deger- 
selets hpl 250 m SSO (25L 7f 22 11), körväg till 
ödehus 7.VIII. 1992 (LS). Karl Gustav Karungi jvstn

(26N Od 05 34), banvallskant 11.VIII. 1994 (LS LK 
94639 !TE). Muonionalusta Parkalompolo ca 600 m 
SO skolan (29L 6j 21 11), torr ängsmark 23.VI. 1990 
(LS NT 92205 !TE); Kätkesuvanto (30M 5c 22 22), 
ängsmark 22.VI. 1990 (LS NT !TE). Nederluleå 
Yttervikens industriområde (24L 8i 35 18), gräsmatta 
13.IX.1992 (LS SW 92165 !TE). Nedertorneå Hapa
randa station 150 m V (25N 5f 32 45), banvallsslänt 
13.VIII. 1994 (LS 94676 !TE). Norrfjärden Bränn
träsk 150 m N Brännträskets nordspets (24L 6b 28 
31), vägkant 27.VI. 1993 (LS NT 93096). Piteå 
Högbacken östra huset 500 m V (24J 2j 08 08), 
vägkant 15.VII. 1992 (LP !TE); Haraliden (24J 3j 15 
33), gammal ängsmark 9.VII. 1992 (LS NT 92059 
!TE); Långträsk jvstn 25 m O (24K 2c 02 06), 
gräsmark vid väg 6.VII. 1992 (LS NT 92060 !TE); 
Flötuträsk i NO (24K 2e 03 26), vägslänt 3.VII. 1992 
(LS 92061 !TE); Bastuudden (24K 5b 24 04), igen
växande sandig ängsmark 10.VII. 1995 LS RN BJo 
95298 IThK); Klockarträsk södra ödegården (24K 5h 
04 02), ängsren 17.VII. 1993 (LS 93421). Räneå 
Brännäsheden 800 m NO (25L 5i 38 02), körväg 
12.VIII.1992 (LS). Älvsby Bäckdal (25K 0c 14 23), 
torr ängsmark 12.VII. 1995 (CH HG 95398 IThK); 
Bränntorp (25K 2d 14 23), kant av torr igenväxande 
ängsmark 9.VII. 1995 (LS JL 95285 IThK). Överkalix 
Talljärv i nordöstra delen (26L 3h 31 34), ängskant 
mot blandskog 19. VII. 1995 (BT ID RN 95911 IThK); 
Hultet östra delen (26L 4j 16 24), f d ängsmark 
27.VII. 1995 (LS 951225 IThK); Orasjärv södra går
den (26L 8j 25 30), åkerren mot stuga 23.VII. 1995 
(LS 95700 IThK); Krokfors vid södra gården (26L 9i 
16 39), gård 22.VII. 1995 (RN BG 95895 IThK); 
Svedjeberget västra gården (26M 8g 15 10), ängs
mark 24.VII.1995 (JL 951011 IThK). Överluleå
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Fig 7. Vågbladig daggkåpa Fig 8. Stjärndaggkåpa
A. cymatophylla. 16 rutor. A. acutiloba. 15 rutor

Fig 9. Glansdaggkåpa 
A. micans. 124 rutor.

Kläppen ca 700 m NV (25K 4i 09 46), åkerren mot 
skog 14.VII. 1995 (LS UZ 95567 !ThK); Sävast 
vattentorn 150 m SV (25L le 35 31), kant av 
skogsstig 19.VI. 1992 (LS NT); Hednoret 1,5 km 
OSO (25L 2c 40 31), vägkant 17.VII.1992 (LS LSt).

En art som inkommit i senare tid och förekommer 
spridd inom Norrbotten ända fram till Torneälven. 
Det bör noteras att valldaggkåpa ännu ej påträffats 
i Finland!

Sarmatisk daggkåpa A. sarmatica (fig 5)
Edefors Klusån ca 700 m SSO Björkvik (25K 9f 21 
35), vägren mot vall nära gård 21. VI. 1995 (LS 95009 
!SE). Junosuando Junosuando kyrka 500 m SO (28L 
9h 14 20), ängsmark och körvägkanter 22.VII.1991 
(LS NT !TE). Piteå Risnabben östra gården (24J 2i 
18 25), gräsren vid gårdsinfart 16.VII. 1992 (LS 
LSt !TE). Älvsby Brännan (24K 7h 33 42), betesvall 
21.VIII. 1995 (LP UZ 951514 !SE). - Ett tidigare, 
opublicerat fynd föreligger: Överkalix Vinnäset, mellan 
Kalixälven och riksväg 397, ca 200 m N polcirkeln 
(27M 0b 14 34), något torr, igenväxande ängsmark 
4.VII. 1989 (SH 57/89 !SE; belägg i UME).

De första fynden i Norrbotten; först publicerad av 
Stenberg m fl (1993).

Vågbladig daggkåpa A. cymatophylla (fig 7)
Gunnarsbyn Dockasberg vid västra gården (26L 4f 33 
23), igenväxande ängsmark 22.VI. 1995 (LS 95045). 
Karl Gustav Aavajärvi i västra delen (25N 8b 05 20), 
vägdikeskant 9.VIII. 1994 (LS 94599 ITE); Keräs-

vaaras nordvästra sluttning (25N 9b 32 05), skogs- 
bryn vid gammal odlad lycka 7.VIII. 1994 (LS 94548 
!TE). Muonionalusta Parkalompolo ca 1 km SO om 
skolan (29L 6j 17 18), vägkant 23.VI. 1990 (LS NT 
!TE); Kätkesuvanto (30M 5c 21 22), ängsmark 
22.VI. 1990 (LS NT HW !TE). Nedertorneä Alatalo 
halvvägs mot Joki (25N 5d 47 31), dike nedom 
gårdstomt 3.VIII.1994 (LS 94466 !TE). Piteå Åselet 
(24K 7b 08 27), gammal ängsmark 4.VII. 1995 (LS 
JL UZ 95100 !SE). Älvsby Brännan (24K 7h 33 42), 
betesvall 21.VIII. 1995 (LP UZ 951515 !SE); Sör- 
gården 200 m OSO (25K 4a 19 38), igenväxande 
vägren 2.VII. 1995 (LS JL UZ 95069 !SE). Överkalix 
Tallsjön i södra delen av byn (26L 5i 14 45), 
ängsmark 26.VI. 1994 (LS 94078 !TE); Naisjärv vid 
pkt 95,92 (26L 8h 46 39), igenväxt ängsmark 29. 
VII. 1995 (LS 951169); Ertsjärv i norra delen (26L 9g 
49 25), vägren/ängsren 27.VI. 1994 (LS 94082 !TE); 
Storsvedjan ca 100 m SE (26M 3b 01 38), torr 
igenväxande ängsmark 28.VII. 1995 (LP ID 951086 
!SE); Miekojärvi Läss (26M 6f 10 40), igenväxande 
ängsmark vid vägslänt 24.VI. 1994 (LS 94050 !TE); 
Ängesån SV om bron över Ängesån (27L 4h 07 02), 
igenväxande frodig ängsmark 25.VI. 1994 (LS 94074 
!TE); Jockfall pkt 81,66 vid Kalixälven (27M 2a 24 
47), älvstrandäng 15.VIII. 1995 (LS 95 1369 !SE).

Norrbotten koloniserades av inflyttare från södra 
och mellersta Sverige, till stor del från Småland 
och Hälsingland. I Överkalix utgjordes bosättarna 
av hälsingar (Hederyd 1985), något som kanske 
medverkat till att denna art, med utbredningens 
tyngdpunkt förlagd till just Hälsingland, har rela
tivt många lokaler i Överkalixtrakten.
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Fig 10. Späddaggkåpa Fig 11. Källdaggkåpa
A. filicaulis ssp. filicaulis. 16 rutor. A. glomerulans. 13 rutor.

Fig 12. Baltisk daggkåpa 
A. baltica. 2 rutor.

Stjärndaggkåpa A. acutiloba (fig 8)
Edefors Södra Harads ca 500 m NV kapellet (25K 7g 
34 32), vägkant vid åkerren 21.VI. 1995 (LS 95011 
!ThK). Karl Gustav Karungi jvstn (26N Od 05 34), 
banvallskant 11.VIII. 1994 (LS LK 94642 !TE); Pirrilä- 
järvi (26N 2c 35 25), ängsmark vid gård 24.VI. 1993 
(LS NT 93067 !TE). Korpilombolo Lahnajärvi (27L 
6h 46 18), vägdike 25.VI. 1994 (LS 94059 !TE). 
Piteå Långträsk nära jvstn (24K 2c 02 07), gräsren 
8.VII. 1992 (LS NT !ThK; belägg i LD); Hultet i 
södra delen (24K 4d 00 45), vägren 4.VII. 1992 (LS 
!ThK; belägg i LD); Öjebyn ca 700 m NV kyrkan 
(24L 2b 14 43), gräsbeväxt vägslänt 20.VI. 1993 (LS 
NT 93018 !ThK). Älvsby kyrkan 300 m NNV (24K 
9h 08 45), grässlänt vid väg 8.VIII. 1989 (LS !ThK; 
belägg i LD). Överkalix Bönälvens korsning med 
riksväg E10, NV om bron (26L 7j 44 36), natur
rastplats 18.VII. 1995 (JL BT 95654 !SE); Överkalix 
kyrkogård ca 200 m ONO (26M 4d 46 02), gräsren 
14.VIII. 1995 (LS HG 951350 !ThK); Svartträsk 
södra gården (26M 4f 03 26), igenväxande gräsmark 
18.VII.1995 (LP VA 95446 !ThK); Pjäran i sydöstra 
delen (26M 6b 20 31), slåtteräng 30.VII. 1995 (TT 
!ThK); Jockfall pkt 81,66 vid Kalixälven (27M 2a 24 
47), älvstrandäng 15.VIII. 1995 (LS 951370 !ThK); 
Lomben norr om gården (27M 2d 36 01), ängsmark 
17.VII. 1995 (CH LP 95723 !ThK). Överluleä Deger- 
bäcken 400 m O f d hållplatsen (25L 3b 06 12), 
dikesslänt 20.VI. 1992 (LS NT IThK; belägg i LD).

De första fynden i Norrbotten; först publicerad av 
Stenberg & Westerberg (1990). Överraskande 
inånga fynd, arten är sällsynt i Västerbotten (Erics
son & Hellqvist (1989).

Späddaggkåpa A. filicaulis ssp. filicaulis (fig 10)
Hortlax Holmfors (23K 8j 19 05), vägdikesren 
4.VII. 1993 (LS 93140). Junosuando Junosuando kyrka 
4,6 km VSV (28L 9g 09 21), gammal upplagsplats 
vid älv 27.VII. 1991 (LS NT !TE). Korpilombolo 
Narken 150 m O om skolan (27M 8a 36 26), väg
dikesren 23.VI.1995 (LS 95019 !ThK). Norrfjärden 
Rosvik ca 350 m SSV pkt 10,27 (24L 4e 08 26), 
vägdikesslänt i villaområde 23.VII.1993 (LS 93510 
!TE). Pajala Vehkavaara 3,2 km SO (28L 8e 23 17), 
gammal ängsmark 22.VII. 1991 (LS NT !TE). Piteå 
Klubbfors 750 m NNV vägskälet (23K 8g 46 35), 
ängsmark 14.VII. 1992 (LP ITE); Tväråliden 200 m 
O fmpunkten (24K Oh 16 27), torr igenväxande 
ängsmark 19.VII. 1994 (LSt CH 94244 !TE); Fager
heden (24K lh 27 22), vall 6.VII. 1993 (LS 93146); 
Älvdal V om Svallfors (24K 4h 27 07), igenväxande 
kanter av gårdsväg 11.VII. 1993 (LS 93277); Kyrk- 
myran, gården 400 m NV (24K 5d 07 17), kant av 
körväg 15.VIII. 1993 (LS 93640 !TE); Klockarträsk 
vid norra gården (24K 5h 05 03), igenväxande 
åkerren 17.VII. 1993 (LS 93419); Skuthamnsviken 
400 m NV (24L 0c 41 48), f d tomtmark 5.VII. 1993 
(LS HG 93781). Svanstein Svanstein 100 m NO 
kyrkan (27N 3b 32 03), kulturmark 24.VI. 1990 (LS 
NT 92204 ITE). Tärendö Äihämärova 800 m NNV 
(28L 3j 08 11), upplagsplan vid älv 4.VIII.1991 
(NT). Överkalix Ängesån SV om bron över Ängesån 
(27L 4h 07 02), igenväxande frodig ängsmark 25. 
VI. 1994 (LS 94072 ITE).

Källdaggkåpa A. glomerulans (fig 11)

Junosuando Purnuvaara (29L 2g 19 04), gräsmark 
vid gård 23.VI.1990 (LS NT !TE). Karl Gustav
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Fig 13. Skårdaggkåpa 
A. wichurae. 45 rutor.

Fig 14. Njurdaggkåpa 
A. murbeckiana. 50 rutor.

Fig 15. Glatt daggkåpa 
A. glabra. 3 rutor.

Mustakallio NO, i övre del av Pitkälahti (26N 2c 38 
34), älvstrandäng 24.VI. 1993 (LS NT 93069). Kor- 
pilombolo Korpilombolo kyrka 300 m ONO (27M 7d 
09 26), sjöstrandäng 23.VI. 1995 (LS 95019 IThK). 
Muonionalusta Muonio älv 1,5 km NNV Ruosteranta 
(30M 3d 35 41), älvstrand med översilande vatten 
2.VIII. 1989 (LS NT ITE); Kätkesuvanto (30M 5c 21 
22), ängsmark 22.VI. 1990 (LS NT !TE). Pajala 
Heinonen 1,1 km VNV pkt 166,7 (28L 3i 40 33), 
grunt vägdike mot ängsmark 4.VIII. 1991 (LS); Kalix 
älv vid Ylinenkoski (28L 4h 39 45), älvstrand
7. VIII. 1991 (LS NT); Männikö (28L 5g 12 00), 
mellan väg och äng 1991 (LS NT); Kalix älv 1 km 
VNV Tievakoski (28L 5g 16 13), älvstrand 27. 
VII. 1991 (LS NT); Kalix älv 1,2 km V Pahakurkio 
(28L 6d 49 20), älvstrandäng 21.VII. 1991 (LS NT 
!TE). Piteå Slåttermyrtjärnen ca 1 km SV vid kors
ningen bäck/väg (24K 6a 22 49) % bäckstrandäng
8. VII. 1995 (LS JL 95270 !ThK); Aselet vid östra 
gårdarna (24K 7b 08 27), ängsmark vid gård 4.VII. 
1995 (LS 95100 IThK). Svanstein Svanstein kyrka 
100 m NO (27N 3b 32 03), kulturmark 24.VI. 1990 
(LS NT !TE). Överkalix Jockfall N om bron över 
Kalix älv (27M 2b 19 00), ängsmark 20.VII. 1991 (SB 
!TE).

Baltisk daggkåpa A. baltica (fig 12)

Nederluteå Yttervikens industriområde (24L 8i 35 
18), gräsmatta 13.IX. 1992 (LS SW 92165 !TE !SE). 
Norrfjärden Svartnäs (24L 3f 35 31), gräsmark vid 
hus 6.VII. 1995 (DM !SE).

Ny för Norrbotten. Arten förekommer dock på 
relativt närbelägna lokaler i Finland.

Glatt daggkåpa A. glabra (fig 15)
Muonionalusta Muodoslompolo (30M ld 35 42), 
åkerren 3.VIII.1989 (LS NT !TE). Svanstein Svan- 
steins kyrka 100 m NO (27N 3b 32 03), kulturmark 
24.VI. 1990 (LS NT !TE). Överluleå Hednoret 900 m 
OSO (25L 2c 44 28), åkerren 17.VII. 1992 (LS LSt 
!TE); Hedens Cementfabrik (25L 2c 39 48), igen
växande del av grustag 18.VII. 1992 (LS LSt !TE).
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Tromsöloka, Heracleum ”laciniatum”, naturaliserad i Sverige
ANDERS OFTEN och STEFAN ERICSSON

Often, A. & Ericsson, S. 1996: Tromsöloka, Heracleum ”laciniatum”, naturaliserad i Sverige. 
[Heracleum ”laciniatum” auct. scand., naturalized in Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 90: 17—19. 
Lund. ISSN 0039-646X.
Heracleum ”laciniaum” auct. scand., a well known naturalized ornamental escape in northern 
Norway, is also naturalized in parts of north Sweden. A review of its occurrence in Norway 
and Sweden, as well as the first record for Pite lappmark, is given here. Diagnostic characters 
towards H. mantegazzianum is summarized.
Anders Often, Institutt for biologi og naturforvaltning, Postboks 5014, Norges landbrukshog- 
skole, N-1432 As, Norway.
Stefan Ericsson, Ekologisk botanik, Umeå universitet, S-901 87 Umeå, Sweden.

Tromsölokan Heracleum ”laciniatum” auct. scand. 
har knappast uppmärksammats i Sverige. Förmod
ligen har den delvis fått passera som jätteloka II. 
mantegazzianum. Denna notis uppdaterar status för 
tromsöloka i Norge och Sverige och ger de viktigaste 
skiljekaraktärerna mellan tromsöloka och den snar
lika jättelokan.

De kraftiga Heracleum-bjässarna har av naturliga 
skäl insamlats förhållandevis sällan, varför herba- 
rier är till liten hjälp för att klarlägga utbredningen. 
Uppgifterna grundar sig därför till stor del på våra 
egna observationer och på litteraturen.

Förrymda jätteörter

Från Balkan till Centralasien förekommer en hel 
rad storvuxna, och taxonomiskt besvärliga, repre
sentanter för släktet Heracleum. I Norden är numera 
minst två av dessa, jätteloka H. mantegazzianum 
och tromsöloka II. ”laciniatum” met. scand., fullt 
naturaliserade, efter att ha fröspridits från träd
gårdsodling. Jättelokan H. mantegazzianum kom
mer ursprungligen från Kaukasus, medan tromsö- 
lokans identifiering med vilda arter, och därmed 
även dess ursprung, är omtvistat (0vstedal 1987, 
Nilsen 1991, Often 1992, Elvebakk 1992, Lid & 
Lid 1994). Vi föredrar därför att för tromsölokan

tills vidare använda det av skandinaviska botanister 
mest kända namnet "H. laciniatum”.

Jätteloka och tromsöloka står varandra mycket 
nära, en individ som påträffats i Tromso var av allt 
att döma en hybrid mellan de två (Often 1994). 
Båda kan dessutom hybridisera med björnloka H. 
sphondylium-, i Tromso och Bodo har man funnit 
hybrider mellan tromsöloka och sibirisk björnloka 
H. sphondylium ssp. sibirieum, och i Storbritan
nien är hybrider mellan jätteloka och vit björnloka 
H. sphondylium ssp. sphondylium tydligen ej ovan
liga (Ovstedal 1985).

Jätteloka

Jätteloka Heracleum mantegazzianum har en sydlig 
utbredning i Fennoskandien. I Norge är den allmän
nast i de södra delarna av Ostlandet, men finns 
lokalt norrut till Trondheim och har en isolerad 
introducerad förekomst i Tromso (Often 1994).

I Sverige förekommer jättelokan lokalt allmänt 
i de södra och mellersta delarna (Lundström 1984). 
Norrut är den mer sällsynt, men har rapporterats 
till Ångermanland (Mascher 1990) och Väster
botten (Ericsson 1984b).
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Fig 1. Övergiven ängsmark med tromsöloka Heracleum "laciniatum". Pite lappmark, Arvidsjaur Renträsk. 
-Foto A. Often 24.VII. 1994.

Tromsöloka i Norge

Tromsöloka Heracleum ’ ’laciniatum” har en nord
lig utbredning i Fennoskandien. I norra Norge är 
arten numera allmän, och delvis ett ganska besvär
ligt ogräs (se t ex Alm & Jensen 1993). Den är vida 
spridd och förekommer i alla fall söderut till Brannoy- 
sund i södra Nordland. På järnvägsstationen i 
Grong, Nord-Trondelag, blev 1994 hybriden mellan 
tromsöloka och sibirisk björnloka funnen. 1995 
blev tromsöloka också funnen i södra Norge, i Nes 
kommun i Akershus (Often 1995) och senare även 
längs riksväg 3 i Os kommun i Hedmark (herb O).

Elvebakk (1992) citerar Nelson (1991) som i 
gamla trädgårdstidskrifter funnit upplysningar som 
gör det sannolikt att tromsölokan blev införd till 
norra Norge 1836 från Centralasien via England.

Tromsöloka i Sverige

För Sveriges del har tromsölokan uppgivits från 
ett par lokaler i nordostligaste Ångermanland och 
södra Västerbotten (Ericsson 1982) och från åt

skilliga lokaler i Åsele lappmark (Ericsson 1984a, 
1995). Den enda fältflora som nämner tromsölokan 
som svensk är Nilsson 1986.

Arten förekommer dessutom på flera lokaler i 
Lycksele lappmark och är påträffad i norra Väster
botten (bl a i Skellefteå). Vi anser även att de 
förekomster av ”jätteloka” som Mascher (1990) 
uppger från inre Ångermanland bör kontrolleras, de 
bör rimligen avse tromsöloka. Wikström (1991) 
lämnar bestämningen öppen när han från Borgvattnet 
i Jämtland uppger ”H. mantegazzianum coll.”, och 
skriver: ”om det är den nordliga eller sydliga typen 
är ej kontrollerat”. Även denna förekomst skulle 
alltså kunna vara tromsöloka.

24 juli 1994 påträffade en av oss (AO) tromsö
loka i Pite lappmark på följande lokal: Arvidsjaur 
Renträsk, ca 15 km öster om Arvidsjaur längs 
riksväg 94 mot Älvsbyn, på det östligaste öde 
småbruket på nordsidan av riksvägen. Tromsöloka 
växte här på ca 70 x 50 m. Det fanns ca 50 fertila 
individer och en del sterila rosetter (fig 1). Be
ståndet synes vara i expansion. Arten har ej tidigare



SVENSK BOT. TIDSKR. 90 (1996) Tromsö loka 19

Tabell 1. De viktigaste skiljekaraktärema för jätteloka Heracleum mantegazzianum och tromsöloka "H. laciniatum". 
Här kan noteras att i Lid & Lid (1994) har karaktärerna för livslängd blivit omkastade.

Karaktär Jätteloka
H. mantegazzianum

Tromsöloka
H. "laciniatum"

Livslängd Blommar en gång (monokarp) Blommar flera gånger
Blad (rosettblad) Ungefär lika breda som långa, 

vanligen 2 par fria flikar
Längre än breda, 
vanligen 3 par fria flikar

Bladtänder (rosettblad) Vassa, med utdragna spetsar; 
ger oftast intryck av dubbeltandning

Grova, jämnt avsmalnande; 
enkel tandning

Pigmentering Fläckig rödpigmentering på nedre 
del av bladstjälkar och stängel

Jämn rödpigmentering på nedre 
del av bladstjälkar och stängel

Fröform Tydligt oval Rund till oval
Smak (för den som törs) Bitter Något anisaktig

rapporterats från Pite lappmark. Belägg finns i 
herb LD.

Inom Västerbottens län är tromsölokan ojämför
ligt talrikast kring Vilhelmina i Åsele lappmark, dit 
den insåtts med frö som doktorinnan Eva Dahlstedt 
medförde till kyrkbyn 1946 från en resa i Norge 
(förmodligen just från Tromso). Arten finns nu 
rikligt i Vilhelmina, bland annat på själva ur
sprungslokalen vid Storgatan nedanför kyrkan, och 
i mindre mängd i åtskilliga byar i socknen.

Tromsölokan har blivit en populär trädgårdsväxt 
i delar av inre Norrland. Den vårdas ofta ömt och 
brukar ha en framträdande placering på tomten. 
Det kan inte klargöras om alla förekomster av 
tromsöloka i Sverige utgör vidare transport av Vil- 
helmina-material, eller om arten flera gånger in
förts från Norge. Det är dock belagt att arten på en 
lokal i Umeå (Vb) och en i Stensele (Ly L) inkom
mit just genom spridning från trädgårdar där frö 
från Vilhelmina blivit insått. Utan tvekan utgör 
också de många förekomsterna i Vilhelmina socken 
sekundära introduktioner från kyrkbyn.

Skillnader mellan jätteloka och tromsöloka

I Tromso växer tromsöloka och jätteloka tillsam
mans, något som gör det möjligt att studera skilje
karaktärerna mellan dem (Often & Graff 1994). 
Enligt nämnda studie, och senare erfarenheter med 
arterna verkar karaktärerna i tabell 1 vara de bästa 
skiljekaraktärerna. Dessutom är jätteloka genom
gående större och verkar vara mer värmekrävande. 
Den har också mycket större fröproduktion; vanli
gen många flockar fulla med frö - hos tromsöloka 
aborterar som regel alla flockar utom den centrala.

Citerad litteratur

Alm, T. & Jensen, C. 1993: Tromsopalmen (Heracleum 
laciniatum auct. scand.) - noen kommentarer til artens 
innkomst og ekspansjon i Nord-Norge. Blyttia 51: 
61-69.

Elvebakk, A. 1992: Er tromsopalmen (Heracleum laci
niatum auct. scand.) innfort til Nord-Norge via Eng
land? Polarflokken 16: 313-317.

Ericsson, S. 1982: Umeåtraktens kärlväxter. Västerbot
tens läns Natur (Natur i Norr) 1: 2-62.

Ericsson, S. 1984a: Åsele lappmarks kärlväxter. Natur 
i Norr 3: 82-170, 1 kartbilaga.

Ericsson, S. 1984b: Tillägg till ”Umeåtraktens kärlväx
ter”. Natur i Norr 3: 171-172.

Ericsson, S. 1995: Inventerings veckan i Åsele 1995. 
Natur i Norr 14: 94-96.

Lid, J. & Lid, D. T. 1994: Norsk Flora. 6. utgåve ved 
Reidar Elven. Oslo.

Lundström, H. 1984: Jättelokan, en fara för svensk 
natur. Rapport från 25:e svenska ogräskonferensen: 
188-196. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Mascher, J. W. 1990: Ångermanlands flora. Lund.
Nelson, E. C. 1991: Small ad for giant hogweed. Bota

nical Society of the British Isles, News 57: 26-27.
Nilsen, E. W. 1991: Tromsopalmen. Polarflokken 15: 

149-150.
Nilsson, Ö. 1986: Nordisk fjällflora. Stockholm.
Often, A. 1992: Noen Heracleum-inntrykk fra Georgia 

och Russland sommeren 1992. Polarflokken 16: 281 — 
288.

Often, A. 1994: Kjempebjomekjeks (Heracleum mante
gazzianum) funnet i Tromso. Polarflokken 18: 49-53.

Often, A. 1995: ”Er det tromsopalmen De mener?” 
Blyttia 53: 197-198.

Often, A. & Graff, G. 1994: Skillekarakterer for kjempe
bjomekjeks - Heracleum mantegazzianum - og tromso- 
palme-H. ”laciniatum”. Blyttia 52: 129-133.

Wikström, C. 1991: Ragundaområdets kärlväxter. Ra- 
vund 30: 5-140.

Ovstedal, D. O. 1985: Tre slag bjonnkjeks (Heracleum) 
i Tromso. Polarflokken 9: 83-89.

Ovstedal, D. O. 1987: Er tromsopalma sit namn Hera
cleum persicum Desf.? Polarflokken 11: 25-26.



Forskning pågår Skogsbrukseffekter på trädlevande lavar

KARL-ERIK RENHORN
Ekologisk botanik, Umeå universitet, 
901 87 Umeå

Doktorand i ekologisk botanik. Börja
de 1991, i en forskargrupp ledd av 
Per-Anders Esseen, arbeta med skogs
brukseffekter på trädlevande lavar.

Trädlavar hör till de mest utsatta organismerna i 
intensivt brukade skogar. Detta beror inte bara på att 
deras substrat försvinner vid kalhuggning, utan även 
på att den lokala miljön förändras när man avverkar 
närbelägen skog. Redan har ett flertal arter utrotats 
från vårt land, och tecken finns på att andra är på väg 
åt samma håll.

Det finns mycket lite faktabaserad information om 
orsaken till ”lavbristen” i yngre skogar. Om natur- 
vårdsplaneringens målsättning att bevara artdiver- 
siteten i brukade skogar skall kunna uppfyllas är 
dock närmare kunskap om lavarna nödvändig. Syftet 
med vår forskning är att få utökad information om 
lavarnas betydelse i skogsekosystemet och de om- 
världsfaktorer de är beroende av.

Vi inledde våra lavstudier med att jämföra träd- 
lavförekomsten i naturlig granskog med den i av- 
verkningsmogen kulturskog. Genom att mäta olika 
egenskaper hos träden fick vi en uppfattning om 
vilken betydelse tiden och tillgången på substrat (till
räckligt gamla och stora grenar) har för att en riklig 
och livskraftig lavpopulation ska kunna utvecklas.

De undersökta urskogarna innehöll sex gånger mer 
hänglavar än kulturskogarna, men bladlavar var unge
fär lika vanliga i båda skogstyperna. Hänglavarna ver
kar alltså vara särskilt känsliga för skogsbruk (i detta 
fall blädning) medan bladlavar klarar sig bättre.

För att få reda på om hänglavarnas känslighet för 
skogsbruk kunde bero på att de inte hinner utveckla 
rika förekomster i yngre skog, behövde vi ett mått på 
deras tillväxthastighet. Det är en vanlig uppfattning 
att lavar växer mycket långsamt, t ex har en del skorp- 
och bladlavar endast en eller ett par millimeter i årlig 
diametertillväxt. Om hänglavars tillväxt fanns dock 
mycket få uppgifter; deras tredimensionella struktur 
gör ju längdmätningar mindre meningsfulla.

För att undersöka tillväxten mätte vi i stället lavar
nas viktökning. Vi modifierade en nordamerikansk 
teknik där lavar hängs upp i nätburar som sedan 
transplanteras till ett skogsbestånd. Ett års pilotstudie

har nu givit det förvånande resultatet att hänglavar 
faktiskt kan växa mycket fort! Exempelvis växte garn
lav Alectoria sarmentosa i genomsnitt drygt 11 % på 
ett år; vissa bålars vikt ökade hela 40 %! Även den 
känsliga långskäggslaven Usnea longissima ökade 
med drygt 9 %, och detta i ett ordinärt, brukat gran
bestånd. Tillväxten som sådan verkar alltså inte vara 
ett hinder för lavpopulationer att utveckla hög biomassa.

Bladlavar verkar vara mindre känsliga för skogs
bruk, men detta varierar mellan olika arter. För de 
känsliga arterna är det lätt att tänka sig att någon eller 
några miljöfaktorer styr förekomsten. Lunglav Lobaria 
pulmonaria, som växer som omisskännliga gröna, 
skrovliga blaffor på gamla sälgar, aspar och andra 
rikbarkträd i äldre skog, är en sådan känslig art. I 
södra Sverige har arten på grund av föroreningar och 
skogsbruk gått kraftigt tillbaka. Man misstänker bl a 
att kalhyggenas torrare och varmare miljö kan förändra 
det fuktiga och svala klimatet i intilliggande gammel
skogar så att lunglaven går ytterligare tillbaka.

För att undersöka effekten av näraliggande hyggen, 
transplanterade vi en ”känslig” art (lunglav) och en 
”motståndskraftig” (näverlav Platismatia glauca) till 
olika avstånd från en hyggeskant. Mikroklimatet vid 
kanten och inne i skogen mättes samtidigt för att 
kunna avgöra vilka miljöfaktorer som är viktigast för 
lavarna. Efter mer än ett års mätningar kunde vi dock 
inte se att någondera av lavarna påverkades negativt 
av miljön vid skogskanten, även om lunglaven visade 
tecken till att ha tagit skada i lägena närmast hygget. 
Emellertid skiljde inte klimatet sig nämnvärt mellan 
skogskant och granskogens inre. Klimatiska kant
effekter är tydligen inte så allmänna företeelser som 
man kanske antagit.

Tekniken med att använda transplanterade lavar 
som ”levande mätare” på skogsmiljöns kvalitet är 
pålitlig och kan användas för att besvara många frågor 
om omgivningens betydelse för lavarna. För att få 
pålitlig information om skogsbrukseffekter på trädla
var måste man dock arbeta vidare med mer långsiktiga 
undersökningar.
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Den 6 juni 1994 besökte Thomas Appelqvist, till
sammans med Stefan Bleckert och Ronny Fihn från 
Skogsvårdsstyrelsen, en bergsbrant med ädellöv
skog vid Letebo, Horred sn, Marks kommun, 
Västergötland. Markägaren hade för avsikt att av
verka i delar av området och Skogsvårdsstyrelsen 
hade inlett ett samrådsförfarande med denne. Ett 
privat 50-årigt markavtal mellan dessa parter gäller 
nu för större delen av området.

Området har länge varit känt för sin fina flora 
och är klassat som ”mycket värdefullt” ur natur- 
vårdssynpunkt (Marks kommun 1994). Det var 
också klassat som nyckelbiotop i Skogsstyrelsens 
Nyckelbiotopsinventering.

Under rundvandringen upptäcktes en mycket 
”metallskimrande” levermossa på en liten berg
vägg. En liten smakbit av den gav en stark cayenne- 
pepparsmak i munnen. Vid hemkomsten kunde det 
konstateras att det var fråga om pepparporella 
Porella arboris-vitae, en mycket sällsynt art. Ma
terialet har kontrollbestämts av Tomas Halling- 
bäck.

Under samma exkursion hittades också några 
exemplar av blylav Degelia plumbea på en berg
vägg. Senare samma sommar besökte Tomas Hal- 
lingbäck (ArtDatabanken, SLU) och Björn Nordén 
lokalen, varvid de upptäckte flera ytterligare röd- 
listade kryptogamer i lövskogsbranten. Vi presente

rar här i korthet lokalen och en del av dess intres
santa kryptogamflora.

Namnsättningen följer Söderström m fl 1992 för 
mossor. För lavar följer de vetenskapliga namnen 
Santesson 1993, de svenska Moberg m fl 1995.

Lövskogsbranten vid Letebo

De intressanta branterna är belägna väster om 
Horredssjön och är till största delen bevuxna med 
ek. I sluttningens övre delar är skogen tämligen 
torr och krokvuxen. Där förekommer t ex back- 
vicker Vida cassubica och epifyter som blom- 
skägglav Usneaflorida och västlig njurlav Nephroma 
laevigatum (Svante Hultengren muntl).

Nedanför branterna står rakstammig, mest medel- 
grov ek (diameter 40-100 cm) tillsammans med 
inträngande gran. Intill bergbranterna står också 
enstaka äldre lindar och almar. Här och var finns 
mer fuktiga partier dominerade av klibbal. I dessa 
växer t ex rikligt med skärmstarr Carex remota och 
långsvingel Festuca gigantea. I anslutning till käll- 
påverkade marker finner man även stor häxört 
Circaea lutetiana. I områdets syd- och sydostslutt- 
ningar ingår dessutom lundväxter som sårläka Sani- 
cula europaea, lundbräsma Cardamine impatiens, 
trolldruva Actaea spicata och lundslok Melica uni- 
flora.

Området har besökts av flera lichenologer 
(Hultengren 1995). A. H. Magnusson och Gunnar
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Fig 1. Pepparporella Porella arboris-vitae vid Letebo. - Foto Tomas Haliingbäck.

Mm

mm
WA

m-.mM

i
m1« : ■

Degelius besökte området under olika tidpunkter på 
1930- till 1960-talet. Magnusson fann kastanjegytter- 
lav Pannaria sampaiana, grynlav P. conoplea och 
örtlav Lobaria virens vid ett besök 1932 men ingen 
av dessa är återfunna. Ola Löfgren besökte området 
på 1980-talet i samband med återinventeringar av 
suboceaniska lavar (Löfgren & Moberg 1984). Han 
fann då mussellav Normandinapulchella. Senare har 
t ex Svante Hultengren besökt och beskrivit området 
i samband med arbetet på en naturvårdsplan för 
Marks kommun (Marks kommun 1994).

Pepparporellan

Pepparporella (fig 1) är mycket sällsynt i Sverige; 
tidigare är den funnen på 6 lokaler. Den anses för 
närvarande utgången från alla dessa utom från Skära- 
lid och Uggleröd i Skåne (Bohlin m fl 1982). 
Fyndet vid Letebo är därmed det första i sydvästra 
Sverige på mycket länge. Arten uppträder rikligt 
på flera platser.

Följearter

På lokalen i Letebo gjorde vi en lista på peppar- 
porellans följearter, genom att inom en radie på

1 m från bestånden notera samtliga arter av mossor 
och lavar (tabell 1). Detta motsvarar den beskriv
ning Bohlin m fl (1982) gjort för övriga kända 
lokaler för arten, men där listas enbart mossor. De 
små förekomsterna av pepparporella som vi funnit 
vid en trädbas (ek) har ej medtagits.

Något om övriga kryptogamer vid Letebo

Lövskogen vid Letebo ligger i en syd- och sydost
vänd brant i anslutning till Horredssjön. Detta ger 
ett bra lokalklimat (milt och fuktigt) samtidigt som 
branten skyddar mot västliga vindar. Berggrunden 
består av västsvenska gnejser. På flera platser är 
berggrunden förskiffrad och i dessa svaghetszoner 
kan kalkutfällningar uppträda, vilket visar att berg
grunden ställvis har en god buffrande förmåga. 
Några få almar med spår av äldre hamlingsaktivitet 
visar att lokalen haft en lång skoglig kontinuitet 
även om trädskiktet tidvis kan ha varit mycket 
glest. Förutsättningen för den rika flora som finns 
här idag ges, enligt vår mening, genom kombina
tionen av ovanstående förhållanden.
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Tabell 1. Mossor och lavar noterade inom cirklar med 1 meters radie från bestånd av pepparporella Porella 
arboris-vitae på lokalen i Letebo,
Bryophytes and lichens noted within circles with 1 m radius from stands of Porella arboris-vitae at Letebo.

Mossor
Amphidium mougeotii, kuddtrattmossa 
Bryum capillare, skruvbryum 
Cirriphyllum crassinervium, gul hårgräsmossa 
Fissidens dubius (=cristatus), blek fickmossa 
Frullania fragilifolia, späd frullania 
F. tamarisci, klippfrullania 
Grimmia hartmannii, skogsgrimmia 
Homalia trichomanoides, trubbfjädermossa 
Homalothecium sericeum, guldlockmossa 
Hypnum cupressiforme, cypressfläta 
Isothecium alopecuroides, råttsvansmossa 
Lejeunea cavifolia, blåsflikmossa 
Metzgeria conjugata, stor bandmossa 
M. furcata, bandmossa 
Neckera crispa, grov fjädermossa 
Plagiochila porelloides, liten bräkenmossa 
Plagiomnium cuspidatum, lundpraktmossa 
P. undulatum, vågig praktmossa

Rhabdoweissia fugax, liten knottmossa 
Thamnobryum alopecurum, rävsvansmossa 
Zygodon rupestris, stor ärgmossa

Lavar
Biatora sphaeroides, stor knopplav 
Caloplaca crenularia, stenorangelav 
Collema flaccidum, slanklav 
Dermatocarpon luridum, bäcklav 
Lecanora gangaleoides 
Micarea bauschiana 
Nephroma parile, bårdlav 
Normandina pulchella, mussellav 
Peltigera collina, grynig filtlav 
P. praetextata, fällig filtlav 
Porina lectissima, rosenporina 
Rhizocarpon subgeminatum 
Trapelia involuta, loberad trapelia

Epifytfloran på ek är tämligen rik och domineras 
på flera platser av fällmossa Antitrichia curti- 
pendula. Här finns också rikliga förekomster av 
mussellav Normandina pulchella och mer sparsamt 
arter som platt fjädermossa Neckera complanata, 
grov fjädermossa N. crispa, grynig lundlav Bacidia 
biatorina, kraterporlav Pertusaria hymenea, traslav 
Leptogium lichenoides, grynig filtlav Peltigera 
collina, slät fjällav Agonimia allobata, rikfruktig 
blemlav Phlyctis agelaea, stor ärgmossa Zygodon 
rupestris och mjölig knopplav Biatora gyrophorica.

På ekarna växer dessutom den hänsynskrävande 
svampen ekskinn Aleurodiscus disciformis.

I alskogen är epifytfloran fattigare. Här förekom
mer dock en hotad art, örlav Hypotrachyna revo luta.

Bergväggarna är mestadels näringsfattiga och 
domineras av arter som sipperraggmossa Raco- 
mitrium aquaticum, nervveckmossa Diplophyllum 
albicans, trädporella Porella platyphylla, råttsvans
mossa Isothecium alopecuroides, klipprostmossa 
Marsupella emarginata och klippskapania Scapania 
nemorea.

På vissa ytor blir floran rikare och en lång rad 
mer känsliga arter dyker upp. Det är vid dessa 
mindre fläckar som pepparporella förekommer. 
Bergarten är här starkt förskiffrad och genomsläpp- 
lig. I dessa partier sipprar ofta ett mer närings- 
berikat vatten ut. Utöver de arter som nämns bland 
följearterna påträffas här sydskapania Scapania com- 
pacta och fågelfotsmossa Pterogonium gracile.

Rödlistade kryptogamer
Nedan förtecknas de rödlistade arter utöver pep
parporella, som påträffats av oss inom området.
Hotkategorierna följer Aronsson m fl 1995.

Hotkategori 1 - akut hotade
Örlav Hypotrachyna revoluta. - Växer gärna på klibbal 

i små glesa bestånd intill åar och bäckar. Vid Letebo 
upptäcktes den av Degelius och återfanns 1995.

Fågelfotsmossa Pterogonium gracile. - Funnen i områ
det 1995 av Tomas Hallingbäck. Med detta fynd har 
vi 16 kända lokaler med fågelfotsmossa i Sverige (se 
Gustafsson & Hallingbäck 1994).

Hotkategori 2 - sårbara
Blylav Degelia plumbea. - Ca 130 svenska lokaler (se 

Hultengren & Nordén 1996); växer främst på gamla 
aspar och ädellövträd i sydvästra Sverige. På klippor 
är den numera mycket sällsynt. Några exemplar före
kommer på klippor vid Letebo.

Blomskägglav Usnea florida. - En art som har sin 
huvudutbredning i Småland och södra Västergötland. 
Förekommer sparsamt i brantens övre delar.

Gråblå skinnlav Leptogium cyanescens. - För närvarande 
känd från ca 30 svenska lokaler; växer främst på 
mossklädda klippor i sydvästra Sverige. Förekommer 
sparsamt på klippor vid Letebo, där den upptäcktes av 
A. H. Magnusson 1932.

Hotkategori 3 - sällsynta
Sydkvastmossa/);V:ran«mfulvum. - För närvarande känd 

från ca 30 lokaler i Sverige; tycks föredra solvarma 
ek- och bokklädda sluttningar. Här uppträder den 
sparsamt på några block i branten.

Grynig lundlav Bacidia biatorina. - Förekommer främst 
i ekdominerad skog från Skåne till Dalsland. Sparsam
ma förekomster vid Letebo.
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Hotkategori 4 - hänsynskrävande
Västlig husmossa Loeskeobryum brevirostre. - Ca 130 

svenska lokaler; växer på block, trädbaser eller på 
marken i främst sydvästra Sverige, känd upp till 
Södermanland. Noterad i området av Tomas Hallingbäck.

Stor bandmossa Metzgeria conjugata. - Föredrar skuggiga 
och fuktiga bergbranter i västra Sverige. Vid Letebo 
förekommer arten rikligt.

Mussellav Normandina pulchella. - För närvarande är 
ca 200 lokaler kända i Sverige. Växer både på träd 
och beskuggade klippor. Vid Letebo förekommer den 
mycket rikligt som epifyt och kan bli bestånds- 
bildande(l) på enstaka ekar. Mer sparsamt förekommer 
den också på klippor.

Dvärgbägarlav Cladonia parasitica. - Växer på murken 
ved av framför allt ek och tall. Förekommer på en 
ekstubbe i området.

Rikfruktig blemlav Phlyctis agelaea. - En sällsynt och 
minskande ädellövskogsart. På Öland och Gotland 
finns fortfarande stora populationer kvar. Sparsamma 
förekomster vid Letebo.

Blek kraterlav Gyalecta flotowii. - En annan sällsynt och 
minskande ädellövskogsart. Sparsamma förekomster 
vid Letebo.

Ekskinn Aleurodiscus disciformis. - Växer på bark 
(stammar eller grövre grenar) av ek. De flesta fynden 
är från västkustlandskapen.

Synpunkter på områdets skydd och skötsel

Vid samrådsförfarandet mellan Skogsvårdsstyrelsen 
och markägarna bestämdes att huvuddelen av granar
na kunde tas ut ur skogen. Speciell varsamhet skall 
iakttagas intill branterna. Denna skötsel bevarar, 
enligt vår mening, de naturvärden som finns i 
området idag. Genom återkommande gallringar skall 
granen hållas undan från områdena nedanför branten.

Vid uttagen bör man vara mycket försiktig så att 
hydrologin i området inte förändras. Sumpskogs- 
partier och partier i och intill förekomster av örlav 
bör lämnas helt intakta.

Tack

Ett stort tack till Tomas Hallingbäck som bidragit 
med många uppgifter om mossorna vid Letebo och 
lämnat värdefulla synpunkter på manuskriptet.
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Fler tidigare opublicerade fynd av maj smörblommor
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Ericsson, S. 1996: Fler tidigare opublicerade fynd av majsmörblommor. [More previously 
unpublished records of microspecies of the Ranunculus auricomus aggregate.] Svensk Bot. 
Tidskr. 90: 25-32. Lund. ISSN 0039-646X.
In the checklist of R. auricomus agg. in Flora Nordica, the accounts on distribution will solely 
be based on published records. The aim of this paper is to publish previously unpublished 
distributional data needed for the checklist. Records are given for 51 microspecies. Only records 
of microspecies new to a flora province are dealt with. R. reuiger was previously not reported 
from Denmark. R. naguénsis (Cedercr.) Ericsson is synonymized with R. subfirmicaulis 
(Markl.) Ericsson.
Stefan Ericsson, Ekologisk botanik, Umeå universitet, S-901 87 Umeå, Sweden.

De nordiska kärlväxterna är i allmänhet ganska väl 
kända. I herbarierna underlättas insortering och 
utplockning av lättillgänglig litteratur och andelen 
obestämt material är litet. För en gästforskare är 
bordet så att säga redan dukat. Detta gäller dock 
inte de apomiktiska grupperna, om vilka kun
skapen ofta är fragmentarisk. Avsaknaden av över
sikter gör också arbetet med dessa samlingar minst 
sagt tungrott. Samlingen kanske finns i källaren 
(eller var det någonstans på vinden?), på golvet står 
några lådor med sådant som ”inte gick att sortera 
in” och ett eller två skåp (beroende på herbariets 
storlek) fylls av obestämt, eller rentav oetiketterat, 
material.

För de flesta herbarier uppfattas problemet med 
de apomiktiska växterna som litet: allt ordnas alfa
betiskt efter etikettens epitet, sedan ställs det på 
någon svåråtkomlig plats! För de stora, centrala 
samlingarna är dock problemen mer påtagliga. I 
Oslo skämtar man om (eller är det allvar?) att hyra 
någon byggnad för att hysa Omangs Hieracium- 
samlingar. I skåpen i Naturhistoriska Riksmuseets 
källare finns nästan bara plats för daggkåpor Alche- 
milla, björnbär Rubus, hökfibblor Hieracium och 
maskrosor Taraxacum (där finns även viden Salix, 
som ofta får bli sällskap åt apomiktema). Ibland är 
större delen av materialet koncentrerat till något av 
dessa stora herbarier, t ex finns i Helsingfors 
minst 40000 ark majsmörblommor Ranunculus

auricomus, mer än i alla andra nordiska herbarier 
tillsammans!

Huvudorsaken till svårigheten att ordna sam
lingar av stora apomiktiska komplex är avsaknaden 
av aktuella checklistor. Oftast har ordningen kunnat 
upprätthållats under ett uppbyggnadsskede, då 
någon specialist regelbundet arbetat i samlingen. 
När specialisten i fråga avlidit så har personalen 
vid herbariet inte något att gå efter, varefter sam
lingen snart råkar i kaos.

Insortering utan kontroll mot checklistor har 
framförallt två oönskade effekter. Den första är att 
många växtgeografiskt intressanta fynd kan undgå 
att bli publicerade. Eftersom specialisterna oftast 
främst sysslat med att beskriva nya taxa, gäller 
detta t ex inom Ranunculus auricomus agg. för 
nästan allt material som bestämts efter det att en 
viss småart beskrivits. Den andra effekten är att 
material av obeskrivna småarter har blivit in
sorterade i samma ordningsföljd som de redan 
beskrivna. T ex hade Erik Julin som byte skickat 
ut en mängd småarter som han hade avsett att 
beskriva, men inte hann få publicerade. Material 
av dessa kan nu ligga i upp till ett tiotal herbarier. 
Dessa ark är nödvändiga att samla ihop om man nu 
senare skulle vilja fortsätta Julins arbete. Dessutom 
har materialet citerats i åtskilliga lokalfloror, i tron 
att de utgjort verkligt beskrivna taxa.
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Checklista över maj smörblommor

En checklista över beskrivna småarter inom maj- 
smörblomme-komplexet Ranunculus auricomus 
agg., kommer att finnas i volym 1 av Flora Nordica. 
För varje småart kommer publiceringsställe, full
ständig Synonymik, eventuell ytterligare litteratur 
och utbredning i form av provinsangivelser att 
finnas.

Att få till stånd en checklista är inte något man 
gör i en handvändning. Det stod redan tidigt klart 
för mig att det ej fanas tid till något omfattande 
revisionsarbete i herbarierna, och att man därför 
måste acceptera vissa begränsningar i listan. Listan 
tar därför endast upp beskrivna småarter och ut
bredningar anges endast schematiskt. Användaren 
måste då ha klart för sig att antalet obeskrivna små
arter vida överstiger de ca 600 beskrivna, och att 
användbarheten är högst varierande i skilda delar 
av Norden; t ex har ännu ingen småart beskrivits 
från Danmark (några från Sverige kända småarter 
har dock påträffats där).

Jag bestämde mig tidigt för att utbrednings- 
uppgifterna i checklistan endast skulle baseras på 
publicerade provinsfynd. Jag har av denna anled
ning gått igenom ett flertal samlingar i sin helhet, 
och kontrollerat lokalerna mot en sammanställning 
jag gjort av publicerade uppgifter. I de fall jag 
ansett att bestämningen av material från opubli
cerade lokaler varit styrkt, har jag publicerat 
fynden (Ericsson 1992b, 1995). Under arbetets 
gång har även några taxonomiska problem klarats 
ut och publicerats (Ericsson 1992a, 1995).

Bestämningsproblem

Att bestämma majsmörblommor är ofta omöjligt, 
även om materialet starkt påminner om småarter 
man tidigare mött. Gruppen har nämligen endast i 
några få provinser genomarbetats så väl att de 
allmännare representanterna kan förmodas vara 
beskrivna. Ett stort antal småarter har också en 
mycket begränsad utbredning. Därför är det, ju 
längre man avlägsnar sig från de bättre undersökta 
områdena, allt mer sannolikt att materialet hör till 
någon obeskriven småart.

Genom det stora antalet småarter blir emellertid 
bestämningsarbetet problematiskt även i de områden 
där majsmörblommorna blivit någorlunda utredda. 
Nycklar saknas helt, och att verkligen tränga in i 
skiljekaraktärerna för t ex de över 200 (endast på 
latin) beskrivna södermanländska småarterna är 
övermäktigt.
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Även om jag ofta kan bekräfta fynd av ett antal 
välkända, vitt spridda eller särskilt karakäristiska 
småarter, anserjag mig fortfarande vara nybörjare 
i ämnet. Att kontrollera det herbariematerial som 
ligger till grund för alla tidigare publicerade fynd, 
eller herbariernas obestämda material, framför allt 
det mycket omfattande i H och UPS, har alltså varit 
en omöjlighet; detta har utförts endast i undan
tagsfall. Jag har heller vanligen inte försökt bestämma 
de strödda insamlingar som sänts till mig från 
skilda delar av Norden. Enstaka kollekter från 
bristfälligt undersökta trakter är nämligen oftast 
ytterst vanskliga att bestämma. Obestämt material 
har i stället sorterats in geografiskt i herbarierna 
UME och UPS (liksom tidigare gjorts i H), där det 
finns tillgängligt för den som vill ta sig an majsmör
blommornas utforskning i ifrågavarande områden.

Ett sista tillägg

I denna uppsats har jag samlat återstoden av det 
tidigare opublicerade källmaterialet till utbred- 
ningsuppgifterna i checklistan över Ranunculus 
auricomus agg. i Flora Nordica. Herbarierna C GB 
H LD O S SBT UME och UPS har alla studerats i 
sin helhet. I några av dessa samlingar (H UME 
UPS) har jag sorterat bort allt material av ännu ej 
publicerade arter, så att det ligger skilt från 
huvudsamlingen. Dessa samlingar består nu endast 
av material av beskrivna arter från provinser med 
publicerade fynd. Nytillkommet material till dessa 
herbarier kontrolleras nu av mig innan det läggs in, 
något som vem som helst kan göra när checklistan 
i Flora Nordica publicerats. Genom detta förfarande 
kan man undgå att viktigt material ”sväljs” av 
samlingar för att aldrig komma till kännedom.

En enda notis av taxonomisk karaktär publiceras 
här, då saken ännu inte var helt utredd när jag skrev 
den uppsats (Ericsson 1995) där jag publicerde 
övriga nödvändiga taxonomiska justeringar.

Förkortningar på samlare och granskare: AH Arvi J. 
Huuskonen, AS Arvo Salmela, AV Akseli Valta, BM 
Bruno Malmio, BN Bertil Nordenstam, CES Carl-Eric 
Sonck, CFL Carl-Fredrik Lundevall, EE Erik Evers, EJ 
Erik Julin, FK Fredrik W. Klingstedt, GK Gustav Kvist, 
GM Gunnar Marklund, GS Gunnar Schotte, HR Helge 
Rickman, KW Knud Wiinstedt, JM Justus Montell, LF 
Lars Fagerström, LFR Lars Fröberg, ML Mirjam 
Laapotti, PB Peter Benum, PJ Paavo Jokela, RL Rauno 
Linnavuori, SE Stefan Ericsson, SK Sven Kilander, SN 
Sten Nordenstam, SS Svante Sundqvist, TA Teuvo Ahti, 
TS Torsten Sundin, TT Tauno Toivonen, UL Unto 
Laine, VL Voitto Lyly, VO Vesa Oittinen, VT Veijo 
Törnroos.
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Förkortningar på herbarier: AAU Århus; BG Bergen; 
C Botanisk museum, Köpenhamn; GB Göteborg; H 
Botaniska museet, Helsingfors; LD Lund; O Oslo; 
OULU Uleåborg; S Naturhistoriska Riksmuseet, Stock
holm; SBT Bergianska Siftelsen, Stockholm; TROM 
Tromsö; UME Umeå; UPS Fytoteket, Uppsala.

En synonymisering

Ranunculus subfirmicaulis (Markl.) Ericsson

Ericsson 1992a: 153. - R. auricomus subsp. subfirmi
caulis Marklund 1961: 114. - R. auricomus subsp. 
naguénsis Cedercreutz 1965: 4. - R. naguénsis 
(Cedercr.) Ericsson 1992a: 146.

R. subfirmicaulis är en av de många småarter som 
studerades av Paul Olofsson (1961) i Vårdö socken, 
Åland (Ahvenanmaa). Marklund (1961) beskrev 
den som Ranunculus auricomus subsp. subfirmi
caulis, efter material som Olofsson insamlat på en 
enda lokal i Vårdö, med den tidigaste insamlingen 
gjord 1949. Marklund jämför växten med sin R. 
auricomus subsp. firmicaulis och säger att den är 
”...offensichtlich mit ssp. firmicaulis nahe ver
wandt”. En del av Olofssons material från Vårdö 
har i herbarium H genomgått en märklig etikette- 
ring: Marklund har själv bestämt det till "R. auri
comus subsp. naguensis Cedercr. ” (ännu obeskriven 
vid Marklunds död), men sorterat in detsamma som 
subfirmicaulis (att Marklund själv sorterat in 
materialet framgår i H av särskilda etiketter).

R. auricomus subsp. naguénsis hade av Carl 
Cedercreutz insamlats 1951 i Nagu (Nauvo) socken, 
Åboland (Varsinais-Suomi). Småarten beskrevs 
först långt senare (Cedercreutz 1965) som R. auri
comus subsp. naguénsis, efter material från två 
lokaler i Nagu. Om denna småart skriver Ceder
creutz ”In dem Schärenkirchspiel Nagu an Kultur
standorten sehr verbreitet, aber nicht ausserhalb 
des Kirchspiels bekannt”, varför jag blev över
raskad när jag fann material av R. naguensis från 
ytterligare en lokal. Detta material, Varsinais- 
Suomi, Turku /Åbo Katariinanlaakso, mereenviet- 
tävän rinteen juurelta, 1.VI.1950 RL (H UME), 
har först (av Marklund) blivit etiketterat som R. 
auricomus subsp. firmicaulis, men av honom redan 
1951 ombestämts till R. auricomus subsp. naguensis 
Cedercr.

Den underliga etiketteringen av en del av Olofs
sons material från Vårdö, och Marklunds bestäm
ning av materialet från Åbo, visar att Marklund 
haft kännedom om Cedercreutz’ växt från Nagu 
redan 1951 och först identifierat Olofssons växt 
från Vårdö med denna. Efter att ändå ha beskrivit

Vårdö-växten under eget namn (R. auricomus 
subsp. subfirmicaulis), har han till sist vid in
sorteringen insett att de båda är identiska. Åbo- 
materialets etikettering talar även för att det var 
genom denna kollekt han fick upp ögonen för 
småartens likhet med R. firmicaulis.

Det material som ursprungligen legat som sub
firmicaulis (en lokal) och naguénsis (två lokaler) i 
herbarium H är sparsamt, varför jämförelsen mellan 
de båda varit svår att göra. Jag har dock till sist, 
genom att sammanföra material från H, UME och 
UPS, lyckats bekräfta att de båda är identiska. 
Jämförelsen underlättades även genom att materi
alet från Åbo påträffades i herbarium H.

Jag har valt att använda Marklunds epitet för 
denna småart, eftersom han var först med att ge 
den en formell beskrivning. R. subfirmicaulis är 
tills vidare endast känd från de två ösocknarna 
Vårdö och Nagu i skärgårdshavet och det när
belägna Åbo.

Fyndförteckning

För samtliga fynd nedan gäller att småarterna är 
nya för respektive provins. För Finland anges 
endast provinsernas finska namn, men för socknarna 
anges, i de fall de är tvåspråkiga, namnen både på 
finska och svenska.

Ranunculus amaurophanes (Markl.) Ericsson

R. fallax subsp. amaurophanes Marklund 1965: 10.
Finland. Varsinais-Suomi. Lojo /Lohja Orsnäs, lum

migt ställe vid vägen S om det ställe där den går närmast 
sjön, 26.V. 1966 GK (H); Lojoön, Hermala, allund på 
vägens N-sida, 27.V.1966 GK (H).

Ranunculus ancorifolius (Julin) Ericsson

R. auricomus subsp. ancorifolius Julin 1965: 36.
(Inre) Småland. Lekeryd backkärr vid Uddebosjöns 

nordände, 13.VI. 1967 EJ (H LD UME UPS).

Ranunculus angustilobulus (Julin) Ericsson

R. auricomus subsp. angustilobulus Julin; Julin & 
Nannfeldt 1966: 173.

Skåne. Norra Åsum Skönabäck, alstrandskog vid 
Hammarsjön, 28.V. 1967 EJ (C GB H LD S UME UPS).

Ranunculus arvidii (Fagerstr.) Ericsson

R. fallax subsp. arvidii Fagerström 1974: 6.
Finland. Pohjois-Savo. Pielavesi Rannankylä, apteek. 

Jörgensenin vanhassa puutarhassa / kirkonkylä ad viam 
publicam in horto, 27.V. 1976 AH, det. GK, conf. SE 
(H).
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Ranunculus brachyphyllarius (Markl.) Ericsson
R. auricomus subsp. brachyphyllarius Marklund 
1961: 31.

Finland. Uusimaa. Helsinki /Helsingfors Svedängen, 
odlingsväg i friluftsområdets östra del genom fuktig 
granskog, 20.V. 1969 GK (H). - Kainuu. Hyrynsalmi 
kyrkobyn, ängsdikeskant, 18.VI. 1971 GK (H); kirkon- 
kylä, niityn reuna, 18.VI.1971 AS, conf. SE (H); Siika- 
lahti, Siikala, äng vid landsvägen, 18.VI.1971 GK (H).

Ranunculus brevidens (Julin) Ericsson
R. auricomus subsp. brevidens Julin 1967: 258.

Gotland. Hörsne ca 300 m NE om skolan, fuktig äng, 
25.V.1975 SN, conf. SE (UPS).

Ranunculus caespitans (Hyl. & Nannf.) Ericsson

R. auricomus subsp. caespitans Hyl. & Nannf.; Julin 
& Nannfeldt 1966: 182.

(Inre) Småland. Gränna bäckstrand, 1968 TS, det. EJ 
(UPS). - Närke. Örebro Brunnsparken, 1968 TS, det. EJ 
(UPS); parkartat område vid f d Adolfsbergs järnvägs
station, 1968 TS, det. EJ (UPS); Motorpsvägen, gräs
matta, 22.V.1970 TS, conf. EJ (UPS).

Ranunculus caliginosus (Markl.) Ericsson

R. fallax subsp. caliginosus Marklund 1965: 17.
Finland. Uusimaa. Nurmijärvi Hyppyrinmäki, skogs- 

lid mellan odlingsvägen och fältet på E-sidan, 3.VI. 1969 
GK, det. LF (H); Uotila, Raiva, skogsbryn N om odling
arna i S, ca 700 m S om gården, 3.VI. 1969 GK (H).

Ranunculus crassiusculus (Markl.) Ericsson

R. auricomus subsp. crassiusculus Marklund 1961: 37.
Finland. Sompion Lappi. Sodankylä Sattanen, 5.VII. 

1962 CES, det. GK (H). -Inarin Lappi. Inari Akujärvi, 
Akujärven talon luona, 28.VI. 1979 CES, det. GK (H).

Ranunculus defectus (Markl.) Ericsson

R. auricomus subsp. defectus Marklund 1961: 40. - 
R. auricomus subsp. kilandri Julin in sched. - R. 
auricomus subsp. similifolius Julin in sched.

Västergötland. Bolum kalkfuktäng mitt för Brodde- 
torps kyrka / Kalkfeuchtwiese an der Kirche Broddetorp 
gegenüber, 24.V. 1964 TS, R. auricomus subsp. kilandri 
(ined.) det. EJ, R. defectus det. SE (UME, UPS); Äng 
nära Munkatorp, 3.VII. 1967 TS, R. auricomus subsp. 
kilandri (ined.) det. EJ (UME). Skänings-Åsaka Lunds- 
berg, gammal vall, 30.V. 1964 SK, R. auricomus subsp. 
kilandri (ined.) det. EJ (C GB H LD UME UPS); 
Lundsberg, gammal betesvall, 7.V. 1966 SK, R. aurico
mus subsp. kilandri (ined.) det. EJ, R. defectus det. SE 
(GB H LD O UME UPS). Stenstorp fuktig betesmark 1,5 
km E om kyrkan, 22.V. 1966 EJ, R. auricomus subsp. 
similifolius (ined.) det. EJ, R. defectus det. SE (UPS).

R. auricomus subsp. kilandri och R. auricomus subsp. 
similifolius, båda från Västergötland, avsågs först av 
Julin att beskrivas som egna småarter. På båda omslagen 
har han dock noterat ”= defectus”. En granskning av 
materialet visar också att så är fallet. En stor del av 
västgötamaterialet har sänts ut som byte, varför ark med 
de tidigare bestämningarna kan ligga i herbarierna. Allt

material med dessa namn kan dock betraktas som syno
nyma med R. defectus.

Ranunculus deleniens (Markl.) Ericsson
R. fallax subsp. deleniens Marklund 1965: 23.

Finland. Uusimaa. Romainen Vähä-Laukkoski, 
puronvarsilehdossa Kylä-Kalkin ja Terholan talojen 
välillä, 15.VI.1964 AV, conf. GK (H).

Ranunculus distendens (Markl.) Ericsson
R. auricomus subsp. distendens Marklund 1961: 44.

Närke. Ramundeboda kyrkoruinen, 8.VI. 1969 EJ (GB 
LD S UME UPS).

Ranunculus effingens (Markl.) Ericsson
R. fallax subsp. effingens Marklund 1965: 24.

Finland. Uusimaa. Espoo / Esbo ojanvarsilla Espoon 
kartanon lähellä, Grid 27°E 66736, 26.V. 1971 AV (H).

Ranunculus elatior (Fr.) Ericsson
R. cassubicus b. elatior Fries 1839: 38. - R. cas- 
subicus subsp. elatior (Fr.) Marklund 1965: 90.

Blekinge. Elleholm åstranden precis NV om kyrkan 
och S om bron i ± naturlig vegetation, Rubin 3E 5g 16 
45, 29.VII. 1995 LFR, conf SE (LD).

Växten bör väl ursprungligen vara införd på lokalen. 
Se Ericsson (1995) för en översikt över småartens före
komst i södra Sverige.

Ranunculus ellipes (Markl.) Ericsson
R. fallax subsp. ellipes Marklund 1965: 25.

Finland. Uusimaa. Lovisa / Loviisa parkområde norr 
om sågområdet, 26. V. 1961 FK, det. GM/LF, conf. SE (H).

Ranunculus erectus (Julin) Ericsson
R. auricomus subsp. erectus Julin 1978: 321.

Skåne. Gustaf 2 km W om Börringe kloster, 7.V.1967 
HR, det. EJ (C H LD O UME UPS) [= Börringe ?]. - 
Södermanland. Nyköping Rosenkälla, 22.V. 1921 EJ 
(UPS).

Danmark. Sjaelland (TBU distr 45a). Bastrup ruin, 
8.V. 1948 KW, det. SE (C). - Amager (TBU distr 46). 
Stranden syd for Dragor paa myretuer, 21.V. 1925 KW, 
det. SE (C).

En stor del av det danska materialet av majsmörblom
mor liknar habituellt denna småart. Förutom kollekterna 
ovan, är åtskilliga andra antagligen också R. erectus, 
men endast en liten del av dessa insamlingar är i gott 
skick. En förväxling med eventuella liknande, obeskrivna 
småarter kan därför inte uteslutas. Om den danska auri- 
«wuM-floran var bättre känd, skulle dock förmodligen 
även många av de sämre kollekterna kunna bestämmas.

Ranunculus festivus (Markl.) Ericsson
R. fallax subsp. festivus Marklund 1965: 32.

Finland. Varsinais-Suomi. Lojo / Lohja Lojoön, 
Paavola, bäckdal S om folkskolan, 11.VI. 1972 GK (H).

Ranunculus glechomoides (Hyl.) Ericsson
R. auricomus subsp. glechomoides Hyl.; Julin 1963: 10.

(Inre) Småland. Visingsö Kungsgården, VI. 1920 GS 
som R. cassubicus, R. glechomoides det. SE (LD).
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Ranunculus glomifolius (Rasch) Ericsson
R. auricomus subsp. glomifolius Rasch 1970: 447.

Öland. Glömminge Rökälla, lövskog E om gården, 
21.V. 1968 EE, det. EJ (UPS); Rökälla, lövskogsäng 
[grässkogsäng] S om gården, 27. V. 1968 EE, det. EJ (LD 
UPS).

Ranunculus gyratidens (Markl.) Ericsson

R. auricomus subsp. gyratidens Marklund 1961: 59.
Finland. Keski-Pohjanmaa. Alajärvi nära kyrko

gården, strandäng vid Alajärvi sjö, 4.VI. 1954 GM (H); 
kyrkobyn, gräsmark vid kyrkan, 4.VI. 1954 GM (H); 
kyrkobyn, fuktig äng mellan kyrkan och prästgården, 
5.VI.1954 GM (H); Koisku, torvmarksäng, 5.VI.1954 
GM (H); Kurejoki, nära vägavtaget till Höykkylä, vid 
ängsdike, 5.VI. 1954 GM (H); Kurejoki, nära Sikkilä, 
äng vid landsvägen, 5.VI.1954 GM (H); ängsbacke vid 
Kurejoki å nära landsvägen till Lappo, 5.VI.1954 GM 
(H). Evijärvi kyrkobyn, gräsmark nära sjöstranden 
nedanför Viskaalinmäki, 10.VI. 1954 GM (H); kyrko
byn, dikeskant vid landsvägen mellan kyrkan och Kniivilä, 
10.VI. 1954 GM (H); Jokikylä, äng vid landsvägen ett 
stycke NW om vägavtaget till Kissilä, 10.VI. 1954 GM 
(H); Jokikylä, ”naturlig” äng nära Esse å mitt emot 
Kissilä, 10.VI.1954 GM (H); Kuoppa-aho, odl. äng vid 
landsvägen, 10.VI. 1954 GM (H). Jakobstad / Pietar- 
saari gräslinda i plantering nära kyrkan, 16. VI. 1948 GM 
(H); äng, 6.VI. 1949 SS, det. GM (H). Kokkola / Gamla 
Karleby äng, 14.VI. 1949 SS, det. GM (H). Kronoby / 
Kruunupyy Nedervetil, kyrkobyn, äng nära kyrkan, 
18.VI. 1954 GM (H). Lappajärvi kyrkobyn, vid sjö
stranden SW om kyrkan, i och strax ovanför gråalsbältet, 
9.VI. 1954 GM (H); kyrkobyn, första udden SW om 
kyrkan, i gråalsbältet vid sjöstranden, 9.VI. 1954 GM 
(H). Larsmo / Luoto nära kyrkan, fuktig tåtelängsmark 
vid väg, 13.VI. 1956 GM (H); Eugmo, Gertruds, gräs
mark vid väg, 13.VI. 1956 GM (H). Pedersöre /Pietar- 
saaren mlk Bännäs station, äng, 5.VI. 1949 SS, det. GM 
(H). Ullava Alikylä, fuktig äng vid landsvägen NW om 
bron över ån, 16.VI. 1956 GM (H). Vimpeli / Vindala 
kyrkobyn, ängsmark strax S om byns bebyggelse
centrum, 7. VI.1954 GM (H); kyrkobyn, halvvägs mellan 
Lappajärvi-landsvägen och Kinttukangas, dikeskant, 8. 
VI. 1954 GM (H). - Oulun Pohjanmaa. Muhos Muhos- 
perä, Jaakola, dike, 13.VI. 1971 GK (H).

Marklund (1961) nämner ej denna småart från Mel
lersta Österbotten (Keski-Pohjanmaa). I herbarium H 
ligger dock ett omfattande material som han uppenbarligen 
haft för handen. Materialet avviker inte på något sätt från 
det från andra provinser och ligger insorterat på samma 
vis som andra fynd som publicerades vid beskrivningen. 
Att lokaluppgifter från Keski-Pohjanmaa uteblev i det 
färdiga verket måste bero på ett redigeringsfel, eller 
förlust av något blad i Marklunds manus.

Ranunculus hemicyclodes (Markl.) Ericsson

R. fallax subsp. hemicyclodes Marklund 1965: 37.
Finland. Varsinais-Suomi. Vihti / Vichtis maantien 

poikki laskevan puron varrella kirkonkylän W-puolella., 
5.VI. 1968 AV (H); fuktig granskog mellan berget SÖ 
om Vanjärvi sjö och landsvägen utmed sjön, 5.VI.1968 
GK (H).

R. fallax subsp. hypselus Marklund 1965: 39.
Finland. Etelä-Karjala. Vehkalahti Myllykylä, i 

’’parken” vid det rivna barnhemmet, 15. VI. 1964 LF (H).

Ranunculus idiophylloides (Fagerstr.) Ericsson
R. auricomus subsp. idiophylloides Markl. ex Fager
ström 1976: 21.

Finland. Kittilän Lappi. Muonio meadow-land about 
200 m north of the church, 3.VII. 1969 CFL, det. GK 
(H). Kollekten innehåller även R. idiophyllus {Fagerstr.) 
Ericsson (SE).

Ranunculus inconspectus (Markl.) Ericsson
R. auricomus subsp. inconspectus Marklund 1961: 63.

Finland. Kittilän Lappi. Muonio Ylikylä, 20. VII. 1944 
JM, conf. GK (H). - Sompion Lappi. Pelkosenniemi 
förvildat ängsområde N om kyrkan, ovanför Trollius- 
område, på växtplatsen riklig, i omgivningen 0, 14.VI. 
1980 GK (H).

Ranunculus inextricabilis (Julin) Ericsson
R. auricomus subsp. inextricabilis Julin 1980: 65.

(Inre) Småland. Lekeryd Kviarp, roadside by a farm, 
7.VI. 1981 EJ (C GB H LD S UME UPS). Oggestorp 
birch-aspenwood at the northern avenue towards Ulvs- 
näs, 6.VI. 1981 EJ (H UME UPS).

Ranunculus kitinensis (Fagerstr. & Kvist) Ericsson
R. auricomus subsp. kitinensis Fagerström & Kvist 
1982: 55.

Finland. Koillismaa. Salla Märkäjärvi, fuktig äng vid 
Pyhäoja nära dess inflöde i Ruuhijoki, 6.VII. 1949 GM 
som R. auricomus subsp. calvescens, R. kitinensis det. 
SE (H).

Ranunculus lacer (Julin) Ericsson
R. auricomus subsp. lacer Julin 1967: 273.

Skåne. Dalby betesmark N om Dalby hage, 23. V. 1974 
EJ (LD, UPS).

Ranunculus laetevirens (Markl.) Ericsson
R. auricomus subsp. laetevirens Marklund 1961: 66.

Finland. Varsinais-Suomi. S:t Marie /Maaria Korois, 
i den mot Åbo vettande sluttningen av fornlämnings- 
området, bland riklig gräsväxt, 17.VI. 1967 GK, laete
virens) det. AV, conf. SE (H).

Ranunculus laeticolor (Markl.) Ericsson
R. auricomus subsp. laeticolor Marklund 1961: 67.

Finland. Uusimaa. Elimäki Teuroinen, Ropsulanojan 
varressa Purolan ja Hiekkarinteen talojen välilla, 11. 
VI. 1968, 10.VI. 1970 AV (H). -Kainuu. Paltamo Mies- 
lahti Kansanopiston heinäpelto, 23.VI.1958 LH som R. 
auricomus subsp. oxyodon Markl. (ined.), R. laeticolor 
det. GK, conf. SE (H).

Ranunculus latifolius (Julin) Ericsson
R. auricomus subsp. latifolius Julin 1967: 277.

Västergötland. Gudhem Jättene, fuktig äng, 19.V. 
1966 EJ (GB H LD UME UPS).

Ranunculus hypselus (Markl.) Ericsson
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Ranunculus latifrons (Julin) Ericsson
R. auricomus subsp. latifrons Julin 1980: 72.

(Östra) Småland. Djursdala vid kyrkan, 19.VI. 1962 
EJ (LD UME UPS).

Ranunculus latiphyllarius Ericsson

Ericsson 1992a: 143. -R. auricomus subsp. rotunda
tus Markl. ex Kvist; Fagerström m fl 1975: 30.

Hälsingland. Hälsingtuna Håsta, betesfålla / bäck
ravin, 24.V. 1963 EJ, det. SE (H UPS) (materialet etiket
terat ”bäckravin” innehöll även R. bottnicus Ericsson). 
-Ångermanland. Nora Hornökrången, fodervall, 7.VI. 
1968 EE, R. auricomus ssp. crassiusculus Markl. det. 
EJ, R. latiphyllarius det. SE (UME).

Finland. Etelä-Häme. Kylmäkoski Tipuri, Uotilan 
talon niitty, 11.VII.1977 VL, conf. SE (H).

Ranunculus lepidus (Markl.) Ericsson

R. auricomus subsp. lepidus Marklund 1961: 70.
Södermanland. Salem Viksberg, sydsidan av Korp

berget, lövskogslund, 25.V.1971 EE, det. EJ (AAU BG 
C GB H LD O OULU S UME UPS). - Västmanland. 
Frövi Ullersäter, vall, 16.VI. 1969 EJ (UME UPS).

Ranunculus linearis (Markl.) Ericsson

R. auricomus subsp. linearis Marklund 1961: 73.
Finland. Varsinais-Suomi. Nummi Huhti, gråalsdunge 

vid Nummenjoki ej långt från Ala-Knaapi, 8.VI. 1956 
GM, conf. SE (H). Tenala / Tenhola Germundby, dikes
kant vid väg, 19.VI. 1945 GM, conf. SE (H). - Etelä- 
Häme. Janakkala nedanför Larskällan, 8.VI. 1967 GK 
(H). - Pohjois-Karjala. Ilomantsi kyrkobyn, i grässlänt 
nedanför (SV) Elias’ kyrka, 12.VI. 1969 GK (H). Kitee 
Tolosenmäki, tuvängsmark / lerdike E om stora vägkors
ningen och S om järnvägen, 13. VI. 1970 GK (H); Papin- 
niemi, Kaukkunen, på N sidan av uppfarten till gården, 
gräsrik plats / i högt gräs under stor gran, 15.VI. 1970 
GK (H).

Ranunculus macilentus (Fagerstr.) Ericsson

R. auricomus subsp. macilentus Markl. ex Fager
ström 1974: 27.

Finland. Varsinais-Suomi. Kimito / Kemiö Lappdal, 
vid odlingsväg strax N om färjstället, 1 .VI. 1968 GK (H).

Ranunculus marklundii (Nannf. & Julin) Ericsson

R. auricomus subsp. marklundii Nannf. & Julin; Julin 
1965: 62.

Norge. (Södra) Nordland. Vefsn Dolstadåsen, skog- 
eng, 8.VII.1925 PB, det. SE (TROM).

Ranunculus nemoricola (Markl.) Ericsson

R. fallax subsp. nemoricola Marklund 1965: 53.
Finland. Varsinais-Suomi. Karjalohja / Karis loj o fuktig 

skogsbacke vid nyanlagd väg på andra sidan viken, NE 
om Saarenpää stamgård, 1966 GK, det. AV (H). - 
Etelä-Häme. Hattula SW-Hattula, Sotkajärven NE-pää, 
Kostea lehtomainen rantametsä, 30.VI. 1956 TT, cf 
nemoricola det. GK, conf. SE (H); Nihattula, Hakio, 
bäcklund nedanför torpet, 9.VI. 1967 GK (H).

Ranunculus obliquifolius (Julin) Ericsson
R. auricomus subsp. obliquifolius Julin 1965: 73.

Östergötland. Horn Bodanäs, 17.VI. 1962 EJ (C GB 
H LD UME UPS).

Ranunculus obovatus (Julin) Ericsson
R. auricomus subsp. obovatus Julin; Julin & Nann- 
feldt 1966: 213.

Västmanland. Kärrbo vid kyrkan, 4.VI. 1977 EJ (H 
LD UME UPS). Rytteme kärr vid landsvägen 1 km NW 
om kyrkan, 4.VI. 1977, EJ (H LD UME UPS).

Ranunculus obscurans (Markl.) Ericsson
R. auricomus subsp. obscurans Marklund 1961: 83.

Finland. Keski-Pohjanmaa. Karleby / Kaarlela äng 
vid ”Kaffevägen” N om Nylunds såg, 18.VI. 1954 GM 
(H UME).

Ranunculus ophiocladus (Fagerstr.) Ericsson
R. auricomus subsp. ophiocladus Markl. ex Fager
ström 1976: 36.

Finland. Uusimaa. Mäntsälä Jokikulma, maantien 
varressa n 300 m Koskelan talon W-puolella, niukasti, 
grid 27°E 67141, 10. VI. 1967 AV, conf SE (H). Pornai- 
nen Mäntsäläjoen rannalla Halkiankosken alla, grid 27°E 
67140, 26. VI. 1966 AV, conf GK (H). Strömfors /Ruotsin- 
pyhtää Tessjö, gräsmark N om Holmgård, 2.VI. 1959 
LF, det. GK (H UME). - Pohjois-Häme. Laukaa 
Lievestuore. Alatalo laidunniitty, 14.VI. 1965 ML, conf. 
SE (H).

I samband med beskrivningen nämner Fagerström 
(1976) endast typkollekten, fastän han av anteckningar 
på omslag m m uppenbarligen accepterat bestämningarna 
för fler insamlingar. Förmodligen beror förlusten av 
lokaluppgifterna i det färdiga verket på ett redigeringsfel.

Ranunculus ostrobottnicus (Kvist) Ericsson
R. auricomus subsp. ostrobottnicus Markl. ex Kvist; 
Fagerström m fl 1975: 28.

Finland. Oulun Pohjanmaa. Kuivaniemi Jokikylä, 28 
km valtatiestä (Oulu-Tornio) Oijärvelle päin, Alakoivi- 
kon talon heinäniitty, 16.VI. 1956 PJ, R. acridens Markl. 
(ined.) det. GM, R. ostrobottnicus det. GK (H UME). 
Yli-Ii Karjala, ängsmark vid landsvägen c 1 km E om 
mynningen av Siuruanjoki, 18.VI. 1962 GM som R. 
acridens Markl. (ined.), R. ostrobottnicus det. GK (Fl). 
- Perä-Pohjanmaa. Alatornio Kaakamo, joen ranta, 18. 
VI.1955 VT. R. acridens Markl. (ined.) det. GM (hand
stil!), R. ostrobottnicus det. GK (H).

Ranunculus pastorum (Flarry Sm.) Ericsson
R. auricomus subsp. pastorum Harry Sm.; Julin & 
Nannfeldt 1966: 221.

Gotland. Lummelunda Södra Smitts (Kinner), 22.V. 
1975 EE, det. EJ (UPS).

Ranunculus patulidens (Julin) Ericsson
R. auricomus subsp. patulidens Julin 1965: 78. - R. 
auricomus subsp. linifolius Hyl. & Nannf.; Julin & 
Nannfeldt 1966: 201 (Julin 1980).

Skåne. Gudmuntorp Pinelierna, kärrkant, 28.V. 1966 
EJ (AAU BG C GB H LD O OULU S UME UPS).
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Ranunculus praecellens (Fagerstr.) Ericsson
R. auricomus subsp. praecellans Markl. ex Fager
ström 1976: 61, stavning rättad av Julin (1980).

Finland. Varsinais-Suomi. Uusikaupunki / Nystad Hepo- 
kari, saarennon eteläosassa tervalepikossa (runsaasti 
Eulota fruticumin kuoria), 5.VI. 1958 UL, det. SE.

Denna småart var ursprungligen endast känd från 
Hållhagen i Gamla Karleby, Mellersta Österbotten 
(Keski-Pohjanmaa). Den är ovanligt karaktäristisk (epi
tetet ”praecellens" betyder ungefär ”utmärkt”), och 
skiljer sig markant från andra småarter i norra Finland. 
Märkligt nog visade det sig senare att en småart som Julin 
funnit i Södermanland och ämnat beskriva som R. auri
comus ssp. lacericans (Julin in sched.) var identisk med 
R. praecellens. Den disjunkta utbredningen har inte 
förklarats, men eftersom tre av de fem södermanländska 
lokalerna som Julin (1980) citerar är slotts- eller herr
gårdsparker, och en fjärde lokal ligger vid Vagnhärads 
kvarn, kunde man tänka sig att småarten införts utifrån, 
t ex med gräsfrö, se Hylander (1943). I Södermanland 
finns visserligen några liknande småarter, men även de 
kan tänkas vara införda.

Den nya lokalen i Åboland (Varsinais-Suomi), ligger 
i Nystads hamn. Även i detta område utgör R. praecel
lens en helt egen typ, utan motsvarigheter i omgivning
arna. Etikettens text lyder i översättning: ”på sydsidan 
av holmen Hepokari i en klibbalskog (rikligt med skal av 
Eulota fruticum)”. Den morfologiska särarten och 
lokalens belägenhet på musselskal i hamnen, verkar tyda 
på införsel med sjöfart, troligen som barlastväxt.

Det har nu visat sig att den först kända lokalen, 
Hållhagen i Gamla Karleby, också har sjöfartsanknyt- 
ning. Området ligger intill ett tidigare farbart sund och 
barlast har tippats inom 1 km från nuvarande Hållhagen 
(Ulf Segerström muntl).

Ursprunget för R. praecellens står förmodligen att 
söka någonstans på kontinenten varifrån barlast införts 
och gräsfrö importerats, såsom Tyskland eller Frankrike. 
Flera småarter beskrivna därifrån påminner om R. prae
cellens, men några identifieringsförsök har jag ej gjort.

Det kan tilläggas att det på Kylören, Hörnefors socken, 
Ångermanland, finns en annan, säkert barlastinkommen, 
ännu oidentifierad småart, som uppmärksammades av 
mig just därför att den uppvisade morfologiska särdrag 
som saknas bland traktens majsmörblommor, men upp
träder i södra Sverige och söderut (Ericsson 1991).

Ranunculus reniger (Julin) Ericsson

R. auricomus subsp. reniger Julin 1967: 297.
Danmark. Bornholm (TBU distr 47). Gudhjem, in the 

ravine below the road bridge, 19.V. 1979 EJ (C H LD 
UME UPS), 6.VI. 1980 EJ (C LD UME UPS); deciduous 
wood with ashes and rowans near Narre Krak, 
20.V. 1979 EJ (C H LD UME UPS); Savskasrergaard by 
Laesaa, shore wood, 21.V.1979 EJ (AAU C GB H LD 
O UME UPS); Savskaerergaard by Laesaa (2 km W of 
Aakirkeby), shore wood S of the road bridge, 6. VI. 1980 
EJ (AAU C H LD UME UPS); Almindingen, Chris- 
tianshaj, beechwood, 6.VI. 1980 EJ (AAU C GB H LD 
O UME UPS); Neksa, the sanctuary of Neksa, deciduous 
wood near the entrance, 26.V. 1981 EJ (AAU C GB H 
LD O UME UPS); Rutskirke, Myldegaard (S of N Krak), 
elm-ashwood with i.e. Melica uniflora, 27.V. 1981 (C H 
LD UME UPS).

Några ark jag sett av kollekten från Almindingen 
6.VI. 1980 har först etiketterats som isotyper för en "R. 
auricomus subsp. bomholmicus Julin”. Efter identifi
eringen med R. reniger har dock Julin använt epitetet 
”bomholmicus” för en annan, ännu obeskriven småart, 
varför eventuella distribuerade ark med denna bestäm
ning måste kontrolleras mot lokallistan ovan.

Ej tidigare uppgiven från Danmark.

Ranunculus rheithroplesius (Markl.) Ericsson
R. monophyllus subsp. rheithroplesius Markl. 1965: 
83.

Finland. Kainuu. Hyrynsalmi kyrkbyn, vid ån NNE 
om kyrkan och E om nordgående landsvägen, 18.VI. 
1971 AS. - Koillismaa. Kuusamo Vuotunki, Kuusinki- 
joki, Kiukaankorva, bland älvens strandstenar, 11.VII. 
1958, conf. LF & GK, conf. SE (H); Kirkonkylä, 
Toranginahon risteyksestä n. 1 km SE, pienellä kostealla 
niityllä, 16.VI. 1962 TA 8513, conf. LF & GK, conf. SE 
(H); Toranki, Toranginaho, boplatsen [= Ahti I], 14. VI. 
1971 GK, conf. SE (H).

Ahti & Hämet-Ahti (1971) fann denna småart på 
kulturmarker vid Kuusamo (nämns som R. monophyllus 
ssp. indet.). De antar att den är införd, men då även 
material från två strandlokaler i området visat sig vara 
R. rheithroplesius, antar jag att småarten hör hemma på 
stränder. En av Ahtis lokaler ligger nära en gammal 
hölada, varför man kan tänka sig en spridning dit genom 
hö från strandslåtter.

Ranunculus sychnoschistus (Cedercr.) Ericsson
R. auricomus subsp. sychnoschistus Cedercr.; Mark
lund 1961: 115.

Finland. Varsinais-Suomi. Iniö Jumo, 5.VI. 1950 CC, 
conf. GM (H UME). Uusikaupunki / Nystad in luci ad 
sinus Kasarminlahti, 5.VI.1951 BM, det. GM (H).

Ranunculus teneriusculus (Fagerstr.) Ericsson
R. auricomus subsp. teneriusculus Markl. ex Fager
ström 1976: 97.

Finland. Uusimaa. Liljendal vid Mickelspiltom väg
skäl, 5.VI. 1963 GK (H).

Ranunculus tinctigemmatus (Markl.) Ericsson
R. auricomus subsp. tinctigemmatus Marklund 1961: 
118.

Finland. Varsinais-Suomi. Turku /Abo Pansio, niityllä 
n. 400 m. sotilaskodista länteen, 4.VI. 1965 VO, conf. 
SE (H).

Ranunculus transversalis (Julin) Ericsson
R. auricomus subsp. transversalis Julin 1967: 304.

Skåne. Lund schattiger Rasen im nordöstlichen Teil 
von Tunaparken, 24.V.1966 BN, det. EJ (UPS).

Tack
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Inventeringsläger - Sorsele i Västerbottens län

Årets inventeringsvecka för Västerbottens läns flora 
hålls i nedre delen av Sorsele, länets nordligaste 
lapplandssocken, 28 juli—3 augusti. Låglandsarter i 
Juktåns och Vindelälvens dalgångar möter här fjäll
växter både på lågfjäll och längs vattendrag. Genom 
området går även fjällranden, med talrika brantberg 
och fragment med rikare berggrund.

Inom Sorsele har åtskilligt nytt hittats under senare 
år, men alltför stora luckor finns för att ge fullgott 
underlag till länsfloran. Vindelälvens flora är dock 
tämligen väl dokumenterad, och flera av de större 
myrarna har inventerats. Någon förteckning över 
områdets flora har inte gjorts sedan bröderna Gaunitz’ 
artiklar i Svensk Botanisk Tidskrift 1924 och 1939.

Inventerandet kommer att till största delen ske i 
botaniskt helt okända områden. Höjdlandet mellan 
Vindelälven och Juktån är ett sådant område, och

låglandet sydost om Sorsele har endast delvis tram
pats av botaniska fotter. Mycket spännande!

Att bevista en inventeringsvecka är nog ett av 
de bästa sätten att bekanta sig med vår flora. 
Deltagarna skickas ut i par till en 5 x 5 km-ruta, 
och de osäkra får gå med de mer rutinerade. På 
kvällarna pratas växter till långt fram på små
timmarna. Alla kan hjälpa till oberoende av för
kunskaper. Nybörjaren kan se veckan som en kurs, 
medan proffsen gläds över att få se nya områden.

Förläggningsplats blir i Sorsele och är gratis, 
mat får man ordna själv. Observera att man kan 
deltaga när man vill inom den angivna tiden. Uppge 
vid anmälan om du tar med dig bilen!

Anmälan och information: Stefan Ericsson, Hallon
vägen 2, 903 39 Umeå. 090-12 14 75
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Detta har hänt: Händelserna tilldrar sig - liksom i 
de båda föregående avsnitten (Johansson & Lindell 
1994, 1995) - i det höstruggiga X-köping. Medan 
herrarna Lindell och Johansson smörjer sina krås och 
fuktar sina strupar, fortsätter advokaten W mässande 
sin odyssé bland svenska floror och deras upphovs
män. Vi får bland många andra personligheter träffa 
mångsysslaren Agardh, svamparnas tillskyndare Fries, 
lustspelsförfattaren Moqvist, baronen von Düben, bok
handlaren Lundequist, den olycksförföljde Lindblom, 
boksamlaren Nordstedt, klensmedssonen Hartman, 
prästhataren Lilja, småfågelvännen Sahlén, flytt
fågelvännen Ekström, etnologen Hofberg samt juristen 
Kröningssvärd.

Södermanland och Uppland

- Men mina bästa vänner! Sitter Ni och sover?
Våra sömndruckna ögon urskiljer W:s suddiga 

gestalt, där han står och ruskar oss åter till verklig
heten.

- Jag är hemskt ledsen att vi slumrade till. Hur 
mycket är klockan?

- Strax över fyra. Jag förstår mycket väl att mitt 
mässande blev lite långdraget, men jag blir så 
exalterad av gubbarnas liv. Är det för tidigt med 
lite frukost? Det kanske kan hålla Er vakna ett slag.

W hastar ut i köket för att tillaga kaffe. Vi 
sträcker på oss och efter en stund följer vi efter 
honom. Döm om vår förvåning, när vi upptäcker

ett nästan fulldukat sillbord med de flesta nöd
vändiga tillbehör.

- Kaffet är snart färdigt. Vilka brännvinssorter 
önskar Ni? Jag har renat, pors, myskbrodd, pirkum 
... eller varför inte en hederlig bäsk på blekingsk 
malört? Och ölet är svalt som en nattvind.

Vi gör vårt yttersta för att mobilisera entusiasm 
för sill och nubbe klockan fyra på morgonen. W:s 
generositet förbjuder oss att protestera. Det är för 
oss en gåta hur han åter har hunnit duka upp en 
festmåltid på några få minuter.

- Jag har alltid lite sillinläggningar undanstop- 
pade för sådana här eventualiteter. Och brännvinet 
behöver omsättas. Det står bara och avdunstar 
annars!

Vi vet att W numera är mycket återhållsam när 
det gäller brännvin. Han kryddar hellre än konsu
merar. Vi bestämmer oss för myskbrodd och pors 
- ängens och skogsgölens ångor.

- Hur många ägg ska jag koka? Är det för lite 
med tre per person?

Majonnäsen kommer på bordet. Den är givetvis 
hemlagad.

- Det är efter min mormors recept!
Han häller upp de första snapsarna.
- Serveringstemperatur fjorton grader, varken 

mer eller mindre. Gutår, kära Bröder! Medan Ni 
läppjar på drycken, så kanske jag kan få fortsätta 
historien om gubbarna.



Vad kan vi göra annat än att bifalla hans vädjan? 
W hämtar en trave skrifter; vi orkar inte protestera.

- Vi börjar med den flitige Thedenius. Knut 
Fredrik Thedenius (1814-1894) föddes i Skogs- 
Tibble komministergård i Uppland. Fadern var 
kyrkoherden Carl Pehr Thedenius och modern 
Christina Catharina Apelgren. Knut Fredrik avbröt 
vid 14 års ålder sin skolgång och tog 1828 plats 
som apotekarelev i Gävle. Han var lärjunge till C. 
J. Hartman och 1833 avlade han farmacie studiosi- 
examen. 1840 utexaminerades han som apotekare 
och 1841 blev han laborant vid apoteket Kronan i 
Stockholm. Han innehade 1843-1858 ett egetapotek, 
Korpen, i Stockholm, där han 1843-1844 var del
ägare. 1848 gifte han sig med Charlotta Aurell. 
Trots sin apotekarutbildning gjorde Thedenius en 
betydande insats som lärare. 1839-1846 under
visade han vid Hillska skolan på Barnängen i 
Stockholm. Från 1844 var han dessutom extra 
lärare i naturalhistoria vid Stockholms gymnasium 
- från 1880 benämnt Norra latinläroverket. 1852 
blev han ordinarie lärare vid Stockholms gymnasium, 
1858 gymnasieadjunkt och från 1859 lektor efter 
att ha avlagt disputationsprov. Han undervisade på 
många skolor och var en tid examinator i apotekare
examen. Dessutom gav han gratis apoteksundervis- 
ning, var tf lärare vid lantmäterikontoret 1841— 
1842 och vid Högre lärarinneseminariet 1863— 
1864 samt tf adjunkt i kemi, fysik, botanik och 
farmakologi vid Veterinärinrättningen 1861-1863. 
1886 fick han avsked och dog i Stockholm åtta år 
senare. Utöver alla apotekare- och lärargärningar 
var Thedenius en entusiastisk botanist. Som jag 
berättat tidigare var han 1852-1856 redaktör för 
Nya Botaniska Notiser och skrev också många 
floristiska arbeten. I tur och ordning kan Ni här se 
Stockholmstraktens phanerogamer och ormbunkar, 
med växt ställen för de sällsyntare från 1850, Bihang 
till K. Fr. Thedenii förteckning öfver Stockholms
traktens Phanerogamer och Ormbunkar, inne
fattande några kännetecken för nämnda trakts all
männaste, såväl vilda, som odlade, växter 1851, 
Botaniska Exkursioner i Stockholmstrakten 1859, 
som var en avhandling för lektorat i naturveten
skap, samt Bihang till ”Botaniska Exkursioner i 
Stockholms-trakten af K. Fr. Thedenius" 1859, 
Bihang till Skol-Herbariet, innefattande några känne
tecken för Uplands och Södermanlands allmännaste 
eller i öfrigt mest utmärkta växter, såväl vilda som 
odlade, äfvensom för de i ”Svensk Skol-Botanik" 
upptagna, till Skol-ynglingars tjenst utgijvet från 
1868 och slutligen Flora öfver Uplands och Söder
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manlands fanerogamer och bräkenartade växter 
1871.

- Senapssillen var fantastisk! Nu ska jag smaka 
vitlökssillen. Kan man få receptet på senapssillen?

- En annan sörmlandsbotanist som dock är 
mindre känd än Thedenius var Erik Ulrik Valm- 
stedt (1832-1891). Han föddes i Helgarö socken i 
Södermanland och skrev 1852 in sig vid Uppsala 
universitet. Under några år fram till 1867 var han 
kollega vid Klara femklassiga läroverk i Stock
holm. 1880 utnämndes han till adjunkt vid Stock
holms norra latinläroverk, men var tjänstledig 
redan från höstterminen samma år. Hans flora- 
författande inskränker sig till den här Söderman
lands allmänna vilda blommor efter Linnés sexual
system ordnade samt med ledning af K. Fr. Thedenii, 
C. Hartmans och N. J. Anderssonsfloror beskrifna 
från 1880.
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Västkusten

- Kan man få receptet på senapssillen?
- Det går nog bra. Jag föreslår att vi nu tar en 

titt på västkustfloristik. En viktig person för Väst
kustens botaniska utforskande är Carl Johan Linde- 
berg (1815-1900), som föddes i Gränna. Fadern 
var fanjunkaren Karl Fredrik Lindeberg och modern 
Anna Fredrika Svanborg. 1837 blev han volontär 
i Jönköpings regemente och detta satte spår: ”Ännu 
i sina sena år behöll han som minne av volontär- 
tiden en ståtlig hållning och ett korthugget sätt”. 
Han hade tidigt blivit naturvetenskapligt intresserad, 
men hade inte ansetts ha ekonomiska möjligheter 
att läsa vid universitet. Vid Jönköpings regemente 
blev han bekant med kaptenen C. H. Boheman, 
som förresten sedan blev professor och intendent 
vid Riksmuseet. Han uppmuntrade Lindeberg och 
hjälpte honom till en inkomstbringande informators- 
tjänst nära Uppsala. 1837 skrev han så in sig vid 
Uppsala universitet, 1839 avlade han teol. examen 
och ekon. examen, 1848 blev han fil. kand. och 
samma år äntligen fil. dr under E. M. Fries på en 
avhandling om kärlväxterna kring nordöstra Mälaren
- Plantarum Vascularium in regione Maeleri orien- 
tali-boreali sponte Crescentium Synopsis. 1849 
utsågs han till biträdande lärare i naturvetenskap 
vid Högre elementarläroverket i Göteborg. Efter 
meritering och ytterligare en disputation blev han 
1859 lektor i naturvetenskap vid samma skola och 
arbetade där till 1889. 1859-1866 var han också 
sekreterare i Göteborgs och Bohusläns hushåll
ningssällskap. Han gifte sig 1876 med Johanna
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Sophia Andersson (1851-1898). Lindeberg var 
uppskattad av sina elever som en skicklig matematik
lärare, men hans lektioner i naturkunskap ansågs 
vara torra och tråkiga. Han lär ha försummat 
zoologin och i botaniken krävde han utantilläxor 
och en ingående artkunskap. Han var tydligen 
populär trots att han var flitig med underbetygen 
och hade ett kärvt umgängessätt. Han var medlem 
av en reseförening som uppmuntrades av E. M. 
Fries och P. F. Wahlberg. Reseföreningen bestod 
av ett tjugotal botanister och botanikens gynnare 
som genom att teckna sig för en avgift som bidrag 
till reskassa åt skickliga botaniker fick ett visst 
antal insamlade växter. 1882 utkom första delen av 
Herbarium Ruborum Scandinaviae, ett exsiccat- 
verk till vilket Lindeberg fått ekonomisk hjälp från 
Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. 
Denna bearbetning av Rubus-släktet blev hårt kriti
serad av professor F. W. C. Areschoug, som ansågs 
vara ÄM^ws-specialist och beskyllde Lindeberg för 
artmakeri och för att blanda politik i vetenskapen. 
Lindeberg hade nämligen vid namngivandet av en 
art hedrat en konservativ norsk politiker. I sitt svar 
på kritiken anklagade Lindeberg i sin tur Are
schoug för att i en Rubus-monografi inte förut
sättningslöst ha bearbetat släktet utan försökt 
anpassa undersökningarna till Darwins läror. Linde- 
berg hade på naturforskarmötet 1863 undertecknat 
en högtidlig protest mot darwinismen och avfärdat 
den som ett utslag av modern ”föreningsmani”. 
Lindeberg ville särskilja men inte sammanföra 
arterna. Han hade helt och hållet själv bekostat 
nästan alla sina forsknings- och insamlingsresor, 
vilket måste ha tärt på hans ekonomi. Hans lön 
utgick nämligen i början med 10 tunnor spannmål 
per år. För att dryga ut inkomsterna höll han 
”experimentalföredrag i fysik och kemi i enskilda 
damkretsar”, var lärare vid lantbruksskolan i Par
tilie, intendent vid Göteborgs museums botaniska 
avdelning och sekreterare under sju år vid länets 
hushållningssällskap. 1878 resulterade hans bota
niska utforskning av Västkusten i denna lilla skrift, 
Hallands och Bohusläns Fanerogamer och Orm
bunkar, som gavs ut som häfte 16 i Göteborgs 
Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles 
handlingar, Ny Följd. Han flyttade i samband med 
pensioneringen till Alingsås, där han så småningom 
dog.

- När vi ändå kikar på västkustbotanik, kan vi 
nämna Gustaf Robert Alfons Theorin (1841— 
1881), som föddes i Hasslövs prästgård i Halland. 
1861 skrevs han in vid Lunds universitet och 1865

blev han fil. dr - på den här avhandlingen Växt- 
geografisk skildring af södra Halland - samt 1875 
med. dr. Han tjänstgjorde sedermera som tf pro- 
vincialläkare i Svegs distrikt i Härjedalen och han 
dog i Sveg.

Blekinge och Skåne

- Ska Du inte själv ha något av sillarna och dryck
erna?

- Det blir nog tid till det också. Jo, förresten, 
lite vitlökssill måste jag ha, för att uthärda Era 
andedräkter. - Men nu kikar vi lite på blekinge- 
floror. Här är en liten bunt sådana av Carl August 
Gosselman (1831-1893), som föddes i Karlskrona. 
Fadern, som för övrigt levde ett mycket mer spän
nande liv än Carl August junior, var officeren, 
handelsagenten, upptäcktsresanden, författaren 
m m Carl August Gosselman och modern var Sofia 
Henrika Hallström. 1849 skrevs Carl August in vid 
Lunds universitet och 1851 försvarade han avhand
lingen Stirpes rariores Territorii Ystadiensis. 1853 
blev han fil. dr och 1860 lät han trycka sin Syste
matisk Förteckning på de i Blekinge vildt växande 
Slägten af Fanerogamer och Ormbunkar närmast 
som en handledning till sina elever. Detta arbete 
tycks aldrig ha sålts i bokhandeln, utan i stället 
publicerade Gosselman 1861 en utvidgad upplaga 
av förteckningen. 1864 försvarade han sitt speci- 
mineringsarbete för lektorat Zoologiska och Bota
niska Iakttagelser inom Blekinge. 1865 utnämndes 
han så till lektor i naturvetenskap och modersmålet 
i Karlskrona och samma år utkom hans slutgiltiga 
Blekinges flora eller systematisk förteckning på de 
i Blekinge vildt växande fanerogamer och bräken- 
växter. Han var tjänstledig från 1871 och dog så 
småningom på Elestorp i O. Kärrstorp i Skåne.

- Ta nu lite porssnaps. Se här. Skål, Broder!
- En lite senare blekingebotanist var Johan 

Fredrik Eberhard Svanlund (1832-1902), som 
föddes i Ystad. Han var elev vid Karlskrona läro
verk och 1851 blev han student vid Lunds univer
sitet. 1856-1892 arbetade han som telegrafkom
missarie i Karlskrona. Han tjänstgjorde också som 
föreståndare för tekniska yrkesskolan i samma 
stad. Han dog vid Tulseboda brunn i Kyrkhult i 
Blekinge. Svanlund har väl blivit mest känd för den 
här blekingefloran från 1889, Förteckning öfver 
Blekings fanerogamer och ormbunkar med uppgift 
på växtlokaler och geografisk utbredning.

- Bland blekingebotanisterna från denna tid 
måste vi också nämna Carl Gustaf Westerlund
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(1864-1914). Det här arbetet Bidrag till känne
domen om Ronnebytraktens fauna och flora från 
1890 bär hans namn. Han föddes i Ronneby och 
var son till Carl Agardh Westerlund, som jag ska 
berätta om senare. 1883 blev han student vid 
Karlskrona högre läroverk och 1884 vid Lunds 
universitet. 1888 blev han fil. kand. i Lund, men 
flyttade 1890 till Uppsala där han 1894 blev fil. lic. 
1895 hade han provår vid Realläroverket på Norr
malm i Stockholm. Han tjänstgjorde som vikarie
rande lärare vid läroverk i Ronneby, Hudiksvall, 
Karlstad, Lidköping, Södertälje, Norrtälje, Kalmar, 
Eksjö och Alingsås. 1902 gifte han sig med Marie- 
Louise Tjäder och samma år tillträdde han tjänsten 
som ordinarie adjunkt i naturalhistoria, tyska och 
kemi vid Hudiksvalls läroverk. 1906 blev han 
adjunkt i biologi, fysik och kemi vid Norrköpings 
högre läroverk. Han dog i Stockholm.

- Jag vet faktiskt inte vilken jag föredrar - 
porsen eller ntyskbrodden. Var och en har sin 
charm.

- Förr brukade jag vara svag för porsen. Kanske 
för att min mormor kom från Tönnersjö. - Men 
här ska Ni få höra något roligare. Den främste 
skånebotanisten under senare hälften av 1800-talet 
var utan tvivel Fredric Wilhelm Christian 
(”Fritz”) Areschoug (1830-1908), även om Nils 
Lilja nog roterar i sin grav vid de orden. Areschoug 
föddes i Simrishamn och han var son till handels
mannen i staden och sedermera lantbrukaren Peter 
Julius Areschoug samt Marie Louise Fallen, dotter 
till den kände entomologen C. F. Fallén. ”Fritz” 
var redan tidigt intresserad av botanik. 1847 blev 
han student vid Lunds universitet, 1852 fil. kand. 
och 1853 fil. dr. Han var duktig även i zoologi och 
erbjöds till och med en docentur i detta ämne av 
professor Sven Nilsson. 1854 utnämndes han emel
lertid till docent i botanik. 1856-1872 var han 
lärare vid Lunds privata realskola och 1858 blev 
han dessutom adjunkt i botanik och botanices 
demonstrator. Han var upprepade gånger under 
åren 1856-1879 tf professor i botanik. 1865 gifte 
han sig med godsägardottern Helena Aurora Elfrida 
Ahlberg och året därpå publicerades hans Skånes 
flora, innefattande de fanerogama och ormbunk- 
artade växterna, vilken traditionellt följer mönstret 
i Hartmans Handbok. I floran citerar han uppen
barligen många av Nils Liljas växtlokaler -Ramstorp, 
Rökaholm, Gryttinge, Hjortaröd m fl - utan att 
ange dennes namn mer än någon enstaka gång och 
då med frågetecken i tydlig avsikt att ställa Liljas 
vederhäftighet i tvivelsmål. Den andra upplagan

Albert Engströms karikatyr av Fredric Wilhelm Chris
tian Areschoug (1830—1908) ur Strix 31/7 1902.
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från 1881, vilken var en modern och kritisk flora, 
blev ett mycket betydelsefullt verk och användes 
av generationer botanister i Skåne ända fram till 
1963 då Weimarcks flora gavs ut. 1867-1879 var 
han förutom allt det andra lärare vid Alnarps 
lantbruksinstitut. Från och med 1874 handledde 
han övningarna i mikroskopering vid Botaniska 
institutionen. Han hade varit elev till den berömde 
Hugo von Mohl i Tübingen och inledde i Lund 
undervisningen i växtanatomi och växtfysiologi. 
1858 tog han initiativet till bildandet av Lunds 
Botaniska Förening, där han var ordförande från 
instiftandet och under 30 år framåt. 1879-1898 
tjänstgjorde han som professor i botanik efter Jacob 
Georg Agardh. Han införde darwinismen i Lund 
redan i början av 1860-talet och hans föreläsning i 
samband med professorsinstallationen 1879 hand
lade om Charles Darwin. Areschoug dog i Lund. 
Han var känd för sin sparsamhet i ting men giv
mildhet i lärdom och för sitt breda simrishamns- 
mål. Han var plikttrogen, flitig, ytterst ordning
sam, var systematisk i sitt arbete och påpasslig i 
tillsynen av sina underlydandes plikttrohet. Han
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vägrade att motta ordnar och kallades för ”Gubben” 
eller ”Kotten”. I sin vetenskap började han som 
systematiker med bl a släktena Rumex och Rubus, 
men övergick till morfologi, växtbiologi och växt
geografi och senare till anatomi och experimentell 
växtfysiologi. Han författade också läroböcker i 
botanik.

- Albert Engström tecknade ett livfullt porträtt 
av Areschoug. Jag minns det tydligt.

- Min gamla Strix-samling ligger på vinden 
numera. Ni kanske känner någon som vill överta 
den. Den är i stort sett komplett. - Men titta nu 
här! Så vitt jag vet är denna lilla sällsynta skrift 
från 1870, Anteckningar till Skånes Flora, det enda 
botaniska alster som Olof Theodor Brown (1845— 
1893) har författat. Skriften med det något anspråks
fulla namnet är egentligen en liten flora över Vitt- 
skövle-trakten i östra Skåne. Brown föddes i Kärrs
torp i Vittskövle pastorat. 1883 fick han tjänst som 
vice telegrafassistent i Göteborg och 1887 assistent. 
Han var kassör vid telegrafstationen i Göteborg och 
dog sedermera i samma stad.

Småland och Öland

- Bäste Bror! Låt oss nu äntligen utbringa en 
gemensam skål! Här är Ditt porsglas.

- Nåja, skål på Er! - Ölandslitteratur är nog 
särskilt rolig att ha - förmodligen på grund av att 
så många jagar den typen av böcker. - Magnus 
Gustaf Sjöstrand (1807-1880) föddes i Kalmar. 
Hans fader var stadsvaktmästaren Peter Sjöstrand 
och modern Margareta Elisabet, född Wahlqvist. 
Magnus Gustaf blev faderlös redan 1815. Han var 
elev till Abraham Ahlqvist i naturalhistoria vid 
Kalmar gymnasium och denne stimulerade säker
ligen Sjöstrands intresse för ölandsbotanik. Under 
1820-talet gjorde han åtskilliga exkursioner på 
Öland och kring Kalmar. 1827 blev han student vid 
Uppsala universitet och 1830 fick han kontakt med 
E. M. Fries, som uppmuntrade honom i botaniken 
och hjälpte honom något i ekonomin samt till 
publiceringen 1850 av Enumeratio plantarum, in 
Ölandia sponte nascentium i Nova Acta Regiae 
Societatis Scientiarum Upsaliensis volym 14. Han 
studerade med framgång botanik för Fries för att 
bli fil. mag. och 1836 disputerade han pro exercitio 
på en dissertation i serien Topographia stirpium 
scanensium. Tack vare stipendier kunde han studera 
ännu en tid i Uppsala, men tvangs av ekonomiska 
skäl att avbryta studierna under vissa perioder för 
att arbeta. Av försörjningsskäl lät han 1841 präst-

Vårkorsört Senecio vernalis från Degeberga i Skåne. 
Arten publicerades av F. W. C. Areschoug från Fågel
sång i Skåne redan 1866 i Skånes Flora: ”Förek. vid 
Fogelsång, hvarest sommarn 1864 ett par exemplar 
funnos (Skolyngl. P. Persson enl. Dr. Olsson). Liksom 
i Tyskland kommer väl denna art sannolikt att vidare 
sprida sig i Sverige.” Areschoug fick rätt. - Foto Jan 
Thomas Johansson.

viga sig och 1841-1856 tjänstgjorde han som vice 
pastor och adjunkt i Vickleby och Gräsgård på 
Öland. 1856 blev han komminister i Torslunda. 
Han kände sig dock aldrig riktigt kallad till präst
ämbetet och saknade nog den rätta andliga glöden. 
Visserligen var han samvetsgrann och plikttrogen, 
men botaniken var hans stora lidelse .1850 fick han 
av K. F. Thedenius äntligen en lupp. Sjöstrand 
utgav 1863 som ett försök att förbättra ekonomin 
CalmarLäns och Ölands Flora, men gick i konkurs 
två år senare. Han gifte sig 1862 med Christina 
Maria Niklasdotter. 1866 exkurerade han med N. 
J. Andersson och upprätthöll en flitig korrespon
dens med E. M. Fries i Uppsala ända fram till 
dennes död 1878. Sjöstrand avlade pastoralexamen 
1870 för att erhålla kyrkoherdetjänst, en befattning



som han trots idogt ansökande aldrig fick. Han blev 
alltmer sjuklig och i början av 1880 begärde han 
och fick tjänstledighet. Han dog strax därefter 
utfattig i Ölands Skogsby.

- En ännu märkligare man var nog Carl 
Agardh Westerlund (1831-1908), som föddes i 
Berga socken nära Kalmar. Fadern var bryggaren 
Jonas Westerlund och modern Anna Catharina 
Åstrand. Han var tidigt intresserad av botanik och 
publicerade redan 1852 växtuppgifter i den här lilla 
skriften Bidrag till kännedomen om Kalmar läns 
vegetation. De många gånger fantasifulla uppgifterna 
i detta arbete utsattes för hård kritik från stads- 
medicus och läroverksläraren i Kalmar Daniel Georg 
Pettersson (1806-1881), E. M. Fries och M. G. 
Sjöstrand. Den sistnämnde lär ha utbrustit ”0 hvad 
han har ljugit ihop en mängd växter kring Calmar! ”. 
1853 blev han student vid Uppsala universitet och 
arbetade som informator i Runstens församling på 
Öland. 1856 skrevs han in vid Lunds universitet, 
1860 blev han fil. kand., 1861 disputerade han och 
1862 fick han doktorsgraden i Lund. Från detta år 
och fram till 1893 tjänstgjorde han som kollega vid 
Ronneby lägre allmänna läroverk. 1863 gifte han 
sig med Augusta Vilhelmina Lindstedt. Westerlund 
var framför allt en framstående malakolog och 
kartlade bl a Sveriges molluskfauna. Han publice
rade även viktiga ornitologiska arbeten och fick 
1873 andra förslagsrum till adjunkturen i zoologi 
vid Lunds universitet. Han dog i Ronneby.

- Nej, nu är det dags för lite mera löksill och 
borgmästarsill. Äggen har väl svalnat lagom nu? 
Och så tror jag att jag övergår till bäsken.

- Småland, mina herrar! Lyssna nu! Nils Johan 
Wilhelm (”Janne”) Scheutz (1836-1889) föddes 
i Ökna församling i Småland.- Fadern var kyrko
herden Johan Christoffer Scheutz och modern Bir
gitta Juliana Stocke. Nils Johan Wilhelm hade 
botaniskt påbrå i släkten: fadern var naturveten
skapligt intresserad, modern var halvsyster till 
Johan Forsander och mormodern var moster till 
Elias Magnus Fries. Nils Johan Wilhelm gick i 
skola i Växjö och 1854 blev han student vid Upp
sala universitet, där han hade bl a E. M. Fries som 
lärare. 1857 blev han fil. kand. och fil. mag. på 
del 1 av Conspectus Florae Smolandicae. Samma 
år publicerade Scheutz den fullständiga växt- 
förteckningen Conspectus Florae Smolandicae. 
Efter att ha tjänstgjort som lärare i Jönköping 
vårterminen 1858, utnämndes han 1859 till kollega 
vid Västerviks högre läroverk och samma år gifte 
han sig med prästdottern från Algutsboda Emmy
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Porträtt av Carl Agardh Westerlund (1831-1908).

C. A. WESTERLUND.

Johanna Gustava Linnér. 1862 blev han adjunkt i 
naturvetenskap, latin och tyska vid läroverket i 
Växjö och samma år utgav han Några bidrag till 
Smålands Flora i Westerviks Högre Elementar
läroverks redogörelse för läsåret 1861-62. Två år 
senare publicerades så hans mest kända arbete, 
nämligen Smålands Flora, innefattande Krono
bergs och Jönköpings Läns Fanerogamer och Orm
bunkar. 1872 tillträdde han tjänsten som lektor i 
naturalhistoria och latin vid Växjö läroverk. Han 
var även ledamot av stadsfullmäktige i Växjö 
1873-1888. Ett år senare dog han i Växjö av vad 
som kallades ”kronisk lunginflammation”. Eller 
vad det månne lungcancer egentligen? Scheutz 
beskrevs ”som en tyst och stilla, något tungsint 
man. Hans gång var något slängande, och förmod
ligen var det detta, som förskaffade honom tillnamnet 
’Slinken’”. Följande anekdot har berättats av Thor 
Scheutz: ”Växjö hade fått två nya fånggevaldiger, 
vilka beordrats att söka efter en förrymd fånge. De 
fingo då syn på Scheutz, när han - som de tyckte 
mystiskt - skulle från landsvägen smita in i en hage. 
Signalementet passade, och de befallde honom 
stiga upp i fångkärran. Vid framkomsten till Växjö 
mötte de biskop Andersson, som förundrad ut
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ropade: ’Nej, se goddag bror Scheutz! Vad kommer 
du i för en skjuts?’ - ’Ja, herrarna voro så vänliga 
och bådo mig åka, och då ville jag inte neka dem 
nöjet’, svarade lektorn, som steg ur och gjorde 
sällskap med biskopen mitt för de förundrade fång
vaktarna.”

- Det var ett tunnt uselt häfte, det där!
- Jag tycker att herrarna ska uttala sig lite 

mindre föraktfullt! Detta är en Akademisk Disser
tation! -Anders Axel Wilhelm Lund (1839-1925) 
föddes i Vimmerby. Fadern var handelsman och 
rådman. 1856 blev Lund student vid Linköpings 
gymnasium och skrev in sig vid Uppsala universitet. 
1863 blev han fil. kand. och samma år fil. dr på 
avhandlingen Wimmerby-florans phanerogamer 
och ormbunkar. 1863-1905 tjänstgjorde han som 
adjunkt i naturalhistoria, kemi och franska vid 
Västerviks högre läroverk. Han var ordförande i 
stadsfullmäktige i Västervik, ledamot av landstinget 
samt ledamot av andra kammaren majriksdagen 
1887 och i riksdagen 1903-1905. Han dog i Västervik.

Gotland

- Här kommer ett par mycket intressanta personlig
heter.

- Tur att Du talar om det.
- Förlåt? - Den förste hette August Gustaf 

Eisen (1847-1940) och han föddes i Jakobs för
samling i Stockholm. Fadern var grosshandlaren 
Frans August Eisen och modern Amalia Hedvig 
Aurora Markander. Han gick i skola på Visby 
allmänna läroverk 1858-1863 och på Stockholms 
lyceum 1863-1868. I Visby hade han adjunkt O. 
A. Westöö som lärare i biologi. I Stockholm ägnade 
han fritiden åt Riksmuseets samlingar och studerade 
zoologi och geologi. 1868 åkte han till Gotska 
Sandön tillsammans med sin vän Anton Julius 
Stuxberg och samma år blev han student vid Upp
sala universitet. 1869 publicerade han tillsammans 
med Stuxberg Gotlands Fanerogamer och Thallo- 
gamer, med fyndorter för de sällsyntare. 1873 blev 
han fil. kand. och docent i zoologi i Uppsala. 
1873-1874 gjorde han en forskningsresa till USA 
och 1875 blev han föreståndare för broderns vin
odling i San Joaquindalen nära Fresno. 1883-1891 
ägnade han sig mest åt praktisk trädgårdsverksam- 
het och var ledare för diverse stora anläggningar i 
Kalifornien. Han anlade bl a en av de största 
fruktträdsplantagerna i landet. Han bidrog också 
till att Sequoia gigantea blev skyddad och var 
således en av pionjärerna inom naturskyddet i

USA. 1893 blev han fil. hedersdr i Uppsala. 1892- 
1900 tjänstgjorde han som ”curator”, det vill säga 
intendent, i zoologi vid California Academy of 
Science i San Francisco. 1902-1906 var han presi
dent i San Francisco Microscopical Society. 1905 
blev han verkställande direktör vid den planerade 
biologiska institutionen i San Francisco. Denna 
anställning gick emellertid i stöpet 1906 på grund 
av jordbävningen som ödeläde staden. Från 1910 
ägnade han sig mest åt arkeologi. Ett arbete från 
1924 om den så kallade ”Antiokiakalken” har 
tilldragit sig eftervärldens intresse som exempel på 
Eisens ibland löjeväckande naivitet i sin arkeo
logiska forskning. Denna kalk ville han datera till 
mitten av första århundradet e. Kr. eller något 
senare. Han hävdade att Kristus-bilden på kalken 
var en direkt avporträttering av Kristus. Enligt 
mera källkritiska analyser är kalken ett senromerskt 
arbete från 300-talet. Eisens långa vänskap med 
kalkens ägare - den syriske konsthandlaren Fahim 
Konshakji - och publikationen om kalken gav 
Eisen under hans sista år en bostad i Fahims våning 
vid Park Avenue i New York. Han dog ogift i New 
York och ligger begravd på Mount Eisen. Han 
gjorde resor i Mexico, Mellanamerika och Främre 
Orienten. Han var en originell och mångsidig forska
re och sysslade med biologi, hortikultur, arkeologi, 
konsthistoria och mycket annat. Han hade tidiga 
idéer om cellens endosymbiontiska ursprung 
genom uppkomst ur enklare självständiga organis
mer, en teori som i senare tid visat sig vara delvis 
sann. Vännen August Strindberg har hjälpt till att 
föreviga honom som ”Ensittaren” i ”Från Fjär
dingen och Svartbäcken” 1877. - Eisens ungdoms- 
kamrat Anton Julius Stuxberg (1849-1902) föddes 
på Stucks hemman i Bunge socken på Gotland. 
Fadern var bonden och nämndemannen Johannes 
Stuxberg och modern Anna Maria Erasmidotter 
Häglund. 1869 blev han student vid Uppsala uni
versitet och 1875 fil. kand. samt fil. dr i Uppsala. 
Han deltog som zoolog i A. E. Nordenskiölds 
expeditioner till Arktis, Sibirien och Ryssland 
1875, 1876 och 1878-1880. Stuxberg var mång
årig nära vän till August Strindberg och förekom
mer ofta i dennes brevväxling. 1881 gifte han sig 
med skådespelerskan Helga Elvira Frankenfeldt, 
som var kollega och vän till Strindbergs första 
hustru Siri von Essen. Stuxberg var en framstående 
och produktiv zoolog och 1882 fick han tjänst som 
intendent vid Göteborgs naturhistoriska museums 
zoologiska avdelning. Han dog i Göteborg. - Eisens 
och Stuxbergs gotlandsflora grundar sig till stor del
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Källnate Potamogeton coloratus från Gotland. Oscar Anian Westöö hittade denna art ”vid Erikskällan i Bäl Socken 
på Gottland” och E. M. Fries publicerade den i Öfversigt afKongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar. Nionde 
årgången (1852). - Foto Jan Thomas Johansson.
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på uppgifter från Oscar Anian Westöö (1819— 
1901). Denne föddes i Storugns i Lärbro socken på 
Gotland. Fadern var handlanden i Kappelshamn 
Hans Petter Westöö och modern Ingrid Maria 
Wickman. Oscar Anian blev student i Uppsala 
1842, avlade dimissionsexamen 1845 och präst
vigdes 1846. Han innehade därefter flera förord
nanden som präst inom Visby stift och tjänstgjorde 
sedan som seminarie- och läroverkslärare i Visby. 
1858 gifte han sig med Emelia (Emma) Jakobina 
Patricia Sturtzenbecker. 1858-1889 var Westöö 
adjunkt vid läroverket och arbetade dessutom som 
fångpredikant i Visby, där han sedermera dog. 
Westöö upprättade flera otryckta sockenfloror över 
Gotland. Från 1855 ledde han också anläggandet 
av ”Sällskapets De Badande Vännerna botaniska 
trädgård” i Visby.

Norra Götaland och västra Svealand

- Jag tröstar mig med ett ägg till. Och det var i 
alla fall en sällsynt kraftfull malört. Skål, Broder!

- Västergötland har alstrat flera floraförfattare 
under 1800-talet. Victor August Wästberg (1822- 
1895) föddes i Levene. 1842 tog han studenten i 
Lund och 1845 blev han student i Uppsala. 1846 
prästvigdes han och 1867-1887 var han kollega vid 
Mariestads lägre läroverk. Han dog i Vänersborg. 
1864 publicerade han det här pyttelilla häftet Några 
iakttagelser om närmaste Mariestads-Traktens 
Fanerogamer och Ormbunkar, upptecknade till 
hjelpreda för Mariestads skolungdom vid botaniska 
exkursioner. Att döma av titeln var det tydligen 
bara avsett som ett slags kompendium och förbruk
ningsmateriel till skoleleverna och det är väl därför 
som den här floran är så sällsynt.

- Johan Nordwall (1835-1888) föddes i Fägreds 
församling i Västergötland. 1854 skrev han in sig 
vid Uppsala universitet, 1858 fick han tjänst som 
kollega vid Borås lägre läroverk, 1864 blev han fil. dr 
och 1869 tillträdde han tjänsten som lektor i kristen
dom och svenska vid Vänersborgs högre läroverk. 
Han dog på Särö badort i Halland. Hans bidrag till 
floristikhistorien blev Förteckning jämte kort
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beskrifning på vilda och förvildade fanerogamer 
växande i och omkring Borås (med undantag af 
Gräs och Carices), som gavs ut 1867. Den stackars 
Nordwall måste ha hyst en oförklarlig aversion 
gentemot graminider.

- Ernst Josef Samuel Linnarsson (1837-1897) 
föddes i Skara. 1855 skrevs han in vid Uppsala 
universitet, 1866 blev han fil. kand och från 1868 
arbetade han som kollega - ordinarie adjunkt - vid 
Skövde lägre allmänna läroverk. Linnarsson var 
även kamrer i Skövde sparbank. Han dog i Skövde. 
Han publicerade 1883 en liten Förteckning öfver 
Sköfde-traktens fanerogamer och ormbunkar, men 
efterlämnade också ett opublicerat men uppenbar
ligen tryckfärdigt manuskript om Västergötlands 
flora.

- Närke är inte så välrepresenterat vid den här 
tiden, men läroverksföreningen Hedera i Örebro utgav 
1887 en Lokalförteckning öfver Örebrotraktens 

fanerogamer och kärlcrypto,gamer.
- Föreningen Hedera är väl ingen gubbe.
- Nils Conrad Kindberg ...
- Kindberg har jag hört talas om. Lars-Åke 

Gustafsson skrev en rolig bok om honom för inte 
så länge sedan.

- Nils Conrad Kindberg (1832-1910) föddes 
i Karlstad. Fadern var handelsmannen Per Conrad 
Kindberg (1802-1890) och modern Christina 
Maria Kjellin (1808-1894). 1841-1849 studerade 
Nils Conrad vid Högre allmänna läroverket i Karl
stad. Han uppmuntrades till studier av biskopen i 
Karlstad C. A. Agardh och skrevs 1849 in vid 
Uppsala universitet. En av hans lärare i Uppsala 
var E. M. Fries. 1850-1851 var Kindberg infor
mator i Hesselskog och Vedbyholm i Dalsland och 
1851 var han vice kollega i Åmål. 1855 reste han 
till Pyreneerna i Spanien som guvernör för en son 
till prosten N. Kihlgren i Hesselskog. Samma år 
var han vice kollega i Karlstad, blev fil. kand samt 
gjorde en resa i Tyskland, Schweiz och Frankrike 
ner till Pyreneerna. 1856 var han vice kollega i 
Filipstad samt disputerade. 1857 blev han fil. dr. 
1856-1858 tjänstgjorde han som duplikant i Karl
stad och 1858-1859 som vice kollega i Väners
borg. 1858 gifte han sig med komministerdottern 
Ansgaria Christina (Stina) Cajsa Hardin (1830— 
1911) från Fröskog i Dalsland. 1859 blev han 
kollega vid Vänersborgs högre elementarläroverk 
och 1860-1901 var han ordinarie lektor i natur
vetenskap och matematik vid Linköpings högre 
allmänna läroverk. Från 1870-talet ägnade han sig 
mest åt mossor och kanske gjorde han sina största

* cr

mmB:;-*P

JÄH!

Porträtt av Nils Conrad Kindberg (1832-1910).

naturvetenskapliga insatser inom bryologin. Han 
var för övrigt lärare till den blivande lektorn och 
mosskännaren E. Adlerz. 1888-1895 gjorde han 
resor i Tyskland och Schweiz. Han var tjänstledig 
från 1900, då han flyttade till Uppsala. 1901 fick 
han enligt egen begäran avsked med pension. Han 
dog i Uppsala. Kindberg har naturligtvis blivit 
känd för eftervärlden även för sitt flitiga flora- 
författande. Han övertog C. J. L. Lönnbergs bota
niska material, sedan denne övergivit planerna på 
en östgötaflora, men han var också själv en frene
tisk botanist som ofta var ute i östgötanaturen. Vi 
kan här i tur och ordning räkna upp hans både 
mindre och större floror. 1861 kom första upplagan 
av hans Östgöta Flora (Fanerogamerna) och 1868 
publicerade han ett Tillägg till Östgöta Flora, 
innehållande förteckning öfver Östergötlands 
Fanerogamer och Ormbunkar jemte uppgift öfver 
deras växeställen. De andra, tredje och fjärde 
upplagorna av floran kom ut 1874, 1880 respektive 
1901 under titeln Östgöta Flora. Beskrifning öfver 
Östergötlands Fanerogamer och Ormbunkar. Ett 
Sammandrag af Östgöta Flora gav han ut 1872 och



ett Sammandrag af Norra Sveriges Flora (Fanero- 
gamer och Ormbunkar) 1873. Kindberg hann också 
skriva en Svensk Flora. Beskrifning öfver Sveriges 
Fanerogamer och Ormbunkar, som utkom 1877. 
”1 det privata lifvet var Kindberg en vänsäll man, 
städse förnöjsam och road af ett anspråkslöst säll- 
skapslif, isynnerhet om han därvid fick tillfälle att 
visa sina herbarieskatter”. Han hade ibland vissa 
svårigheter att upprätthålla en strikt disciplin bland 
sina elever och i Linköping fick han tidigt ök
namnet ”Perka” - hans något bristfälliga sinne för 
humor utnyttjades friskt och tacksamt av eleverna.

- En mindre känd östgötabotaniker var Carl 
Fredrik Elmquist (1844-1904), som föddes i 
Norrköping. 1863 blev han student i Uppsala, 1869 
fil. dr på avhandlingen Om de Skandinaviska 
Lycopodiaceerna och 1870 adjunkt vid Örebro 
högre läroverk. Han dog i Örebro. Förutom att han 
arbetade ett tag med lummerväxter, publicerade 
han 1874 Norrköpings-traktens Fanerogamer och 
Ormbunkar, jemte växtställen och värden, sådana 
de blifvit bestämda af Upsala botaniska bytes
förening.

- Karl Fredrik Dusen (1849-1919) föddes i 
Sund i Östergötland. Han blev student i Uppsala 
1868 samt fil. dr - på avhandlingen Om Sphagna- 
ceernas utbredning i Skandinavien - och docent 
1887. 1888 tillträdde han tjänsten som lektor i 
naturalhistoria och kemi i Kalmar och samma år 
publicerades hans lilla guidebok Ombärgstraktens 
flora och geologi, till ledning för den Ombärgs- 
besökande allmänheten. Han avled i Kalmar efter 
flera års lidande i epilepsi.

- Vi kan lika gärna titta på Västmanlands- och 
dalabotaniken i detta sammanhang. Johan Edvard 
(Jedvard) Danielsson Iverus (1846-1922) föddes 
i Kolbäck i Västmanland. 1868 blev han student 
vid Stockholms lyceum och 1874 med. fil. kand. i 
Uppsala. 1877-1886 tjänstgjorde han som vikarie
rande adjunkt och därefter extra lärare vid högre 
läroverket i Linköping. 1887 flyttade han till Fin
land och arbetade som lärare. Han blev 1905 
föreståndare - intendent - för Lovisa stads ny
grundade historiska och konstindustriella museum, 
till vilket han själv delvis var upphovsman. Hans 
stora floristiska alster blev en Beskrifning öfver 
Västmanlands Fanerogamer och Thallogamer, 
som publicerades 1877.

- Om Adolf Magnus Troilius (1838-1909) 
känner vi inte särskilt mycket. Han föddes i Väster
ås och skrev 1856 in sig vid Uppsala universitet. 
1860 blev han fil. dr på avhandlingen Om Westerås-
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trakten i botaniskt afseende och 1866 vice härads
hövding. 1876-1907 arbetade han som magistrats
sekreterare och 1876-1909 var han dessutom notarius 
publicus i Gävle, där han sedermera dog.

- Johan Conrad Indebetou (1845-1890) föddes 
i Nyköping. 1869 avlade han apotekareexamen. 
Han var apotekare i Avesta och 1877 blev han 
slutligen föreståndare för medikamentsförrådet i 
samma stad. Han dog i Avesta. Indebetou var inte 
precis någon flyhänt floraförfattare, men här är i 
alla fall hans Flora dalekarlica. Dalarnes fanero
gamer och filices från 1879.
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- Har Du mycket kvar?
- Ingen fara. Här är en bunt avhandlingar igen. 

Fredrik Johan Björnström (1833-1889) föddes i 
Stockholm. Fadern var assessorn Johan Björn
ström och modern Magdalena Kristina Malmstedt. 
1851 blev Fredrik Johan student vid Uppsala uni
versitet. Han medföljde Robert Fredric Fristedt till 
trakterna kring Torne träsk 1852 och undersökte 
1856 tillsammans med sin bror Johan Herman och 
sedermera professorn i botanik i Helsingfors Sextus 
Otto Lindberg Pite lappmark, där han fann ämne 
för sin växtgeografiska avhandling. 1855 dispute
rade han för praeses Johan Emanuel Zetterstedt. 
1856 avlade han fil. kand.-och teoretisk teologisk 
examen - dimissionsexamen. Samma år disputerade 
han på avhandlingen Grunddragen af Piteå Lapp
marks växtfysiognomi och blev 1857 fil. dr. Han 
tjänstgjorde som underläkare vid garnisonssjuk
huset i Stockholm 1857-1858, avlade med. kand.- 
examen 1859 och blev 1862 med. lic. Under 1861 
arbetade han som amanuens vid akademiska sjuk
huset i Uppsala och under 1862 som tf överläkare 
där. 1863 gifte han sig med possessionatsdottern 
Hedvig Johanna Lovisa Siefvert (1836-1872). 
Samma år var han underläkare vid Sätra hälso
brunn och efter disputation och avlagd legiti
mationsed 1863 blev han 1864 med. dr. 1863-1865 
var han adjunkt i kirurgi och obstetrik vid Uppsala 
universitet, 1865-1868 adjunkt i teoretisk och prak
tisk medicin och 1868-1878 intendent vid Sätra 
hälsobrunn. Han innehade även flera förordnanden 
som professor och tf överläkare vid Uppsala hospital. 
1873 gifte han sig med Maria Eleonora Håkansson. 
1877-1878 var han tf medicinalråd och från 1878 
medicinalråd. Från 1882 tjänstgjorde han som tf eo 
professor i psykiatri vid Karolinska institutet och 
överläkare vid Stockholms hospital för sinnes



SVENSK BOT. TIDSKR. 90 (1996) Svensk kärlväxtfloristik rullar på 43

sjuka. 1884 utnämndes han till överläkare vid 
Stockholms hospital och eo professor i psykiatri 
vid Karolinska institutet. Han dog på Konradsberg 
vid Stockholm.

- Robert Fredric Fristedt (1832-1893) föddes 
i Katarina församling i Stockholm. Fadern var 
kryddkramhandlaren Gustaf Fredrik Fristedt och 
modern Kristina Charlotta Vahlberg. 1851 skrev 
Robert Fredric in sig vid Uppsala universitet, 1856 
blev han fil. kand. och 1857 disputerade han på 
avhandlingen Växtgeografisk skildring av södra 
Ångermanland och blev fil. dr. 1859 blev han med. 
kand., utsågs 1861 till wahlenbergsk amanuens vid 
farmakologiska institutionen samt avlade med. lic.- 
examen och 1862 blev han med. dr samt adjunkt i 
medicin, naturalhistoria och kemi vid Uppsala uni
versitet. Han gifte sig 1864 med protektions
sekreterare- och häradshövdingsdottern Hulda 
Maria Schönmeyr (1836-1910). Fristedt var 1869— 
1873 samt 1874-1877 notarie i medicinska fakul
teten vid Uppsala universitet. 1877 utnämndes han 
till eo professor i farmakologi och medicinsk natural
historia samt till prefekt för farmakologiska insti
tutionen. Han var dessutom redaktör för Uppsala 
läkareförenings förhandlingar från 1866 och fram 
till sin död på Tomtebo vid Uppsala. Fristedt var 
under hela livet knuten till Uppsala universitet, där 
han ”framlevde en akademikers stillsamma tillvaro”. 
Hans främsta ungdomsintresse var botanik och i 
läkaryrket valde han de ämnen som hade den 
största botaniska anknytningen, nämligen farmako- 
login och farmakognosin. Hans medicinska förfat
tarskap hade också en starkt botanisk vinkling. Han 
reste i både Sverige och Mellaneuropa för att bl a 
samla material till exsiccatverket Sveriges farma- 
ceutiska växter. Han är väl mest känd för sin 
bearbetning och utgivning 1877 av Franckenii 
handskrift Botanologia från 1640. Han lär i sin 
undervisning ha haft ett levande och omväxlande 
framställningssätt och i sina tentamina måttliga 
fordringar. Han beskrivs som vänlig och blid i sitt 
uppträdande, men var mycket bestämd och höll fast 
vid den egna ståndpunkten, när han väl funnit sin 
åsikt riktig. Enligt hustruns systerson Carl Lind
hagen var han en sträng make. Fristedt såg med 
ovilja att Stockholms högskola växte fram. Lind
hagen hade under ett par år varit inackorderad hos 
familjen Lristedt. Eftersom hans far var engagerad 
i högskoleplanerna, måste Lindhagen byta bostad.

- Carl Petter Laestadius (1835-1920) föddes 
i Piteå. Ladern var kyrkoherden Petrus Laestadius, 
modern Carolina Hagberg och farbrodern Lars

Levi Laestadius. 1853 skrev Carl Petter in sig vid 
Uppsala universitet och 1856 tog han teor. teol. 
examen - dimissionsexamen. 1860 blev han fil. dr 
i Uppsala på avhandlingen Bidrag till kännedomen 
om växtligheten i Torneå Lappmark samt kollega 
vid Vänersborgs högre läroverk och 1862 präst
vigdes han. 1861-1913 tjänstgjorde han som adjunkt 
i naturlära och matematik vid Umeå högre läro
verk. Ar detta möjligen rekord i tjänstgörings- 
längd? Han var alltså vid sin avgång 78 år gammal. 
1888 brann Umeå och därmed också Laestadius 
herbarium. Han började emellertid strax insamla 
mängder av nytt material från stadens omgivningar. 
Hans nya herbarium återfanns i läroverkets källare 
på 1970-talet och finns nu i Umeå. Laestadius var 
känd som ett stort original. Disciplinen och under
visningen lämnade nog mycket övrigt att önska och 
på äldre dagar lär han inte ha lyckats att upprätt
hålla någon som helst ordning i sina klasser. Han 
vägrade prompt gå i pension trots rektors och 
läroverksöverstyrelsens enträgna uppmaningar. 
Granfelt återger bland mycket annat följande episod, 
som vittnar om Laestadius’ särart. ”1 en skrivelse, 
som även citerades i pressen, förklarade Laestadius, 
att han ej ville avgå, då han älskade ungdomen och 
rektor Lindgren i synnerhet.” ”Ett besök vid läro
verket i Umeå av skolgeneralen, överdirektör 
Bergkvist ledde ej heller till något resultat. 
Bergkvist skulle bl. a. höra på en geografilektion 
av Laestadius. Då han kom in i klassen, var en 
karta utbredd över katedern och där stod en del 
elever högljutt diskuterande. ’Men det här går väl 
ej an’, lär generalen ha sagt. ’Fortsätt Ni, pojkar, 
fortsätt bara’, skulle Laestadius då ha yttrat. Seder
mera blev Laestadius uppkallad å rektorsexpedi- 
tionen, där han träffade såväl rektor Lindgren som 
överdirektören. Då Laestadius fick klart för sig, att 
meningen var att förmå honom taga avsked, gick 
han mot dörren, viktade bakom sig med händerna 
och sade: ’Jaså, va’ de’ inget annat, va’ de’ inget 
annat’. Laestadius blev emellertid vt. 1906 åtalad 
av överstyrelsen för läroverken inför domkapitlet 
i Luleå och av denna anledning avstängd från 
tjänstgöring. Även nästföljande läsår blev han 
avstängd och slutligen 1/9 1909 suspenderad.” 
Han dog så småningom i Umeå och ligger begravd 
på läroverkets egen grav på gamla kyrkogården.

- Johan Alfred Wiström (1830-1896) föddes 
i Gävle. Fadern var åkaren Lars Wiström och modern 
Anna Stina Justus. 1851 blev han student vid 
Uppsalauniversitet, 1857 fil. kand. samt fil. dr på 
avhandlingen Botaniska och geologiska iakttagelser



inom Dalelfvens flodområde i Uppland och 1859 
fick han tjänst som adjunkt vid Hudiksvalls högre 
läroverk. 1867 disputerade han på följande avhand
ling för lektorat, vilken bevisar hans stora engage
mang i Hälsinglands florautforskning: Provinsen 
Helsinglands Fanerogama Vexter och Ormbunkar. 
1874 gifte han sig med Gustafva Collin. Wiström 
slutade sina dagar på Vallarna på Lingarö i Hälsing- 
tuna församling utanför Hudiksvall. Han var för
utom botanist livligt intresserad av kulturhistoria, 
fornminnesvård och hembygdsforskning. I Enångers 
gamla kyrka från 1300-talet inredde han ett kyrko- 
museum med Hälsinglands fornminnessällskaps 
samling av främst medeltida inventarier, särskilt 
träskulpturer, från hälsingekyrkor. - Per Wilhelm 
Wiström (1865-1926) föddes i Falun. Han var 
brorson till J. A. Wiström. Fadern var köpmannen 
Lars Petrus Wiström och modern Carolina Wilhel
mina Wahlquist. Han hade i Falun som lärare i 
naturalhistoria lektor P. G. E. Theorin. Per Wilhelm 
avlade 1884 mogenhetsexamen vid högre läro
verket i Falun och 1888 blev han fil. kand. i 
Uppsala. 1890 avlade han agronomexamen vid 
Ultuna lantbruksinstitut. 1890-1893 och 1894— 
1897 tjänstgjorde han som lärare vid Södra Vi 
folkhögskola och lantmannaskola i Kalmar län. 
1894 avlade han examen vid Alnarps mejeriinstitut 
och 1898-1908 arbetade han som lärare vid Fornby 
folkhögskola i Dalarne och var föreståndare 
för lantmannaskolan. 1908 gifte han sig med Ida 
Bondeson. Från detta år och fram till sin död var 
han rektor för Fridhems folkhögskola, lantmanna
skola och lanthushållsskola vid Svalöv, i vilken ort 
han också dog. Wiström kompletterade far
broderns floristiska undersökningar av Hälsing
land och gav ut en flora över landskapet 1898, 
grundad på J. A. Wiströms och egna anteckningar, 
nämligen Förteckning öfver Flelsinglands fanero- 
gamer och pteridophyter.

- Carl Johan Backman (1822-1898) föddes på 
Frösön i Jämtland. Fadern var prosten och kyrko
herden i Sunne Gunnar Backman och modern Anna 
Katarina Agorander. 1840 blev Carl Johan student 
vid Uppsala universitet, disputerade 1843, blev fil. 
kand. 1845 och efter disputation - på Fries’ Novi- 
tiarum florae Sveciae mantissa t ertia, del X - blev 
han fil. dr samma år. 1846-1847 var han lärare vid 
Nya elementarskolan i Stockholm, 1847-1848 
vikarierande lärare vid Östersunds elementarskola, 
1849-1854 duplikant och från 1854 ordinarie lärare. 
Från 1851 innehade han tjänst som kollega vid både 
Härnösands och Haparanda läroverk, men tillträdde
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aldrig. Han gifte sig 1852 med bruksägaredottern 
Lucia Ulrika Gavelius (1822-1863) i Luleå. 1855- 
1883 var Backman rektor och 1859-1884 tf rektor 
vid Luleå elementarskola, men på grund av sjuk
lighet var han tjänstledig från och med 1880. 1865 
gifte han sig med grosshandlardottern Anna Vilhel
mina Sontag (1829-1915). 1884 fick han tjänst som 
lektor i tyska och naturvetenskap vid ovanstående 
läroverk, men var fortfarande tjänstledig. Han fick 
slutligen avsked 1887 och dog senare i Stockholm. 
Som lärare visade han nit för undervisningen och 
en ovanlig duglighet och förstod att hos sina elever 
väcka ett levande intresse för naturvetenskaperna. 
Läroverket i Luleå utvecklades under hans tid som 
rektor där från en lägre apologistskola till ett 
fullständigt högre allmänt läroverk. Arnell skriver 
om hans utseende: ”Backman var kortväxt med 
sydländsk, mörk ansiktsfärg, ett arv efter mor
modern, som var av utländsk härstamning”. - 
Viktor Ferdinand Holm (1834-1894) var son till 
prosten C. J. Holm i Själevad. Han arbetade som 
elementarlärare i Örnsköldsvik och från 1875 var 
han lektor vid Örnsköldsviks samskola. Under 
tiden som adjunkt vid Högre elementarläroverket i 
Luleå publicerade han tillsammans med sin då
varande kollega rektorn vid läroverket C. J. Back
man en Början till Elementarflora öfver Wester- 
bottens och Lapplands Fanerogamer och Bräken- 
artade växter i Luleå Högre Elementarläroverks 
Årsberättelse för läsåret 1874-1875. Sedan Holm 
1875 flyttat till Örnsköldsvik utgav C. J. Backman 
1878 en fullständig och reviderad Elementarflora 
öfver Vesterbottens och Lapplands Fanerogamer 
och Bräkenartade växter.

- Per Svensson (1839-1917) föddes i Väsby i 
Skåne. Fadern var hemmansägaren Sven Påhlsson 
och modern Kjersti Pehrsdotter. 1864 skrev Per in 
sig vid Lunds universitet och 1875 blev han fil. 
kand. Han tjänstgjorde från 1874 som lärare vid 
läroverken i Hälsingborg, Lund, Växjö och Lin
köping. 1881-1908 var han adjunkt i matematik, 
naturlära och svenska vid Högre allmänna läro
verket i Härnösand, där han dog ogift. Per Svensson 
gav 1885 ut en Flora öfver Norrlands kärlväxter, 
till läroverkens tjenst utarbetad, som förmodligen 
närmast var avsedd som läromedel för undervis
ningen i växtkännedom vid norrländska läroverk. 
Han publicerade också den omfattande Flora över 
Sveriges kulturväxter, vilken förbereddes genom 
många resor i Europa.

- Peter Olsson (1838-1923) föddes i Hörja 
socken i Skåne. 1858 blev han student i Lund, 1865
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fil. dr och 1867 docent i zoologi. 1869-1905 
arbetade han som lektor i naturvetenskap vid Öster
sunds högre läroverk. Han dog på Spegelvik vid 
Arkelstorp i Skåne. 1884 publicerades hans Jemt- 
lands fanerogamer och ormbunkar, upptecknade 
med angifvande af växtlokaler i Öfversigt af Kong- 
liga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar. 1890 
trycktes hans växtgeografiska arbete Om de jemt- 
ländska fjällväxternas utbredning inom Sverige i 
Östersunds högre allmänna läroverks (elementar
läroverks) redogörelse 1889-1890. Jemilands fanero
gamer och ormbunkar. Tillägg gavs ut 1896, också 
i KVA-Öfversigt-serien.

Hela Sverige

W avlägsnar sig och återkommer efter en stund 
med en ny trave böcker. Vi suckar tyst. Morgon
dunklet och fem snapsar åstadkommer en slapphet 
i våra sinnen som oroväckande närmar sig lik
giltighet.

- Gustaf Ivar von Cederwald (1850-1891) 
föddes i Stockholm. Han måste tidigt ha haft ett 
brinnande intresse för botanik, för redan som fjorton- 
åring gav han ut växtförteckningen Skandinaviska 
Halföns Fanerogamer och Ormbunkar, ordnade 
efter C. J. Hartmans Flora, 8:de upplagan. 1871 
blev han student vid Nya elementarskolan i Stock
holm, sökte sig en militär bana, befordrades 1881 
till löjtnant vid Södermanlands regemente och 
utsågs sedermera till tf regementsintendent vid 
Västgöta-Dals regemente. Han dog i Vänersborg.

- Carl Martin Alfred Immanuel Falck (1844- 
1871) föddes i Gladsax i Skåne. 1860 skrev han in 
sig vid Lunds universitet och 1868 blev han fil. dr 
på avhandlingen Bidrag till kännedomen om den 
sydsvenska vegetationens ursprung och vägen för 
dess invandring. Ett floristiskt alster från hans hand 
är en Förteckning öfver Skandinaviens Phanero- 
gamer, Thallogamer och Characeer från 1865. 
1866 fick han tjänst som eo amanuens vid botaniska 
institutionen vid Lunds universitet och 1869 som 
eo amanuens vid universitetsbiblioteket. Han dog 
i Lund bara 27 år gammal.

- Carl Fredrik Nyman (1820-1893) föddes i 
Katarina församling i Stockholm. Fadern var 
grosshandlaren Carl Gustaf Nyman och modern 
Anna Brita Dahlberg. 1838 skrev han in sig vid 
Uppsala universitet och 1840 gjorde han en bota
nisk resa till Gotland och en floralista härifrån 
publicerades 1842. 1841 blev han med. fil. kand. 
och 1844 reste han i Italien. Fram till 1844 var han

Lappyxne Platanthera obtusata subsp. oligantha från 
Nuolja i Torne Lappmark. Denna orkidé blev funnen i 
augusti 1880 av studeranden K. P. Hägerström på fjället 
"Nuljalaki" i Torne Lappmark och publicerades därifrån 
i E. V. Ekstrands reseberättelse i Botaniska Notiser 
1881. - Foto Jan Thomas Johansson.

vikarierande lärare vid Klara högre lärdomsskola 
och Nya elementarskolan i Stockholm. Enligt vad 
han själv påstod ägnade han sig helt åt vetenskaplig 
verksamhet till dess att han anställdes vid Natur
historiska riksmuseet. Nyman hade ett stöd i sin 
nästan jämnårige vän N. J. Andersson, som upp
drog åt honom att ordna och bestämma det euro
peiska fanerogamherbariet. Detta arbete resulterade 
1854-1855 i Sylloge florae europaeae seu planta
rum vascularium Europae indigenarum enumeratio 
adjectis synonymis gravioribus et indicata singu- 
larum distributione geographica - den första floran 
över hela Europa. Ett Supplementum Sylloges 
florae europaeae publicerades 1865 och en andra om
arbetad upplaga kallad Conspectus florae europaeae, 
seu enumeratio methodica plantarum phanero- 
gamarum Europae indigenarum, indicatio distri-



butionis geographicae singularum etc. kom i tryck 
1878-1882. Också för detta verk utgavs Supple- 
mentum 1878-1882, 1883-84 samt 1889-90. I 
Sverige är han nog mest känd för floran Utkast till 
svenska växternas naturhistoria eller Sveriges 
Fanerogamer skildrade i korthet med deras växt- 
ställen och utbredning m. m., deras egenskaper, 
användning och historia i allmänhet från 1868. 
Denna innehåller etnobotaniska, växtgeografiska 
och ekologiska uppgifter och Erik Axel Karlfeldt, 
som ägde Sveriges Fanerogamer, använde växt
namnen och miljöbeskrivningarna i sin lyrik. Den 
utkom dessutom i en facsimileutgåva 1980. 1873 
utkom Svensk Fanerogam-Flora för skolungdom. 
Utarbetad med hänsyn till den K. matem.-naturh. 
läroboks-kommissionens betänkande. Med en för
beredande inledning och ett bihang om det natur
liga systemet. 1855-1889 arbetade Nyman som 
amanuens vid Riksmuseets botaniska avdelning, 
men kallade sig ”konservator” efter utländsk före
bild. 1889 dömdes Nyman till fem månaders fäng
else för förargelseväckande beteende och avskedades 
dessutom från sin tjänst på Riksmuseet. Anledningen 
var att han hade blottat sig för en minderårig flicka. 
Fyra år senare dog han ogift i Klara församling i 
Stockholm.

W placerar en halv meter böcker framför oss. 
Bullret får oss att rycka till ur apatin. Det är 
dessutom en gammal bekant från skol- och universi- 
tetstidens växttragglande.

- Thorgny Ossian Bolivar Napoleon Krok 
(1834-1921) föddes i Uddevalla. Fadern var advo
katen Johan Peter Krok och modern Carolina 
Elisabet Uttermarck. 1852 blev Krok student vid 
Göteborgs gymnasium i Uppsala och skrev in sig 
vid Uppsala universitet. Under gymnasieåren hade 
hans lärare C. J. Findeberg väckt Kroks intresse 
för växtsystematik. Han togs väl omhand i Uppsala 
av J. E. Areschoug och E. M. Fries. Botaniken 
upptog helt hans själ och hjärta och han fick ingen 
tid över för ordnade studier i övriga ämnen som 
var obligatoriska för en examen. Han saknade 
förmåga att inskränka sig till de ”nödvändiga läxor” 
som krävdes för betyg. Han försörjde sig som 
amanuens vid Botaniska trädgården, som lärare vid 
Ultuna lantbruksinstitut och gav kollegier i botanik. 
Efter 15 terminer vid universitetet betraktades han 
som överliggare och han blev så översköljd av 
förebråelser och goda råd av vännerna att han bröt 
alla förbindelser med Uppsala, när han fick ett 
lärarvikariat. 1861-1863 var han sålunda extra 
lärare vid Maria lägre läroverk i Stockholm och
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1863 ordinarie kollega i naturlära, engelska, historia 
och geografi vid samma skola. 1865-1874 arbetade 
han också som extra lärare vid högre lärarinne
seminariet. Under tiden försökte man förgäves få 
honom tillbaka till Uppsala universitet och Are
schoug lockade dessutom med en tjänst som ogradu- 
erad docent. 1867 gifte han sig med handelsmans- 
dottern Amalia (Amy) Gottfrida Hallberg (1846- 
1915), vars moder också var en Krok. 1869-1871 
var han ledamot av matematisk-naturvetenskapliga 
lärobokskommissionen. Han granskade botaniska 
läroböcker och floror lite väl ingående, gjorde 
skarpa anmärkningar och fick därför bittra ovänner 
bland läroboksförfattarna. 1874-1876 tjänstgjorde 
han som extra lärare vid Stockholms folkskollärar- 
seminarium. Under N. J. Anderssons tjänstetid på 
Riksmuseet var han tidvis biträde vid den botaniska 
avdelningen. 1879 uppgick Maria lägre läroverk i 
det nybildade Södra latinläroverket och Krok blev 
då adjunkt. Han tjänstgjorde här till 1899 och var 
eo lektor där 1885-1886. Han lämnade bidrag till 
Hartmans floror och fick uppdraget att ge ut C. J. 
och C. Hartmans handbok i Skandinaviens flora, 
innefattande Sveriges, Norges, Finlands och Dan
marks Ormbunkar och Fanerogamer, Tolfte upp
lagan efter C. J. Hartmans död. Han tröttnade efter 
första häftet 1889, eftersom medarbetarna som 
åtagit sig svåra växtgrupper svek. Han utgav 1883 
tillsammans med rektorn S. O. I. Almquist Svensk 
flora för skolor 1. Fanerogamer. Denna kom att 
användas som lärobok i alla läroverk, såldes i över 
100 000 exemplar och utgavs i femton upplagor 
medan Krok levde. Den har hittills kommit i tjugo
sju upplagor och är fortfarande den mest använda 
examinationsfloran i Sverige. Detta berodde tidi
gare på en lycklig kombination av pedagogisk 
uppläggning, lagom format och lågt pris. Den 
sistnämnda faktorn gäller dock inte längre. Han 
påbörjade arbetet på den väldiga svenska botanik- 
bibliografin Bibliotheca Botanica Suecana redan 
under uppsalatiden. När han gick i pension ansåg 
han det i det närmaste tryckfärdigt, men trots det 
kompletterade han ständigt manuskriptet under 
resten av sitt liv - ännu ett utslag av hans alltför 
pedantiska natur som gjorde det nästan omöjligt för 
honom att färdigställa något slutgiltigt. 1 sitt testa
mente uppdrog han åt sin lärarkollega F. R. Aulin 
och professor C. A. M. Findman att ytterligare 
korrigera och komplettera manuskriptet samt om
besörja tryckningen och utgivandet. När Aulin 
dog, övertog fd adjunkten Karl Johansson uppgiften 
och verket kunde äntligen publiceras 1925. 1871 var
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han med och stiftade Stockholms Naturvetenskap
liga Förening och han var även en av initiativtagarna 
till Stockholms Botaniska Sällskap. Han dog i 
Engelbrekts församling i Stockholm. Krok levde 
enkelt och sparsamt. Tack vare floran, som enligt 
Krok själv var ”en riktig liten guldgruva”, kunde 
han ekonomiskt hjälpa släktingar och vänner och 
dessutom kunde han instifta flera stipendiefonder 
genom donationer i sitt testamente. Den unge gäng
lige Krok med sina röda polisonger var omtyckt 
och spred trivsel och läslust. Från senare år ger 
elever och kollegor emellertid bilden av en svår 
herbariegranskare, sträng och knarrig med väldiga 
knävelborrar, skarpa drag och isgrå ögon.

- Sigfrid Oscar Immanuel Almquist (1844- 
1923) föddes i Stockholm. Fadern var kyrkoherden 
och sedermera prosten Oskar Julius August Alm
quist och modem Nanna Johansson. Almquist växte 
upp i Skogs-Tibble vid Uppsala. 1862 blev han 
student vid Uppsala högre läroverk, 1868 fil. kand. 
och 1869 fil. dr. Almquist hade som lärare i Uppsala 
Thore Magnus Fries, som sporrade hans intresse 
särskilt för lavar, och Elias Magnus Fries var hans 
stora förebild. 1868-1869 genomgick han provår 
vid Uppsala högre elementarläroverk och 1870- 
1880 tjänstgjorde han som lärare vid Beskowska 
skolan i Stockholm. 1875 gifte han sig med bruks- 
förvaltardottern Sofia Lovisa (Sofi) Hultén (1844- 
1926). Sedermera blev även hon en betydande 
pedagog och läroboksförfattare. 1875-1893 arbetade 
han som extralärare vid Statens högre lärarinne
seminarium. 1880 speciminerade han för lektorat 
och samma år blev han lektor i naturalhistoria och 
kemi vid Stockholms högre realläroverk på Norr
malm - Norra real. 1891-1906 var han tf rektor. 
1892 blev han en av grundarna av Pedagogiska 
sällskapet i Stockholm och dess förste ordförande. 
Han pensionerades från lektoratet 1909. Almquist 
var betydelsefull som pedagog. Förutom i natur
vetenskap undervisade han framgångsrikt i kristen
dom, filosofi, historia och andra humanistiska 
ämnen - även i läroverkets högre klasser. Han var 
också en flitig läroboksförfattare i framför allt 
naturvetenskap, geografi, logik och psykologi. I 
sin undervisning var han levande men saklig och 
koncentrerad. Som jag nyss nämnt utgav han till
sammans med T. O. B. N. Krok Svensk flora för 
skolor I. Fanerogamer, ett sällsynt lyckat lag
arbete. Man kan misstänka att Krok huvudsakligen 
bidrog med växtsystematiska faktakunskaper, medan 
Almquist stod för den koncentrerade uppläggningen 
av boken som han försökte göra fri från oväsentlig
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heter. Mot slutet av sin levnad drabbades Almquist 
av fortlöpande muskelförlamning som alltmer för
svårade rörelserna. Han dog i Stockholm av slag
anfall.

Som kontrast till detta livsverk ser vi ett tunt 
häfte, som vi absolut inte känner igen.

- Tillåt mig att presentera Knut Herman Rudolf 
Hamberg (1873-1920), som föddes i Stockholm. 
1894 var han ”studerande” vid Stockholms hög
skola och 1897 publicerade han det arbete som 
skulle ge honom en plats i florahistorien, nämli
gen Enumeratio plantarum Sueciae, Norvegiae, 
Fenniae et Daniae. 1898 bodde Hamberg i västra 
Nordamerika. Han arbetade som försäkrings- 
inspektör i Stockholm, där han också slutade sin 
tid. - Jag ser att Ni brister en smula i entusiasmen. 
Men jag lovar Er. Nu har vi bara ett århundrade 
kvar.
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Ett svenskt fynd av spädlosta, Bromus pseudosecalinus
GÖRAN HOLMSTRÖM

Holmström, G. 1996: Ett svenskt fynd av spädlosta, Bromus pseudosecalinus. [A Swedish 
record of Bromus pseudosecalinus.] Svensk Bot. Tidskr. 90: 49-51. Lund. ISSN 0039-646X.
In herbarium LD, a specimen labelled ”Bromus racemosus” was found to be B. pseudosecalinus 
P. M. Smith, previously not recorded from Sweden. It was collected in 1928 in Svalöv, Skåne. 
A brief description of this recently described species, and a key to the Swedish members of 
Bromus sect. Bromus is given.
Göran Holmström, Runslingan 22D, S-224 77 Lund, Sweden.

Jag har ingen aning om hur många gånger jag 
bläddrat igenom högarna av insamlade Bromus i 
herbariet på Lunds botaniska museum. Vissa buntar, 
som den med skånska kollekter av ängslosta B. 
racemosus, trodde jag att jag kände både utan och 
innan. Ändå var det där den låg, spädlostan B. 
pseudosecalinus!

Kollekten omfattar två strån, insamlade av Gunnar 
Norrman i juni 1928 i Svalöv, Skåne. Fler upp
gifter finns inte på etiketten. Ingenting om bio
topen, fyndomständigheterna, antal eller dylikt. 
Jag ringde därför upp insamlaren för att få närmare 
uppgifter.

Konstnären Gunnar Norrman var bara 16 år den 
gången han gjorde sitt fynd. Under sex ungdoms- 
somrar arbetade han på Svalöv och samlade växter 
på fritiden. Gräsen kände han starkt för. Det syns 
än idag i hans tavlor. Men att minnas ett enstaka 
strå som samlats för 68 år sedan var för honom 
naturligtvis omöjligt.

Gunnar Norrman bestämde sina strån till B. 
racemosus och det är inte så konstigt. Arterna på
minner mycket om varandra och B. pseudosecalinus 
var inte urskild 1928. Det skulle dröja precis 40 år 
innan den engelske Bromus-experten P. M. Smith 
beskrev arten utifrån engelskt material (Smith 
1968a).

Spädlostan

Spädlosta Bromus pseudosecalinus P. M. Smith är 
ett ettårigt gräs med slanka, 30-60 cm långa strån 
som växer löst tuvade eller enstaka. Nedersta

bladslidan är hårig av ganska styva, utstående hår. 
Vippan är ca 5-10 cm lång och upprat. Som mogen 
lutar den. Frukterna sitter kvar länge i vippan (som 
hos råglosta B. secalinus). Småaxen är kala och 
8-12 mm långa. Ytteragnarna är 5-6 mm, av fast 
byggnad med svagt framträdande nerver. Vid 
mognad blir kanterna inrullade så att axelleden blir 
synlig (som hos B. secalinus). Ytteragnens hinn
kant är bågböjd från toppen, utan tydlig vinkel på 
mitten (som hos B. racemosus). Borsten är ofta lite 
krokiga och 2-6 mm långa. Fästpunkten sitter ca 
0,5 mm nedanför ytteragnens spets. Inneragnen är 
lika lång som ytteragnen (som hos B. secalinus). 
Ståndarknapparna är ungefär 1,5 mm långa. 
(Scholz 1970, Smith 1973, Smith & Sales 1993).

Spädlostan är en småvuxen Bromus-art. På nära 
håll är spädlostans småax påfallande runda. Framför 
allt är det småaxen och ytteragnarna som är korta och 
däri ligger den viktigaste skillnaden mellan denna art 
och närstående arter som B. racemosus och B. 
secalinus. Ytteragnarna ger också ett lite bulligt 
intryck med sina jämnt rundade kanter.

Exemplaren från Svalöv håller sig helt inom de 
angivna ramarna utom när det gäller strånas längd, 
de är ca 70 cm. Kanske växte de under goda 
förhållanden i Svalöv. Längden varierar ju med 
växtplatsen.

Vid första anblicken slås man av det stora antalet 
småax, 22 resp 23, i den ganska smala vippan. 
Småaxen ser ut att trängas, som ofta hos B. horde- 
aceus, men mera sällan hos B. racemosus. 
Vippgrenarna är korta, 0,2-1 cm, utom en gren i 
vardera vippan som är 2,5 cm.
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Nyckel till Bromus sect. Bromus

Spädlostan hör till sektionen Bromus inom släktet. 
I Sverige kan man träffa på 8 arter ur sektionen 
(luddlosta B. hordeaceus, finlosta B. lepidus, ren- 
losta B. arvensis, brinklosta B. commutatus, ängs- 
losta B. racemosus, råglosta B. secalinus, spädlosta 
B. pseudosecalinus och kvarnlosta B. japonicus). 
Här presenteras en förenklad examinationsnyckel 
för dessa arter.

1 Nedersta bladslidans behåring mycket tät av veka
hår som känns mjuka mot fingrarna ................ 2

- Nedersta bladslidan kal eller med styvare hår
som känns stickiga ............................................ 5

2 Nedre bladslidans hår mycket korta, som en
finklippt matta ....................................  B. arvensis

- Både långa och korta hår, som en rufsig matta 3
3 Borstets fästpunkt minst 2 mm nedanför ytter-

agnens spets .......................................  B. japonicus
- Fästpunkten högst 1,5 mm från spetsen .......... 4
4 Ytteragnar kortare än 6,5 mm ............. B. lepidus
- Ytteragnar längre än 6,5 mm ......  B. hordeaceus
5 Ytteragnar 5-6 mm .............. B. pseudosecalinus
- Ytteragnar längre än 6,5 mm .......................... 6
6 Ytteragnens hinnkant med tydlig vinkel 

.......................................................... B. commutatus
- Hinnkanten jämnt rundad, utan vinkel ............ 7
7 Nedre bladslidan kraftigt hårig ......  B. racemosus
- Nedre bladslidan kal eller med enstaka hår 

.............................................................. B. secalinus

Vippor av ängslosta Bromus racemosus (till vänster) och 
spädlosta B. pseudosecalinus (till höger; Skåne Svalöv 
1928, leg G. Norrman, herb LD). - Foto Yngve Olsson 
- Panicles of Bromus racemosus (left) and B. pseudo
secalinus (right; part of the first specimen known from 
Sweden).

Det kanske ser enkelt ut att använda nyckeln, men 
man måste komma ihåg att examinationsnycklar 
lätt blir alltför teoretiska och ibland inte alls 
fungerar när de möter verkligheten. För att säkert 
bestämma arterna inom Bromus sect. Bromus måste 
alla olika delar studeras noga. I min tidigare artikel 
om Bromus i Skåne (Holmström 1994) har hela 
släktet behandlats mer utförligt.

Vill man gå en genväg till B. pseudosecalinus 
kan man börja med att mäta ytteragnarna. Är de 
under 6,5 mm har man bara B. lepidus och B. 
pseudosecalinus att välja mellan. B. lepidus har 
ytteragnar med mycket skarp vinkel. B. pseudo
secalinus har rundade ytteragnar utan tydlig vinkel.

Utbredning

Spädlostans kända utbredning omfattar Storbritan
nien, Irland, Danmark och nu Sverige. Den är 
sällsynt i södra England, men är möjligen förbi

sedd (Smith 1973). Den växer där i vägrenar och 
på gräsmarker som såtts med framför allt itali
enskt rajgräs Lolium multiflorum (Smith 1968a). 
Fröna är av samma storlek som rajgräsets och svåra 
att rensa bort ur utsädet. Bromus pseudosecalinus 
tycks anpassad till rajgräs på samma sätt som B. 
secalinus är anpassad till att medfölja utsäde av råg 
Secale cereale.

Nyligen upptäcktes några kollekter av B. pseudo
secalinus i danska herbarier. Den senaste insam
lingen är från Köpenhamns frihamn 1972 (Nielsen 
1989).

P. M. Smith utgår ifrån att B. pseudosecalinus 
inte är ursprunglig i England, utan oavsiktligt 
införd. Varifrån kommer då arten? Det har man 
ingen aning om, men en gissning är sydvästra 
Asien, eftersom det i dessa trakter finns många ge
netiskt liknande arter. Kanske finns där även ännu 
några som väntar på att upptäckas (Smith 1968a).
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Kanske även idag?

Finns Bromus pseudosecalinus i Sverige idag? 
Arten verkar ha en parallell i B. lepidus, som även 
den har ett okänt ursprung, men i England är 
knuten till rajgräs (Smith 1968b). Den lever gott i 
England tack vare att den funnit sin nisch. I Sverige 
har B. lepidus dykt upp där man sått in rajgräs, i 
vallar och gräsmattor. Idag är den dock bara känd 
från två svenska lokaler.

Eftersom båda arterna finns i England kanske B. 
pseudosecalinus kunde finnas även hos oss. Varför 
inte bland italienskt rajgräs? Annars får man väl 
börja odla sitt eget rajgräs. Själv kommer jag nog 
att lätta lite på gaspedalen när jag passerar Svalöv 
- och pulsen kommer att stiga om jag hittar en vall 
med italienskt rajgräs!
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Från SBT-redaktionen

Redaktionen - en disjunkt företeelse
SBT-redaktionen återfinner vi numera på två skilda 
håll i landet. Stefan Ericsson, redaktören, sitter 
med SBT:s dator i ett rum på institutionen för 
ekologisk botanik på Umeå Universitet. Britt Sno- 
gerup, som har hand om ekonomi, bokförsäljning,

medlemsregister mm, finns som tidigare på Bota
niska museet i Lund. Adresser till de båda hittar 
man på omslagets insida. SBT:s hemvist är for
mellt fortsatt i Lund, som därigenom räknas som 
utgivningsort för tidskriften.

Nytt postgiro för Svensk Botanisk Tidskrift
På grund av ändrad organisation har vi nödgats 
införa ett nytt postgironummer för Svensk Botanisk 
Tidskrift: 48 79 11-0. Detta nummer används till 
prenumerationer på SBT inkluderande medlems-

Rättelse om taklök
Omslagsbilden till förra häftet av SBT, nr 6/1995, 
sades visa taklök Sempervivum tectorum vid en 
uppländsk kyrka. Några av våra uppmärksamme

Berätta om pågående forskning
Du som forskar, hör upp! Svensk Botanisk Tid
skrift startar nu en spalt där du på ett mer populärt 
sätt kan berätta om dig och vad du egentligen 
sysslar med. Bidragen kan handla om all slags 
botanisk forskning, inte bara universitetens. På

avgiften till SBF. Det nummer som tidigare använts 
hör ej till föreningen. Svenska Botaniska Förening
ens eget postgiro, nummer 2986-8, skall inte an
vändas till medlemsavgifter.

läsare - även den förre redaktören! - har dock 
påpekat att växten på bilden är hammarbytaklök 
Jovibarba globifera. Rättas härmed!

sidan 20 i detta häfte berättar första forskaren i 
raden, Karl-Erik Renhorn, om sin lavforskning. 
Artiklarna får maximalt omfatta en sida, och skall 
inte ha någon referenslista (nämn eventuella utgivna 
alster i texten). Bifoga ett passfoto.
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Verksamheten 1995
Styrelsen har haft sammanträden den 26 mars i 
Uppsala, den 29 juni i Ölands Skogsby och den 28 
oktober i Göteborg. Årsmöte hölls den 30 juni i 
Ölands Skogsby i samband med botanikdagarna.

Ny i styrelsen var Evastina Blomgren, Kungs
hamn, som efterträdde Bertil Stähl, Göteborg.

Svensk Botanisk Tidskrift (SBT) har utkommit 
med 6 häften om sammanlagt 368 sidor. Prenume
ranterna uppgick vid årets slut till 2667, en ökning 
med 30 sedan föregående år. Antalet familje
medlemmar var 28.

Styrelsen har diskuterat SBF:s framtida verk
samhet, inkluderande ett eventuellt kansli. Ett möte 
har hållits med landets lokala botaniska föreningar 
med ett 40-tal deltagare för att diskutera SBF:s 
verksamhet och publicering av Sveriges kärl- 
växtflora på olika nivåer. Ett nytt möte kommer att 
anordnas 1996. Styrelsen har beslutat att satsa på 
ett atlasprojekt med syfte att sammanlänka all 
växtgeografisk information om Sveriges kärlväxter, 
säkerställa all icke datalagd information och data- 
lägga denna, bevara och uppdatera färdiga databaser 
och framställa en svensk kärlväxtatlas.

Styrelsen har beslutat att utse Stefan Ericsson 
som ny redaktör för SBT från och med 1996 efter 
Thomas Karlsson, som varit redaktör i 20 år. En 
redaktionskommitté har tillsatts.

SBF har deltagit i 2 möten i Världsnaturfondens 
förtroenderåd. SBF har låtit trycka en medlems- 
värvarbroschyr i 10 000 exemplar.

Föreningen har under 1995 lämnat bidrag till 
floraprojekt i Blekinge, Bohuslän, Dalarna, Gästrik
land, Gotland, Halland, Jämtland, Norrbotten, 
Skåne, Uppland, Värmland, Västerbottens län och 
Västergötland samt till Botaniska Sällskapet i 
Stockholm för tryckning av Stockholmstraktens

lavar. Gåvoprenumerationer på SBT har tilldelats 
12 botaniska institutioner i Estland, Lettland och 
Litauen. Fem studerandestipendier för deltagande 
i botanikdagarna 1995 har utdelats.

1995 års botanikdagar arrangerades av Ölands 
Botaniska Förening. Sammandraget nedan bygger 
på en artikel i Krutbrännaren nr 2 för 1995.

Bengt Stridh

Botanikdagarna på Öland

Med bävan såg arrangörerna hur torrsommaren 1994 
for fram med den öländska växtvärlden. Vid månads
skiftet juni-juli var markerna brunbrända, varför det 
inte skulle ha funnits mycket att visa upp för Sveriges 
botanister det året. Efter att ha konsulterat Bonde- 
praktikan, studerat abborrarnas fenor och rådgjort 
med kloka gummor och gubbar, tyckte dock ölän- 
ningarna att det fanns ett visst hopp inför 1995. Och 
minsann, den regniga våren och försommaren lockade 
fram en blomsterprakt av sällan skådat slag. Öland 
ställde upp - det fanns inte några brister i naturen att 
skylla på!

Intresset för att få komma till ön var stort. Lottning 
fick tillgripas för att utse det 80-tal blomsterentusiaster 
som anlände den 28 juni.

Förläggningsplats var Ölands Folkhögskola i Ölands 
Skogsby, vars personal helhjärtat satsade på att ta hand 
om gästerna på bästa sätt. Mycket beröm hördes, inte 
minst för de förnämliga fältluncherna. Exkursionerna 
utgjordes av en tur på norra, en på mellersta och en på 
södra Öland.

Guider på utflykterna var Ulla-Britt Andersson, Karl- 
Göran och Lissbeth Bringer, Björn Folkesson, Thomas 
Gunnarsson, Thomas Johansson och Tommy Knutsson, 
vilka alla här särskilt avtackas av SBF.



Norra turen
Slottsalvaret är en känd växtplats bland annat för 
sandlusern Medicago minima. Denna raritet är liten, 
svårfunnen och oberäknelig; sommaren 1994 gav 
trots ett intensivt letande endast två exemplar! Nu var 
allt annorlunda; längs östra kanten på den lilla 
kalkplatån norr om drottning Victorias byst växte 
arten i mängd. De små gula blommorna liknar de 
mera allmänna gula klöverarternas, men de taggiga 
frukterna går inte att ta miste på.

Massförekomsten av sandlusern exemplifierar hur en 
ettårig växt kan variera från år till år beroende på vädrets 
makter. Förhoppningsvis fick fröbanken på Slottsalvaret 
nu ett rejält tillskott. En annan av sevärdheterna, hyls- 
nejlika Petrorhagia prolifera blommade också rikligt. 
Däremot såg man ännu ingenting av den märkliga 
svampfloran, vilken kanske gett lokalen dess botaniska 
ryktbarhet.

Bussen förde oss norrut till naturreservatet Lilla 
Horns löväng, ett av de mycket få områden på Öland 
där ängsslåtterns epok varit obruten. På de öppna ängs- 
ytorna dominerar under högsommaren gräs som kam- 
äxing Cynosurus cristatus, darrgräs Briza media och 
luddtåtel Holcus lanatus, bland örterna märks nattviol 
Platanthera bifolia ssp. bifolia och svinrot Scorzonera 
humilis. I skuggiga partier möter man skogsklocka Cam
panula cervicaria och spenört Laserpitium latifolium.

Ängens pärla är späd ögontröst Euphrasia stricta var. 
tenuis. Den blommar tidigt, redan i juni; en anpassning 
för att hinna sätta frö innan äldre tiders sena ängsslåtter. 
I Syd- och Mellansverige är den en stor sällsynthet, 
hänvisad till de fåtaliga slåtterängarna. Den blommade 
nu rikligt, framför allt i reservatets östligaste del.

Via Löttorp och vägen mot Byrum nådde vi så Böda- 
skogen. 1 dunklet under granarna lyste små vita blommor 
av den sirliga gotlandsmåran Galium rotundifolium, en 
av Nordölands specialiteter, inskränkt till de västra 
delarna av Böda och Högby socknar. I grannskapet sågs 
överblommad svärdsyssla Cephalanthera longifolia och 
skogsknipprot Epipactis helleborine i knopp.

Nästa mål var Norra udden. Bland strandstenarna 
växte här ett par arter som är ganska ovanliga på Öland: 
strandvänderot Valeriana sambucifolia ssp. salina, vilken 
har större blommor än sin vanligare släkting läkevänderot 
V. officinalis, och strandkvanne Angelica archangelica 
ssp. litoralis. Betydligt sällsyntare är bitterkrassing 
Lepidium latifolium, en korsblommig växt med små vita 
blommor, blågröna sågade blad och bitter smak. Första 
fyndet gjordes på Öland redan 1816, sedan dröjde det 
mer än 150 år innan Åke Lundqvist åter fann den 1978, 
på denna den enda lokalen på ön.

Efter att ha passerat ett taggtrådsstängsel ett par hundra 
meter söderut, kunde vi i strandvegetationen se stora 
gulbruna härvor av strandsnärja Cuscuta europaea ssp. 
halophyta. Den parasiterade här på bl a kråkvicker Vicia 
cracca, strandvänderot och renfana Tanacetum vulgare.
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På stranden vid Norra udden befinner man sig på 
klassisk botanisk mark. Vi konstaterade nämligen att 
Linné stått just där, nästan på dagen 254 år tidigare. Ett 
av hans stora fynd var klöverärt Tetragonolobus maritimus, 
vilken än i dag blommar vackert i stora ljusgula mattor. 
Linnés andra viktiga upptäckt, vejde Isatis tinctoria, 
saknades i år men kunde demonstreras i närheten.

Strandängarna vid Norra udden har mycket att erbjuda. 
Vi letade fram bl a ormtunga Ophioglossum vulgatum, 
segstarr Carex extensa, glesstarr C. distans, spikblad 
Hydrocotyle vulgaris (i blom), smultronklöver Trifolium 
fragiferum och bunge Samolus valerandi. Kustarun Centau- 
rium littorale, dvärgarun C. pulchellum och rödtoppa 
Odontites vulgaris befann sig ännu i knoppstadiet. 
Strandtåg Juncus maritimus växer runt hela Grankulla- 
viken i täta bestånd och visar tendenser till expansion på 
Kalmarsundsidan.

På återvägen söderut stannade vi väster om sötvattens- 
lagunen Hälluddsviken. Stor vattenmåra Galium palustre 
ssp. elongatum, som hittills inte uppmärksammats så 
mycket på Öland, upptäcktes av en vaken deltagare.

Vid Neptuni åkrar hörde årets blomning av blåeld 
Echium vulgare inte till de mer imponerande. I stället 
noterades inslaget av gulgrönt från den märkliga mass
förekomsten av vanlig slätbladig persilja Petroselinum 
crispum, vilken kläder strandvallarna på eftersommaren.

Strax före avtaget mot Hagudden gick vi ned mot 
stranden. Bland de små glesa tallarna växte några stora 
buskar av klådris Myricaria germanica, som delvis var 
döda men som här och var hade gröna skott med små 
blekskära blommor. Mycket ljus och ingen konkurrens 
är klådrisets krav, varför den gärna uppträder i grustag, 
dock ofta tillfälligt, eftersom den försvinner när vegeta
tionen sluter sig. Här söder om Byxelkrok upptäcktes 
klådriset 1946, varefter den tycks ha funnit sig väl till 
rätta. I Sverige hör växten armars hemma på sandiga 
älvstränder i mellersta Norrland. En varning är på sin 
plats; som namnet antyder, kan hudkontakt med arten 
leda till besvärande klåda, något en av guiderna egen
händigt kunde konstatera. Gå alltså inte i närkontakt med 
växten, särskilt inte om du går barbent! Små, lätt förbi
sedda exemplar står nämligen i kanten av den asfalterade 
gångbanan.

1 kalkgruset mellan tallarna stod också några exemplar 
av purpurknipprot Epipactis atrorubens. Nere i strand
kanten lyckades ett par skarpsynta deltagare återfinna 
några plantor av gulvit nunneört Pseudofumaria alba, en 
odlad art, som här växer i till synes naturlig miljö.

Man skall spara det bästa till sist! Från klådrisets 
strand vandrade deltagarna den korta vägen till Enerums 
alvar. Här blommade salepsrot Anacamptis pyramidalis 
i tusental. Överallt såg man grupper av röda bollar med 
något enstaka vitt exemplar insprängt. Ingen hade tidigare 
sett en liknande massförekomst, och en av deltagarna 
tolkade nog mångas uppfattning med orden ”Nu skall vi 
väl inte stanna på någon mer plats. Efter detta måste allt 
annat bli ett antiklimax!”

Svenska Botaniska Föreningen 53



54 Svenska Botaniska Föreningen 

Mellersta turen

Den första anhalten gjorde vi vid Jordtorpsåsen. 
Promenaden gick först över olika torrängar med bi a 
praktbrunört Prunella grandiflora, flentimotej 
Phleum phleoides, krutbrännare Orchis ustulata, 
backfingerört Potentilla collina, gråfingerört P. cine
rea och duvnäva Geranium columbinum. Väl framme 
vid Nötbrunnskärret slogs vi av den rika orkidéfloran 
med olika Dactylorhiza-hybrider, vaxnycklar D. incar- 
nata ssp. ochroleuca, ängsnycklar D. incarnata ssp. 
incarnata, flugblomster Ophrys insectifera, kärr- 
knipprot Epipactis palustris, honungsblomster Her- 
minium monorchis samt de båda varieteterna av 
brudsporre Gymnadenia conopsea, var. conopsea och 
var. densiflora.

Vid Halltorps hage besiktigades hagens exklusiva 
lavflora. Bland eklavama sågs ekpricklav Arthonia byssa- 
cea, matt pricklav A. pruinata, liten sönderfallslav 
Bactrospora corticola, gulpudrad spiklav Calicium 
adspersurn, skuggorangelav Caloplaca lucifuga, gul 
dropplav Cliostomum corrugatum, gammelekslav Ope- 
grapha illecebrosa, mjölig klotterlav O. sorediifera, grå 
skärelav Schismatomma decolorans och rosa skärelav S. 
pericleum. De flesta av dessa fmns med på den nationella 
rödlistan över hotade växter. Om det, som i Halltorp, 
fmns gamla ekar och betingelserna är de rätta, kan det 
således finnas en hel rad olika hotade arter på ett och 
samma träd. På andra trädarter sågs arter som rosa 
lundlav Bacidia rosella, rikffuktig blemlav Phlyctis agelaea 
och stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera. Dvärg
bägarlav Cladonia parasitica, här på sin enda kända 
öländska lokal, var den enda buskiaven som sågs. Arten 
växer bara på gammal ved av ek eller tall.

Av mera remarkabla kärlväxter noterades skogskorn 
Hordelymus europaeus, strävlosta Bromus benekenii och 
skogsveronika Veronica montana, den senare så gott som 
överblommad. Den större ekbocken visade sig inte, men 
en av grupperna hade turen att få se den sällsynta 
ekträdslöparen Rhagium sycophanta. Vid stigen tillbaka 
längs strandpromenaden sågs det ovanliga gräset gull- 
havre Trisetum flavescens.

Slutligen besöktes ett av Ölands nyare reservat, Karum. 
Här bespetsade vi oss på vresalm Ulmus laevis, några väl 
bevarade partier av inägoskog, samt inte minst ett urval 
åkerogräs såsom klätt Agrostemma githago, luddvicker 
Vicia villosa och råglosta Bromus secalinus, vilka nyli
gen har införts i bevarandesyfte. Av de spontant före
kommande åkerväxterna tilldrog sig åkerranunkel 
Ranunculus arvensis och åkermadd Sherardia arvensis 
störst intresse. Mycken diskussion fördes vid vandringen 
genom Kamms ängar, särskilt om ängsväxternas dynamik 
vid äldre och nyare markanvändning.

Södra turen

Vi började med Gårdby sandfält strax norr om 
samhället. Här har en sandstäpp utvecklats, en miljö

vars like i övriga Sverige bara finns i östra Skåne. 
Sandstäppen kräver kalkrik, humusfattig sandjord där 
kreaturstramp och erosion i grusslänter hela tiden 
blottlägger ny, kalkrik sand. 1 diket vid norra delen 
av fältet kunde sandglim Silene conica och åkerkösa 
Apera spica-venti beskådas. Sandstäppen är bäst 
utvecklad längs gamla järnvägsvallen och här sågs 
karaktärsgräset för sandstäppen, tofsäxing Koeleria 
glauca. Andra gräs var sandsvingel Festuca polesica, 
knölgröe Poa bulbosa, vårtåtel Aira praecox och 
borsttåtel Corynephorus canescens. Den sistnämnda 
växte där marken har blivit utarmad på kalk. På 
banvallen växte i år sandtimotej Phleum arenarium 
bitvis rikligt. I början av vallen sågs ölandsstarr 
Carex ligerica som skiljs från sandstarr Carex arenaria 
genom att ha honblommor överst i axet.

Många växter hade redan blommat över på sandfältet, 
såsom fågelarv Holosteum umbellatum som i år fanns i 
10 000-tals exemplar. Vi såg också fröställningar av 
grådådra Alyssum alyssoides, grusviva Androsace sep- 
tentrionalis, vårskärvfrö Thlaspi perfoliatum och fåltsippa 
Anemone pratensis. Hylsnejlikan Petrorhagia prolifera 
hade precis slagit ut sina första rosa blommor. Fetknop
parna, gul Sedum acre, vit S. album och stor fetknopp 
S. reflexum bildade ett vackert färgat lapptäcke på 
sandbranterna och backtimjan Thymus serpyllum spred 
sin väldoft. Trots bete håller fältet på att växa igen med 
enbuskar och ljung. Kalkinnehållet i sanden minskar och 
därmed försvinner de speciella sandstäppsväxterna.

Vid alvarbyn Ekelunda vandrade deltagarna ca 2 km 
längs vägen till Tornrör. För vissa växter utgör alvaret 
en yttersta, isolerad utpost. Här finns exempelvis bergs- 
skrabba Globularia vulgaris som förutom på Öland och 
Gotland hör hemma i Spanien och södra Frankrike och 
troligen är en värmerelikt. Österifrån kommer faltvedel 
Oxytropis campestris som har sin huvudutbredning i de 
arktiska delarna av Asien. Norrifrån kommer fjällgröe 
Poa alpina, som på alvaret aldrig är vivipar. Några 
växter har utvecklat särskilda alvarformer som endast 
växer på Ölands och Gotlands alvar. Hit räknas alvar- 
gräslök Allium schoenoprasum var. alvarense, bågsvingel 
Festuca rubra ssp. oelandica och alvarklofibbla Crepis 
tectorum ssp. pumila.

Tack vare den regnrika våren kunde alvaret visa upp 
en sällan skådad blomprakt. Många ettåriga växter hade 
ett rekordår, t ex strimklöver Trifolium striatum. Av de 
tidigblommande arterna på kalkhällarnas mosskuddar 
sågs nu endast fröställningarna av nagelört Erophila 
vema, stenkrassing Homungia petraea, vårarv Cerastium 
semidecandrum och grusbräcka Saxifraga tridactylites. 
Alvararv Cerastium pumilum blommade fortfarande, tro
ligen på grund av den våta försommaren.

Färgmåra Asperula tinctoria lyste gnistrande vit och 
skärvit lyste såpört Gypsophila fastigiata, som i Sverige 
förutom på Öland bara förekommer på Gotland och i 
Moratrakten. Ölandstok Potentilla fruticosa lyste med 
sina gula blommor. Namnet kommer av ett gammalt 
svenskt ord för seg. I en buske växte tre nä vor, duvnäva

SVENSK BOT. TIDSKR. 90 (1996)



SVENSK BOT. TIDSKR. 90 (1996) Svenska Botaniska Föreningen 55

Geranium columbinum, fliknäva G. dissectum och mjuk- 
näva G. molle.

På uppfrysningsmark demonstrerades alvarväxternas 
hårda livsvillkor. Rörelsen i jorden gör att växterna lyfts 
uppåt och rötterna slits så småningom av. Här fanns 
stenmalört Artemisia rupestris med huvudutbredning i 
Sibiriens stäppområden och alvarglim Silene uniflora 
var. petraea. Några orkidéer kunde fortfarande hittas i 
blom, bl a den lokala botaniska tidskriftens namne krut- 
brännaren Orchis ustulata, enstaka johannesnycklar O. 
militaris och grönvit nattviol Platanthera chlorantha. I 
det tunna vittringsgruset slog liten sandlilja Anthericum 
ramosum nu ut sina första blommor. Här fanns ett 
område med tre arter av solvändor; ljus solvända Heli- 
anthemum nummularium ssp. nummularium, ölands- 
solvända H. oelandicum var. oelandicum och gotlands- 
solvända Fumana procumbens. Den sistnämnda höll på 
att tappa sina ljusgula kronblad. Blommorna som slår ut 
på morgonen tappar kronbladen vid 10-12-tiden; nästa 
dags röda, spiralvridna knoppar låg redo, tryckta mot 
marken.

På ett område med tunt kalkgrus växte flera plantor av 
alvarkösa Apera interrupta med hopslagen vippa. Bland 
tistlarna sågs spåtistel Carlina vulgaris och den stjälklösa 
jordtisteln Cirsium acaule som är betesanpassad. På ett 
litet våtområde kunde tre vanliga starrarter demonstreras; 
ängsstarr Carex hostiana, slankstarr C. flacca och hirs- 
starr C. panicea. Här fanns också den tidigblommande 
brudsporren Gymnadenia conopsea var. conopsea. I 
några uppkörda hjulspår hittades kalkkrassing Sisymbrium 
supinum med sina kortskaftade blommor. Vildlin Linum 
catharticum och toppjungfrulin Polygala comosa demon
strerades också, liksom skillnaden mellan vanlig brunört 
Prunella vulgaris och praktbrunört P. grandiflora.

Vid grinden tog vi åt höger mot Tornrör och källan. 
Här växte hylsnejlika Petrorhagia prolifera i massor. I 
hasselkarsten söder om källan kunde deltagarna få se 
klipplök Kllium lineare och höra den märkliga historien 
om hur den upptäcktes. På en av exkursionsdagarna 
berättade en av upptäckarna, Fred Svensson, själv om 
hur det gick till. I karstsprickorna växte även murruta 
Asplenium ruta-muraria och kalksvartbräken Asplenium 
trichomanes ssp. quadrivalens. Gulkronill Hippocrepis 
emerus växte rikligt i enbuskarna. Tre arter av oxbär 
fanns inom området; rött oxbär Cotoneaster scandina- 
vicus, svart oxbär C. niger och alvaroxbär C. canescens. 
Intill vägen stack den första timjansnyltroten Orobanche 
alba upp ur sin tuva med backtimjan. Här fanns även 
alvarstånds Senecio jacobaea ssp. gotlandicus, med 
mindre flikade blad än vanlig stånds.

Gravröset vid Tornrör bestegs; man lär kunna se sju 
kyrkor från toppen. I röset växte glansnäva Geranium 
lucidum. Tornrörsgubben var inte hemma. Tommy 
Knutsson demonstrerade i stället några speciella kalk
stenslavar, bl a öländsk svavellav Fulgensia schistidii, 
här på en av sina fåtaliga nordeuropeiska lokaler, samt

den mycket vackra skorplaven falsk guldskivlav Psora 
testacea. Som ett ytterligare bevis för lokalens exklusi
vitet bör nämnas att svavellaven enbart växer på mossan 
alvargrimmia Grimma tegestinoides, som nyligen är 
uppmärksammad härifrån, även den en sydlig, värme- 
krävande art på en isolerad, nordlig utpost.

I ett litet kärr växte knappag Schoenus nigricans. 
Källans vatten var kallt och välsmakande och i kalkgyttjan 
bredvid växte piggfrö Lappula squarrosa i sin miniatyr- 
alvarform. På tuvorna längs bäcken kunde det lilla väl
luktande honungsblomstret Herminium monorchis avnjutas 
och en egenartad starr, måhända jämtstarr Carex jemt- 
landica, föranledde en del diskussion. Igenväxningen av 
detta stycke unika alvar har gått långt; de senaste åren 
har inget bete skett. Alvarets framtid är en av de stora 
utmaningarna för öns naturvårdare.

Vid sista färisten i Norra Vället gick vi söderut till 
några små pölar där jätteformer av dvärgkämpar Plantago 
tenuiflora kunde beundras. Arten finns i Sverige endast 
på Öland, annars trivs den på de sydosteuropeiska och 
centralasiatiska saltstäppema. I år hade troligen regnet 
gjort att dvärgkämparna vuxit sig ovanligt resliga; de 
mätte 15 cm i höjd! På några tuvor växte den öländska 
fjällnejlikan Lychnis alpina var. oelandica som skiljer 
sig från den norrländska formen genom något kortare 
stjälk, ljusare blommor och mer blågröna blad. Strandnål 
Bupleurum tenuissimum, denna egenartade flockblomst- 
riga växt, var på väg att slå ut sina minimala gula 
blommor. Dikesveronika Veronica catenata och dyveronika 
V. scutellata växte i en uttorkad bäck.

Bussen förde oss sedan till Gösslunda rör. Vid vägen 
precis öster om röset studerades de sista blommorna på 
stor sandlilja Anthericum liliago, sedan gick vi söderut 
in i naturreservatet. Ullranunkel Ranunculus illyricus 
hade under året blommat som aldrig förr. Denna växt 
från sydöstra Europas stäppområden blommar annars 
inte så ofta. Blommorna är något mer ljusgula än på en 
vanlig smörblomma. Här fanns även den endemiska arten 
ölandsmåra Galium oelandicum, den har 8-10 blad i 
kransen och växer ofta vegetativt. En skarp-ögd deltagare 
fann spenslig ullört Filago minima, ny art för Hulterstads 
socken. Vi vandrade sedan över alvarmarken och i ett 
buskage kunde storviol Viola elatiorvisas upp. Den finns 
närmast i Estland, trivs i öppningar i skogen och vill 
gärna ha tidvis översvämmad mark. Alvarmalört Arte
misia oelandica var den tredje endemiska arten som sågs. 
Ofta är den endast vegetativ; dess blad liknar något 
renfanans. Drakblomman Dracocephalum ruyschiana 
hade två utslagna, blåa blommor, varigenom vi kunde få 
njuta av denna kanske Ölands ovanligaste kärlväxt.

På hemvägen stannade bussen i Resmo vid en lokal 
för dansk körvel Anthriscus cerefolium. Det var trötta 
men nöjda deltagare som återvände till Ölands Skogsby 
efter denna heldag med mycket sol, vind och blommor. 
Nu väntade fästingplockande, dusch, en god kvällsmat 
och återställande av vätskebalansen.
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SBF:s styrelse 1996
SBF:s styrelse innehåller en rad nya ansikten. Vi tar tillfället 
i akt och låter hela styrelsen presentera sig närmare. Eftersom 
många medlemmar kommer i kontakt med Britt Snogerup på 
SBT-redaktionen, låter vi även henne presentera sig.

Roland Moberg, ordförande
Fytoteket, Uppsala universitet, Villavägen 6, 752 36 Uppsala. 018-18 27 91.

Född i Näske, Nätra socken, Ångerman- mans med Nils Lundqvist organisatör av 
land 1939. Efter studentexamen i Härnö- Elias Fries-symposium 1994. Resor i Skan
sand påbörjades studier vid Uppsala uni- dinavien, Europa, Afrika, Asien, Syd- 
versitet, blev fil. mag 1965 och fil. lic och Nordamerika samt Australien i sam- 
1971. Disputerade sedan på Physcia och band med taxonomisk forskning inom 
närbesläktade lavar 1977 och blev docent lavfamiljen Physciaceae. Medverkar i ett 
1979. Har tjänstgjort som amanuens, assi- flertal internationella floraprojekt. Publi- 
stent och lektor vid Uppsala universitet cerat ett 70-tal vetenskapliga arbeten, 
samt två år som lektor vid Linköpings Fungerar som vetenskaplig rådgivare i 
universitet. Sedan 1973 föreståndare för projektet Hälsinglands flora och har där i 
Fytoteket, som är beteckningen på Uppsala inledningsskedet medverkat under ett 
universitets botaniska samlingar. Förfat- flertal somrar som kursledare. Ordförande 
tare till boken Lavar i samarbete med i SBF sedan 1993. Bor i villa i Gamla 
fotografen Ingmar Holmåsen. Tillsam- Uppsala (växtzon III).

mtUfö/rlfåi

Mora Aronsson, vice ordförande
Rymdgatan 71, 195 55 Märsta. 08-591 28 662 (hem), 018-67 34 14 (arb).

Född 1958 i de sörmländska skogarna 
men är numera utlokaliserad till Märsta. 
Arbetar sedan 4 år på ArtDatabanken i 
Uppsala och är där bland annat ansvarig 
för floraväkteriet. Innan dess delades 
tiden mellan vegetationshistorisk forskning 
och herbariearbete på Naturhistoriska 
riksmuseet. Sedan ett antal år ordförande 
i Botaniska sällskapet i Stockholm, och 
rätt så mycket involverad i projekten

Upplandsfloran och Stockholmstraktens 
lavar. Hjärtat klappar dock nog varmast 
för fjällbotaniken, särskilt en påbörjad 
kartering av Torne lappmarks kärlväxt- 
flora. Irrar, om det råkar bli någon fritid 
över, Sverige runt och bygger upp listan 
över sedda kärlväxter (aktuell notering: 
2280 stycken). Delar ett radhus (växtzon 
III) med sambo Ulrika, sonen Kilian och 
en svällande boksamling.

Evastina Blomgren, sekreterare 
Dalgatan 7-9, 456 32 Kungshamn. 0523-320 22.

Född i Göteborg 1938. Arbetar som lärare 
på högstadiet i ämnena matematik och 
fysik. För 14 år sedan började intresset 
för botanik på allvar. Har varit engagerad 
i Mossornas Vänner som styrelsemedlem 
under ett antal år, och deltagit i deras 
inventering av Göteborgstraktens mossor. 
Har även inventerat några rutor för Väster
götlands flora. Ordförande i Föreningen 
Bohusläns Flora, som sedan ett par år

tillbaka engagerat sig i uppgiften att ge 
ut en ny landskapsflora för Bohuslän. Del
tar både som distriktsansvarig och med 
egna rutor i inventeringsarbetet. Bor nu i 
Kungshamn i mellersta Bohuslän (växt
zon II). Har tillsammans med sambon 
Sven Bergqvist inventerat floran i hem
trakten, och givit ut Sotenäsets Flora. 
Tillsammans håller de också på med en 
mossinventering av samma område.
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Göran Lundeberg, kassör 
Stubbstigen 7, 181 47Lidingö. 08-765 49 26.

Född i Stockholm 1929. Naturvetare med 
botanik, genetik och kemi i sin grund
examen. Doktorerade 1970 på en avhand
ling om tallens mykorrhiza. Docent vid

Stefan Ericsson, redaktör
Hallonvägen 2, 903 39 Umeå. 090-12 14 75 (hem), 77 84 12 (arb).

Född i Umeå 1954. Tittade som pojke 
mycket i kikare och utvecklade intresse 
för astronomi och ornitologi. Senare upp
dagades att han var närsynt. Letade i Fält
biologerna skalbaggar och skådade fåglar. 
Ägnar sig ännu ofta åt deF senare (2275 
"kryss"), har t ex skrivit om orkaneffek
ter på Samoas fågelfauna. Har läst kemi, 
biologi och naturgeografi, och var en tid 
forskarstuderande i ekologisk botanik, 
men disputerade aldrig, utan försjönk allt 
djupare i herbariestudier. Den taxono- 
miska läggningen har resulterat i artiklar 
om Ranunculus auricomus agg. och Alche- 
milla, grupper som nu författas till Flora

Sveriges lantbruksuniversitet. Styrelse
ledamot och kassör i SBF sedan 1972. 
Tidigare även revisor i föreningen under 
ett par år. Bor i Lidingö (växtzon II).

Nordica. Är i egenskap av manisk kart
samlare intresserad av utbredningar, vil
ket utmynnat i kartor i litteraturen; Eu
ropas orkidéer i Orkidéer och Nordens 
kärl växter i Den Nordiska Floran. Fram
ställer Sveriges bidrag till Atlas Florae 
Europaeae och samordnar svenska ut
bredningar till Flora Nordica. Startade 
projektet Västerbottens läns florainven- 
tering, länets botaniska förening och dess 
tidskrift Natur i Norr. Ledamot i ArtData- 
bankens floravårdskommitté för kärlväx
ter. Bor i villa med daggkåpesamling 
(växtzon V), sambo Kjersti och två söner. 
Har en dotter i Nederländerna.

Margareta Edqvist, ledamot
Syrengatan 19, 571 39 Nässjö. 0380-106 29.

«S-. «5s

Född 1958. Arbetar som undersköterska 
på en rehabiliteringsavdelning. Intresse
rad av hantverk och natur, särskilt bota
nik, och är aktiv i Nässjö naturskydds
förening. Är med i styrelsen för Före

ningen Smålands flora och håller i flora- 
väktarverksamheten för Småland. Ny i 
styrelsen för SBF. Bor i Nässjö (växtzon 
IV) med maken Ronny och de tre barnen 
Maria, Peter och Anna.

Thomas Karlsson, ledamot
Naturhistoriska riksmuseet, Sektionen för fanerogambotanik, Box 50007, 104 05 Stockholm. 08-666 51 79.

Född i Arlöv (utanför Malmö) 1945. 
Läste biologi i Lund och disputerade 
1982 på Euphrasia rostkoviana i Sverige. 
Skötte redaktörskapet för Svensk Bota
nisk Tidskrift från Lund 1976-1995. Var 
under många år engagerad i projektet

Smålands flora. Arbetar numera dels som 
intendent vid Naturhistoriska riksmuseet, 
dels med redigering och författande för 
Flora Nordica. Bor med sambo Magda
lena och lilla Hanna i Enskede (växtzon 
III).
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Mats Karström, ledamot
Alstigen 9, 960 30 Vuollerim. 0976-101 20.

Född i Stockholm 1957. Startade tidigt 
naturintresset på egen hand och gick 
senare med i Fältbiologerna. Biolog
utbildning på Biologiskt Geovetenskaplig 
linje. Flyttade 1986 till Vuollerim, be
läget i Lappland (växtzon VI). Jobbar där 
som lärare och naturvårdare. Var 1987,

Bengt Oldhammer, ledamot 
Oljonsbyn 5290, 794 92 Orsa. 0250-422 1 7.

t
Född i Närke 1957, uppvuxen i Blekinge. 
Kom till slut till Dalarna 1974 och gick 
genast med i Fältbiologerna. Har under 
de senaste åren utfört många naturskogs- 
inventeringar i norra Dalarna där krypto
gamerna utgjort en viktig del. Det dag
liga brödet förvärvas genom arbete som 
journalist i Rättvik och Leksand. Ny i

Kjell-Arne Olsson, ledamot
Lövens väg 38, 291 94 Kristianstad. 044-22 60 24.

Född i Åstorp 1949. Efter socionomex
amen i Lund 1975 anställd under många 
år vid socialförvaltningen i Kristianstad. 
Ett allmänt naturintresse fick i början av 
1970-talet en mer botanisk inriktning 
med hjälp av Ursings Fältflora och snart 
därpå av Weimarcks Skånes Flora. Första 
halvan av 1980-talet ägnades åt socken
inventeringar i nordöstra Skåne. Dessa 
publicerades i SBT som Floran i Fjälke- 
stad 1983 och Floran i östra Villand 1988 
(den senare tillsammans med Stefan Ek-

Bengt Stridh, ledamot
Uddstigen 4, 725 91 Västerås. 021-522 58.

& m

Född i Ljusdal 1957. Trots 10 år i 
Uppsala och nu 7 år i Västerås, är det 
alltså naturligt att han sedan 1980 inven
terat kärl växter i Hälsingland. Behovet 
av inventeringar har känts och känns fort
farande mycket stort i denna förhållande
vis glesbefolkade och okända provins, där 
man ser fram emot en ny Hälsingeflora, ett 
sekel efter den senaste. Outbyggda älv
stränder intresserar särskilt, vilket har 
resulterat i inventeringar vid Mellanljus- 
nan men även längs Voxnan. Sedan 1982

då det uppmärksammades att de sista 
gammelskogarna höll på att försvinna, 
med och startade Steget Före, vilka job
bar med naturvärdesbedömningar och 
skydd av naturskogar. Ledamot i ArtDa- 
tabankens floravårdskommitté för lavar. 
Ny i styrelsen för SBF.

styrelsen för SBF. Trivs allra bäst med 
att sitta och filosofera vid en kaffeeld i 
någon ännu väglös vildmark med blånande 
berg runtomkring. Bopålarna har nu sla
gits ned i Oljonsbyn vid Orsa. Bor där 
med sambo Birgitta och tre små barn i ett 
stort hus med något som börjar likna en 
trädgård (växtzon V).

man), Arbetade somrarna 1987-89 för 
länsstyrelsen med inventeringar av ängs- 
och hagmarker i Kristianstads län. Blev 
styrelseledamot i Lunds Botaniska För
ening 1983 och är sedan 1993 redaktör 
för dess Medlemsblad. Arbetar sedan 
1990 som projektledare för Projekt Skå
nes Flora som drivs av Lunds Botaniska 
Förening. Ny i styrelsen för SBF. Bor i 
Österslöv, strax norr om Kristianstad 
(växtzon 1), tillsammans med hustrun 
Ingela och tre barn.

med i styrelsen för Gävleborgs Botaniska 
Sällskap och sedan 1984 i redaktionen för 
Växter i Hälsingland och Gästrikland 
(VAX). Var 1995 med och startade flora- 
väktarverksamhet i Hälsingland. Sekrete
rare i SBF 1988-1995. Till vardags tek- 
nologie doktor i materialvetenskap och 
jobbar på ABB Corporate Research. Foto
graferar växter, pressar en del hälsinge
växter, skådar fåglar, fjällvandrar, åker 
långfärdsskridsko och har en stor mistel i 
ett av tomtens äppelträd (växtzon II).



SVENSK BOT. TIDSKR. 90 (1996) Svenska Botaniska Föreningen 59

Ulf Swenson, ledamot
Norrlandsgatan 36C, 752 29 Uppsala. 018-55 04 59.

Född och uppvuxen i det småländska 
samhället Lagan, nu Uppsalabo sedan 10 
år. Orkideer var det första botaniska 
intresseområdet med många resor till 
Öland och Gotland. Kom till Uppland 
1983 för att läsa naturvetenskap, först vid 
Väddö folkhögskola, sedan på biolog
linjen vid Uppsala universitet. Fortsatte 
där att doktorera i systematisk botanik.

Har forskat på sydhemisfäriska, alpina 
korgblommiga växter, vilket fört honom 
till Eldslandet, Nya Zeeland och Tasma
nien. Ny i styrelsen för SBF. På fritiden, 
om han inte är ute och reser, kanske 
skådar flygplan, engagerad i floraprojek- 
tet Upplands Flora eller i grävning i 
myllan på familjens kolonilott belägen i 
växtzon III.

Britt Snogerup, botanikredaktionen
Botaniska museet, Östra Vallgatan 18, 223 61 Lund. 046-222 89 65.

Född i Lund 1934, uppvuxen i Landskrona. 
Tog 1958 fil mag examen i ämnena 
zoologi, botanik, geografi och pedago
gik. Tjänstgjorde som lärare i biologi och 
geografi 1958-1961. Hemmafru i 10 år, 
började därefter läsa genetik och 3-betyg i 
botanik. Startade med forskarutbildning i 
botanik 1974 och disputerade 1983 på en 
avhandling om de nordvästeuropeiska 
Odontites-arterna. Efter disputation vika
riat som institutionssekreterare och uni
versitetslektor tills distributörsjobbet för 
Svensk Botanisk Tidskrift flyttades till 
Lund 1987 och jag anställdes för detta. 
Jag har bl a hand om prenumerations-

och medlemsregistret, tidskriftens ekono
mi, korrekturläsning och bokförsäljning 
för SBT-förlaget. Mitt nuvarande botanis
ka arbete ägnas åt Greklands flora, bl a 
ett långtidsprojekt över floraförändring 
på ett antal småöar utanför Andros och 
Skiros i Egeis, floran på öarna Andros 
och Chios, behandling av växtgrupper för 
Flora Hellenica samt registrering av 
växtmaterial för dess databas. Deltar 
även i arbetet med Projekt Skånes Flora 
och har inventerat för floraarbetet i Ble
kinge, Småland, Halland och Gotland. 
Bor, lyckligtvis, i växtzon I.

Kallelse till SBF:s årsmöte
Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum 
fredagen den 12 juli kl 19 på Dömle stiftsgård i 
samband med föreningens botanikdagar i Värm
land. Arets botanikdagar presenteras utförligare på 
nästa sida.

Dagordningen upptar följande punkter:
1 Val av justeringsperson
2 Revision
3 Val av styrelse och funktionärer för 1997
4 Ändring av föreningens stadgar
5 Botanikdagarna 1997
6 Övriga frågor

Studerandestipendier för botanikdagarna
SBF delar ut studerandestipendier för deltagande i 
botanikdagarna (se nästa sida). Stipendierna omfat
tar kostnader för mat och logi samt resekostnader. 
Stipendier fördelas till svenska studerande vid nor
diska gymnasieskolor och högskolors utbildning i 
biologiska ämnen, dock inte till forskarstuderande. 
Fördelningen görs inte bara på grundval av betygs- 
meriter, utan lika högt räknas botaniskt intresse 
och verksamhet. Botanikdagarna är ett utmärkt

tillfälle att under ledning studera floran inom ett 
område och träffa andra botanister.

Ansökningarna skall vara sekreteraren till handa 
senast 1 maj 1996 under adress: Evastina Blom
gren, Dalgatan 7-9, 456 32 Kungshamn. Ansök
ningarna skall innehålla styrkt meritförteckning, 
intyg från lärare att den sökande är studerande, och 
uppgifter om tidigare botanisk verksamhet i form 
av fältbiologiska kuser, inventeringar etc.
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Botanikdagarna 1996 - Värmland 10-14 juli
Onsdag eftermiddag den 10/7, kommer Svenska 
Botaniska Föreningen och Värmlands Botaniska 
Förening att ta emot er med värme på Dömle 
stiftsgård strax väster om Deje, 3 mil norr om 
Karlstad. Sedan följer tre heldagar i fält. SBFs 
årsmöte äger rum fredag kväll den 12/7. Uppbrottet 
sker söndag förmiddag 14/7.
Deltagarna kommer att få beskåda några av Värmlands 
särdrag, men även att få tillfälle till självaktivitet. Varje 
dag kommer vi nämligen att lägga in ett inventeringspass 
till ömsesidig glädje och till nytta för Projekt Värmlands 
flora och för naturvården. VBF kommer att sammanstäl
la och återrapportera inlämnade artförteckningar och 
synpunkter till deltagarna. Inventeringarnas huvudvikt 
läggs vid kärl växter, men vi kommer inte att blunda för 
hotade svampar, lavar och mossor.

Transportmedel under fältdagarna blir buss, på Vänern 
båt. Turerna går till hyperitbergens branter, Klarälv
dalens stränder, Bergslagens mineraler och Väner- 
skärgårdens klippor. Dä ä Värmland dä för öss - Fröding 
och Selma di får ha sitt!
Exkursionsprogrammet innefattar följande fyrklöver:

Värmländsk hyperit - en botanisk bergsklättring. 
Hyperit är en värmländsk grönsten, hård och näringsrik, 
som ger bergen en dramatisk form och floran ett särskilt 
innehåll. Här finner vi myskmåra Galium triflorum, 
hällebräcka Saxifraga osloénsis och nästrot Neottia nidus- 
avis. Det är vidare tänkbart att vi även 1996 kan spåra 
upp sotdynan Camarops tubulina, en av Fries’ vedsvam
par, som höll sig gömd i över 100 år innan den återupp
täcktes bl a öster om Dömle.

Värmländsk Klarälv - en botanisk flottfärd (med buss). 
Klarälven och dess biflöden har sina särdrag. Daggvide 
Salix daphnoides ssp. daphnoides, bågsäv Scirpus radi- 
cans, värmländsk lundelm Roegneria canina f. mutica. 
och grönskära Bidens radiata finns här, liksom fyrling 
Crassula aquatica, flera slamkrypor Elatine och ävjepilört 
Persicariafoliosa. Parvlarna är nyckfulla och fordrar god 
årsmån men lokalerna finns ju alltid. Pricknattljus Oe
nothera rubricaulis utlovas.

Värmländsk bergslag - en botanisk prospektering. 
Färden går mot öster, över Brattforsheden där det brann 
1992, och vidare mot Långbanshyttan, världens mest 
mineralrika gruvby. Uppdelade i mindre grupper, kryssar 
vi där purpurknipprot Epipactis atrorubens, kransrams 
Polygonatum verticillatum och mycket annat. Glöm inte 
att spana efter skogsbräsma Cardamine flexuosa, lundtrav 
Arabis hirsuta, backruta Thalictrum simplex ssp. simplex 
och honungsblomster Herminium monorchis, vilka vi 
gärna vill ha färska uppgifter om. Områdets mer eller 
mindre outforskade kryptogamflora är en utmaning för 
hugade. Vid tidpunkten för besöket hoppas vi att en 
geobotanisk utställning skall vara klar.

Värmländsk skärgård - en botanisk odyssé (avses att 
genomföras med båt, vid oro i vädret tar vi dock sjön 
från land). Om kaptenen ger klartecken går vi till ”havs” 
och gör några strandhugg. Kanske är vi mindre ute efter 
att finna rariteter än efter det för Vänern typiska, och för 
att se skillnaden mellan land och innanhav. Vi avgår från 
Karlstad, glider ut ur Klarälvsdeltat, går österut mot 
Jäverön och vidare mot någon skräpig industrihamn. Vi 
återvänder sedan till Sola i Karlsta’ med intryck som ger 
Vänern en växtgeografisk plats. Knutnarv Sagina nodosa, 
strandviol Viola persicifolia och vattenstäkra Oenanthe 
aquatica är säkra inslag, liksom den suboceaniska klock
ljungen Erica tetralix. Men får vi se den sårbara 
strandbräsman Cardamine parvifloräl vad kommer ham
nen att erbjuda? och vilka lavar och svampar finns här?

Kostnader
Priserna gäller per person och inkluderar lakan och 
handduk. Mat och logi erhålls enligt följande alternativ:
Kost och logi, torsdag-lördag:
Helinackordering i enkelrum: 480 kr/dygn 
Helinackordering i dubbelrum: 355 kr/dygn 
Helinackordering i flerbäddsstugor: 355 kr/dygn 
(Övernattning onsdag-söndag (4 nätter) ingår i hel
inackordering för 3 dygn)
Full kost enbart, torsdag-lördag: 185 kr/dygn
Övrigt:
Middag onsdag: 75 kr.
Frukost söndag: 40 kr.
Transporter och dokumentation: 500 kr/person.
Totalkostnaden för fullt deltagande onsdag-söndag 
blir alltså 2055 kr i enkelrum och 1680 kr i dubbel
rum eller flerbäddsstugor.

Anmälan
Anmälan gör man genom att sätta in 100 kronor på 
Pg 434 20 15-7 Nadja Niordson, anmälningsavgifter. 
Liksom tidigare har vi ett första anmälningsdatum, så 
att alla skall ha samma chans att komma med. Således 
kommer inbetalningar gjorda före den 31 mars att 
beaktas som inkomna detta datum. Sista anmälnings- 
dag 15 april. Deltagarantalet är begränsat till 80. 
Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka vid återtagen 
anmälan.

Ange önskad typ av boende när du anmäler dig!

Förfrågningar
Nadja Niordson 0455-140 21. Evastina Blomgren 
0523-320 22. Peter Danielsson (VBF) 0590-250 25.

Varmt välkomna till Värmland 1996!
Svenska Botaniska Föreningen 
Värmlands Botaniska Förening



Botaniska föreningar i Sverige

Informationen gäller, om inte annat anges, för 1996. 
Föreningarna listas från söder till norr. Rikstäckan
de föreningar kommer dock först. Ny för året är 
Föreningen Norrbottens flora.

Svenska botaniska föreningen
Adress: Naturhistoriska riksmuseet, Sektionerna för 
botanik, Box 50007, 104 05 Stockholm.
Ordf: Roland Moberg, Fytoteket, Uppsala universi
tet, Villavägen 6, 752 36 Uppsala. 018-18 27 91. 
Sekr: Evastina Blomgren, Dalgatan 7-9, 456 32 
Kungshamn. 0523-320 22.
Utger Svensk Botanisk Tidskrift, 6 nr, totalt ca 400 
sid/år. - 1971 utgavs Nils Hylanders ”Prima loca” 
CFörsta litteraturuppgift för Sveriges vildväxande kärl
växter jämte uppgifter om första svenska fynd. Förvil
dade eller i senare tid inkomna växter). 332 sid, pris 
70 kr. - 1987 utgavs Nils Lundqvists och Olle 
Perssons Svenska svampnamn. 88 sid, pris 37:50. 
Projekt: Utarbetar normlistor över svenska växtnamn. 
Stöder landskapsfloraprojekten ekonomiskt.
Möten: Årsmöte. I samband med detta arrangeras s k 
botanikdagar i olika delar av Sverige.
Medlemsavgift 265 kr (inkl Svensk Botanisk Tid
skrift). Familjemedlemskap (utan tidskrift) 40 kr. 
Postgiro 48 79 11-0 (Svensk Botanisk Tidskrift), 
5 09 23-2 (Svenska svampnamn), 29 86-8 (Prima 
loca; allmänna kassan).

Svenska växtgeografiska sällskapet
Adress: Växtbiologiska institutionen, Villavägen 14, 
752 36 Uppsala.
Ordf: Erik Sjögren, Fältvägen IB, 756 46 Uppsala. 
018-30 17 20 (hem), 67 24 41 (arb).
Sekr: Jerry Skoglund, Tiundagatan 39, 752 30 Upp
sala. 018-54 33 09.
Utger monografiserierna Acta Phytogeographica Sue- 
cica och Studies in plant ecology (f d Växtekologiska 
studier).
Möten: 2 sammankomster och 1 exkursion/år (vart
annat år till utlandet).
Medlemsavgift ca 125 kr (varierar beroende på om
fånget av Acta-utgivningen). Postgiro 7 50 47-1.

Sveriges mykologiska förening
Adress: Naturhistoriska riksmuseet, Sektionen för 
kryptogambotanik, Box 50007, 104 05 Stockholm. 
Ordf: Mats Elfström, Knallvägen 10, 616 34 Åby. 
011-667 71 (även fax).
Utger tidskriften Jordstjärnan. 4 nr, totalt ca 260 
sid/år. Ett av numren utgör matrikel. - Hittills fem 
publikationer: Å. Strid, Svampstudier med mikro
skop (1983), M. Jeppson, Släktet Lycoperdon i Sveri

ge (1984), K. Soop, Vi studerar spindelskivlingar 7 
uppl (1993), S. Jacobsson, A. Stridvall & L. Stridvall, 
Preliminär förteckning över skivlingar och soppar i 
sydvästra Sverige (1987), M. Elfström, E. Fries & Å. 
Strid (red), Elias Magnus Fries 1794-1878. Svamp
forskare, folkbildare (1994).
Projekt: Inventering av Sveriges storsvampar.
Möten: Årsmöteshelg och i samband därmed en 
svampvecka med exkursioner, artbestämningar och 
föreläsningar. Ev andra aktiviteter (föredrag etc). 
Medlemsavgift 150 kr (familjemedlem 30 kr). Postgi
ro 443 92 02-5.

Svenska ticksällskapet
Adress: Box 2331, 600 02 Norrköping.
Ordf: Dan Olofsson, Vilbergsgatan 14, 603 57 Norr
köping. 011-23 83 90.
Projekt: Inventering av Sveriges tickor.
Möten: Årsmöteshelg med exkursioner, inventerings- 
träffar m m.
Medlemsavgift 50 kr. Postgiro 402 24 92-5.

Mossornas vänner
Kontaktpersoner i Sverige: Skåne: 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: Niklas 
Lönnell, Pontonjärgatan 49,v, 112 37 Stockholm. 
08-654 81 29 (hem), 67 34 17 (arb). - Uppsala: Hen
rik Weibull, Solistvägen 31, 4 tr, 756 54 Uppsala. 
018-40 18 10.
Utger Myrinia (förut: Mossornas Vänner). 2 nr, totalt 
ca 60 sid/år. - 1993 utkom H. Andersson m fl, 
Vitmossor i Norden, 3 uppl. 125 sid, pris med frakt 95 kr. 
Annan verksamhet: Inventeringar, exkursioner, kur
ser, utbildningsprogram, bestämningsservice. 
Medlemsavgift 50 kr. Postgiro 13 37 88-0.

Nordisk lichenologisk förening
Kontaktperson i Sverige: Ingemar Herber, Majgårdsv 
7, 141 44 Huddinge, 08-746 70 97 (hem).
Utger Graphis Scripta. 2 nr, totalt ca 100 sid/år. 
Möten: Vartannat år gemensam exkursion. 1997 går 
exkursionen till Island.
Medlemsavgift 300 svenska kr för 1996-97, eller 600 
kr för 1996-1999. Postgiro 441 57 93-1.

Svensk lichenologisk förening
Adress: Håkan Sundin, Vårdhemsvägen 9, 860 35 
Söråker. 060-404 16.
Ordf: Anders Nordin, Institutionen för systematisk 
botanik, Villavägen 6, 752 36 Uppsala. 018-18 27 69 
(arb), 08-59 12 77 68 (hem).
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Sekr: Per-Olof Martinsson, Hamneskärsgatan 10A, 
414 61 Göteborg.
Projekt: Inventering av Sveriges lavar.
Möten: 2 sammankomster/år.
Medlemsavgift 50 kr för 1995/96. Postgiro 29 24 26-4.

Lunds botaniska förening
Adress: Botaniska museet, Ö. Vallgatan 18, 223 61 Lund. 
Ordf: Sven Snogerup, Trumpetaregränd 9, 226 39 
Lund. 046-12 37 55, 222 89 77 (arb).
Sekr: Alf Porenius, Betesvägen 2, 240 10 Dalby. 
046-20 11 94.
Utger Lunds Botaniska Förenings Medlemsblad, 1- 
2 ca 40-sidiga nr/år. - 1982 kom John Krafts Floran 
i Brunnby socken med Kullaberg. 88 sid, pris 50 kr. 
1987 utkom Falsterbohalvöns flora av samme förfat
tare. 152 sid, pris 75 kr. - Tidskriften Botaniska 
Notiser startade 1839, men upphörde 1980 i samband 
med tillkomsten av Nordic Journal of Botany. Mono
grafiserien Opera Botanica utges nu genom Nordiska 
forskningsrådet.
Projekt: En nykartering av Skånes flora med särskild 
hänsyn till de hotade arterna startades 1990. Projekt
ledare 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.

Föreningen Blekinges flora
Adress: Botaniska museet, Ö. Vallgatan 18, 223 61 
Lund.
Ordf: Jonny Svensson, Karsahult, P1 811, 360 10 
Ryd. 0477-195 85 (arb), 0459-833 45 (hem).
Sekr: Lars Fröberg, Botaniska museet, O. Vallgatan 
18, 223 61 Lund. 046-222 01 29 (arb), 222 42 34 
(fax), 211 63 08 (hem).
Projekt: Utgivning av en modern landskapsflora; 
ytterligare inventering och uppföljning av floran i 
Blekinge (även kryptogamer); floraväktarverksamhet. 
Inget medlemsblad, men stencilerade projektrapporter 
skickas med kallelse. Årsrapport om aktiviteter och 
nyfynd publiceras i Blekinges Natur.
Möten: 2 sammankomster/år (årsmöte på våren) samt 
ett flertal exkursioner varje säsong.
Medlemsavgift 75 kr (familjemedlem 20 kr). Postgiro 
487 72 29-7.

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, Långemåla, 
570 76 Ruda. 0499-300 06.
Utger Parnassia, 2 nr, totalt 48 sid/år.
Projekt: Utgivning av en modern landskapsflora. 
Floraväktarverksamhet.

Möten: Årsmöte med exkursion.
Medlemsavgift 50 kr. Postgiro 66 29 27-3.

Vetlanda botaniska sällskap
Kontaktperson: Tommy Merkert, Lemnhult 1057, 
570 10 Korsberga. 0383-840 69.
Möten 1993: Maj-aug en träff varannan vecka. En 
långexkursion utanför länet. Sept-april en träff/ 
månad samt årsmöte.
Medlemsavgift 40 kr. Postgiro 465 39 85-4.

Botaniska sällskapet i Jönköping
Ordf: Magnus Thorell, Tunnelgatan 12A, 565 33 
Mullsjö. 0392-126 69 (hem), 036-37 22 35 (arb). 
Sekr: Arne Jansson, Norrängsgatan 12, 561 36 Hus
kvarna. 036-13 23 01.
Utgav 1972 Södra Vätterbygdens flora, en delrapport. 
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 45 kr. Postgiro 3 08 61-9.

Ölands botaniska förening
Ordf: Karl-Göran Bringer, PI 6150 Ölands Skogsby, 
386 93 Färjestaden. 0485-381 75.
Sekr: Thomas Gunnarsson, Kummelvägen 12, Gård
by, 386 93 Färjestaden. 0485-332 24.
Utger Krutbrännaren, 4 nr, varav ett matrikel, totalt 
ca 80 sid/år.
Projekt: Registrering och kontroll av på Öland säll
synta och hotade fanerogamer och kryptogamer. Öländ
ska storsvampar. Rapportera till Tommy Knutsson, 
Solberga 2383, 380 65 Degerhamn. 0485-631 51. 
Möten: Ett 15-tal sammankomster, föredrag och 
exkursioner/år.
Medlemsavgift 80 kr (familjemedlem 10 kr). Postgiro 
636 59 31-2.

Gotlands botaniska förening
Adress: c/o Bengt Larsson, Lummelundsväg, P1 
4875, 621 41 Visby. 0498-27 82 18.
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 Rindi. 4 nr, totalt 100-150 sid/år.
Projekt: Inventering av Gotlands flora med syfte att 
utge en modern landskapsflora. Fältarbetet är under 
avslutning. - Projektansvarig: 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, Hästgatan 1, 1 tr, Visby. 
Medlemsavgift 80 kr (familjemedlem 15 kr, medlem
mar boende i utlandet 100 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-, Utgivning av en landskapsflora. 
Medlemsavgift 0.

Botaniska föreningen i Göteborg
Ordf. Åslög Dahl, Botaniska institutionen, Carl Skotts
bergs Gata 22 B, 413 19 Göteborg. 031-773 26 64. 
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 sid, pris 50 
kr. 1989 kom Gustaf Bernström, En frisk och blomstran
de perenn. Botaniska föreningen i Göteborg 1919- 
1989. Pris (för medlemmar) 60 kr.
Projekt: Inventering av hotade arter i O-län. Aktiva 
naturvårdsåtgärder för hotade arter. Fortsatt insam
ling av uppgifter om växter i O-län.
Möten-, 9 sammankomster/år. 20-25 exkursioner, 
varav i regel en långexkursion.
Medlemsavgift 50 kr. Postgiro 52 41 55-9.

Föreningen Bohusläns flora
Ordf. Evastina Blomgren, Dalgatan 7-9, 456 32 
Kungshamn. 0523-320 22.
Sekr: Annica Andréasson, Seglaregatan 17, 414 57 
Göteborg. 031-14 58 29.
Utger Vrivrånge. 2 nr, totalt ca 50 sid/år.
Projekt: Inventering av Bohusläns flora med syfte att 
ge ut en modern landskapsflora.
Medlemsavgift 50 kr. Postgiro 709 60-0.

Uddevalla botaniska förening
Ordf: Ann-Marie Bengtsson, Bratterödsliden, P1 
7237, 451 44 Uddevalla. 0522-66 32 02.
Möten: 3-5 föredrag och/eller bildvisningar. 6-8 ex
kursioner.
Medlemsavgift 50 kr. Postgiro 27 74 95-8.

Västergötlands botaniska förening
Adress: Biologiska museet, Fjärde Villagatan 6, 
502 44 Borås.
Ordf: Gösta Börjeson, Dammgatan 10, 566 32 Habo. 
036-406 11.
Sekr: Mats Geijer, Brännåsvägen 5, 436 45 Askim. 
031-68 51 57.
Utger Calluna. 2 nr, totalt ca 50 sid/år. Redaktör 
Leif-Eric Aronsson, Torstensonsgatan 46, 502 33 
Borås. 033-13 17 18.
Projekt: Inventering av Västergötlands kärlväxtflora. 
Utgivning av en ny Västergötlands flora.
Möten: Årsmöte i Hovs församlingshem, Annelund, 
30 mars kl 10. Bengt Jonsell berättar om Linnés 
Västgötaresa inför 250-årsjubileet.
Medlemsavgift 70 kr. Postgiro 482 38 80-2.

Östergötlands naturalhistoriska förenings 
botanikgrupp
Kontaktpersoner: Bo Antberg, Hoffstedtsgatan 12, 
583 20 Linköping, 013-29 88 45. Örjan Byström, 
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 Rimforsa, 013-430 72.
Utger: Huvudföreningen utger skriften Östgötanatur. 
Möten: 4-5 träffar och 5-6 exkursioner/år. 
Medlemsavgift (i ÖNF) 40 kr. Postgiro 36 19 55-8.

Dalslands botaniska förening
Ordf: Torsten Örtenblad, Eriksbyn, P1 6686, 464 90 
Mellerud. 0530-301 45.
Sekr: Per-Arne Andersson, Sandbol 22, 662 94 
Åmål. 0532-220 49.
Utger tillsammans med övriga naturorganisationer i 
Dalsland Natur på Dal. 2 nr, totalt ca 70 sid/år.
Projekt: Kompletteringsinventering till Per-Arne An
derssons Flora över Dal, som utkom 1981.
Möten: 2-3 sammankomster/år. 6-8 exkursioner, 
varav i regel en 3-4-dagars utanför landskapet. 
Medlemsavgift 40 kr. Postgiro 4 13 18-7. Bankgiro 
394-6266.

Värmlands botaniska förening
Ordf: Peter Danielson, Stöpsjöhyttan, 682 91 Filip- 
stad. 0590-250 25.
Sekr: Gunnel Johansson, Slottsvägen 5, 667 32 Fors- 
haga. 054-87 45 05.
Utger Värmlandsfloran. 3 nr, totalt ca 100 sid/år. 
Projekt: Inventering av kärlväxter. Steget-före (nyckel
biotoper), med tidskriften Erioderma (fristående). 
Möten: Ca 3 sammankomster och 5 exkursioner/år. 
Medlemsavgift 60 kr. Postgiro 1 66 56-8.

Örebro läns botaniska sällskap
Ordf: Bertil Sterner, Ragnevägen 9, 702 17 Örebro. 
019-611 24 76.
Sekr: Arne Holmer, Svalstigen 4, 690 70 Pålsboda. 
0582-407 58.
Projekt: Inventering av Närkes kärlväxter, syftande 
till utgivning av en ny flora över landskapet. Projekt
ledare Lars Löfgren, Storgatan 56, 732 00 Arboga, 
0589-139 98.
Möten: 4-5 sammankomster/år. 1 långexkursion, 1 
veckoslutsexkursion, 4-6 endagsexkursioner. 
Medlemsavgift 50 kr. Postgiro 64 26 24-1.

Botaniska sällskapet i Stockholm
Adress: Botaniska institutionen, Stockholms universi
tet, 106 91 Stockholm.
Ordf: Mora Aronsson, Rymdg 71, 195 55 Märsta. 
08-59 12 86 62 (hem), 018-67 34 14 (arb).
Sekr: Björn-Axel Beijer, Repslagargatan 16nl, 
118 46 Stockholm. 08-714 77 38 (hem).



Utger Daphne. 2 nr, totalt ca 80 sid/år. - Redaktör: 
Raoul Iseborg, Grönfinkvägen 23, 147 71 Grödinge. 
08-530 290 73 (hem).
Projekt: Inventering och kartläggning av floran i 
Södermanland. - Ordf i projektgruppen: Hans-Erik 
Wanntorp, Wirséns väg 19, 186 50 Vallentuna. 08- 
511 773 42 (hem), 16 37 71 (arb).

Stockholmstraktens lavar. Publicering av tidigare in- 
venteringsresultat. - Kontaktperson: Rikard Sundin, c/o 
Eriksson, Koksgatan 56, 116 29 Stockholm. 08- 
641 60 45 (hem), 16 12 16 (arb).

Stockholmstraktens mossor. Inventering och samman
ställning av uppgifter om lever- och vitmossor för pub
licering. - Kontaktperson: Niklas Lönnell, Pontonjär- 
gatan 491V, 112 37 Stockholm. 08-654 81 29 (hem), 
67 34 17 (arb).

Inventering och kartläggning av floran i Uppland (i 
samarbete med Botaniska sektionen i Uppsala). - Kon
taktperson: Arne Anderberg, Kirunagatan 83, 162 25 
Vällingby. 08-759 91 41 (hem), 666 41 57 (arb).
Möten: 6 sammankomster/år. 6 exkursioner. 1 inven- 
teringsläger.
Medlemsavgift 75 kr (inkluderar Daphne). Postgiro 
19 60 94-7.

Botaniska sektionen i Uppsala
Adress: Institutionen för systematisk botanik, Villa
vägen 6, 752 36 Uppsala.
Kontaktperson: Henrik Berg, tel 018-18 28 53 (dag), 
25 85 34 (kväll).
Projekt: Inventering och kartläggning av floran i 
Uppland (i samarbete med Botaniska sällskapet i 
Stockholm). Ordförande i projektgruppen: Lena Jonsell, 
Konsumvägen 20B, 752 45 Uppsala. 018-30 24 70 
(hem), 67 24 14 (arb). Kontaktperson: Ulf Swenson, 
Norrlandsgatan 36C, 752 29 Uppsala. 018-55 04 59 
(hem), 18 27 81 (arb).
Möten: ca 15 sammankomster med föredrag och 2-3 
exkursioner.
Medlemsavgift 50 kr. Postgiro 32 79 56-9.

Dalarnas botaniska sällskap
Ordf: Sören Nyström, Tansågatan 10, 784 43 Bor
länge. 0243-120 22.
Sekr: Berndt Carrington, Hästbergsringen 18, 791 36 
Falun. 023-115 62.
Utger Trollius. 2 nr, totalt ca 80 sid/år. Redaktör: 
Tomas Ljung, Morbygden 37, 791 94 Falun. 023- 
440 17.
Projekt: En framtida flora över Dalarna. 1994 pub
licerades Hotade och sällsynta växter i Dalarna. 
Möten: 3 sammankomster/år. 5 exkursioner, varav en 
veckoexkursion till Dalarnas fjällvärld. 
Medlemsavgift 50 kr. Postgiro 67 67 17-2.

Gävleborgs botaniska sällskap
Ordf. Anders Delin, Gävlevägen 55B, 811 31 Sand
viken, 026-25 93 89, 25 68 08 (tel + fax).
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Sekr: Jens Hansen, Bondarv 2242, 820 40 Järvsö. 
0651-470 87.
Utger Väx. 3 nr med totalt ca 130 sid/år.
Projekt: Hälsinglands flora. Gästriklands flora. 
Möten: Ett tiotal sammankomster och exkursioner/år. 
Inventeringsvecka i Gästrikland.
Medlemsavgift 75 kr för medlemmar i Svenska Bota
niska Föreningen, 80 kr för övriga. Postgiro 
57 58 11-5.

Projekt Jämtlands flora
Projekt inom Jämtland-Härjedalens naturskyddsför- 
bund.
Kontaktpersoner: Carl-Olof Wetterhall, Storgatan 5, 
831 30 Östersund. 063-12 01 52 (även fax). - Staffan 
Åström, Ren 2515, 835 92 Krokom. 0640-131 14. - 
Lars-Åke Bäckström, Ope 2703, 831 92 Östersund. 
063-350 66.
Utger Rödbläran, botanisk tidskrift för Jämtland och 
Härjedalen.
Prenumerationsavgift 75 kr. Postgiro 490 61 64-1.

Västerbottens läns botaniska förening
Adress: Box 3098, 903 03 Umeå.
Ordf: Marianne Bergmark, Kungsgatan 104A, 903 32 
Umeå. 090-13 95 40.
Sekr: Bengt Gunnar Jonsson, Växtholm 242, 905 95 
Umeå. 090-570 85.
Utger tillsammans med länets entomologiska för
ening Natur i norr. 2 nr, totalt ca 100 sid/år.
Projekt: Västerbottens läns flora. - Kontaktperson: 
Stefan Ericsson, Ekologisk botanik, Universitetet, 
901 87 Umeå. 090-77 84 12 (arb), 12 14 75 (hem). 
Möten: Ca 7 sammankomster/år. 5-8 exkursioner och 
en inventeringsvecka inom länet. Inneträffar under 
vinterhalvåret hålls sista tisdagen i månaden. 
Medlemsavgift 70 kr. Postgiro 29 17 23-5.

Föreningen Norrbottens flora
Adress: c/o Irma Davidsson, Tallhedsgatan 15, 
945 32 Norrfjärden. 0911-501 33.
Ordf Ulf Zethraeus, Görjängsvägen 22, 944 32 
Hortlax. 0911-300 45.
Sekr: Mariana Jussila, Pellinpää 67, 953 92 Haparan
da. 0922-213 38.
Utger Nordrutan, 2-3 nr, totalt 70-100 sid/år. Re
daktör Lennart Stenberg.
Projekt: Föreningen stöder aktivt kärlväxtinven- 
teringen i Norrbotten som drivs av Lennart Stenberg, 
Fastlagsvägen 13, 126 48 Hägersten. 08-645 34 56 
(hem), 743 58 08 (arb).
Möten: Minst 4 sammankomster/år. 5 exkursioner i 
Norrbotten. Inventeringsläger 2-4 veckor/år. Årsmö
tet hålls i anslutning till sommarens inventeringsläger. 
Medlemsavgift 60 kr. Postgiro 112 54 96-8.
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Uppsatser bör vara skrivna på svenska. Innan 
manuskripten antas läses de av fackgranskare, 
vilka utses av redaktören.

Manuskript bör helst lämnas på diskett. Redaktio
nens dator kan läsa IBM-formaterade 3 1/2 tums 
disketter. Vi använder Word (för DOS och Win
dows). Vi kan även ta emot vissa andra filformat, 
t ex Mac-disketter. Ange vilket ordbehandlings
program och programversion du använt och bifoga 
exakt samma text i utskrift!

Skriv in texten i enklaste form, utan bearbetning 
av textens layout (justering av marginaler, avstav
ningar etc) eller avvikande formateringar av stycken 
(indrag, upprepade blanksteg etc). Använd i stället 
mellanrum för att markera nytt stycke. Särskilda 
stilsorter (fet, kursiv, KAPITALER) bör dock skrivas 
in direkt i manuskriptet. Eventuella anvisningar om 
redigering kan lämnas på en kopia.

Har du inte tillgång till dator går det bra att lämna 
manuskript på papper. Använd helst skrivmaskin. 
Maskinskrivna manus får innehålla både avvikande 
formateringar och avstavningar.

Abstract. En artikel inleds normalt med en samman
fattning på engelska av resultaten (högst 200 ord).
I anslutning till Abstract ges en engelsk version av 
titeln, 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 an
vändas. Det vetenskapliga måste dock anges åtmin
stone 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 i texten används fackuttryck, 
som inte är allmänt kända, kan de förklaras i en 
faktaruta. Uttrycken skrivs i alfabetisk 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 författarna är fler 
än två förkortar man: ’Ingelög m fl 1987.’

Citerad litteratur. Under denna rubrik ska finnas 
alla referenser nämnda i texten, men inga andra. 
Boktitlar och tidskrifters namn kursiveras. Följ dessa 
exempel (avsnitt, bok, uppsats i tidskrift):

Ferguson, I. K. 1976: Doronicum L. / 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. 
Skogsstyrelsen.

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

Illustrationer. Alla figurer (inklusive kartor, dia
gram, foton och färgbilder) numreras i en följd. 
Figurtexterna placeras efter den övriga texten eller 
lämnas som särskilt dokument. Om en figur består 
av delfigurer ska dessa betecknas med A, B, C osv.

Figurernas proportioner bör vara anpassade till 
satsytan: spaltbredd 68 mm, sidbredd 140 mm, sidiöjd 
195 mm. Om en figur skall uppta en helsida bör den 
inte vara smalare än förhållandet 140/195.

Original till teckningar bör utföras i tusch i unge
fär dubbel skala.

Svartvita foton 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 tillskurna och 
monterade med högst 1 mm mellanrum på vit kaitong.

Författare har möjlighet att illustrera sina uppsat
ser med omslagsbild i färg. Färgbilder inne i häftet 
måste i vissa fall bekostas av författaren själv. Som 
original är diabilder av valfritt format lämpligast 
(undvik papperskopior).

Tabeller förses med förklarande text och numreras 
i egen följd. De bör lämnas som ett särskilt doku
ment, skilt från den övriga texten.

Även tabeller tas helst emot på diskett. Använd 
tabulatorer, ej mellanslag, för att ordna kolumner, 
och bifoga alltid utskrift! För särskilt komplicerade 
tabeller kan det vara lämpligt att trycka direkt från 
utskrift av laserskrivare, eller skönskrivare.

Korrektur utsänds omedelbart före tryckningen. 
Författaren skall gå igenom detta noggrant, markera 
alla fel, och snarast återsända det till redaktionen.

Särtryck. Av uppsatser längre än en sida lämnas 
50 särtryck gratis. Prisuppgifter och beställnings
formulär för extra särtryck medföljer korrekturet.

Redaktionen står gärna till tjänst med råd vid 
utformningen av materialet. Tel 090-77 84 12.
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