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ofta gar av vid beroring. Sporkapslar ar 
mycket ovanliga. En art som den liknar 
ar nalkvastmossa D. tauricum och fran 
den skiljs barkkvastmossan bast genom 
mikroskopiska karaktarer sasom blad-
cellernas storlek eller cellernas utseende 
i ett tvarsnitt av bladet. Nalkvastmossa 
har dock inte noterats i Gavleborg eller 
Gastrikland vad jag kanner till, sa san-
nolikheter ar stor att det ar barkkvast
mossa man hittar. 

Skyddsstatus 

Barkkvastmossa ar upptagen 
pa det s.k. Art- och 
habitatdirektivet bilaga 2 
som en art som behover 
sarskilt skydd samt i 
Bernkonventionens bilaga 1 
over arter med strikt skydd. 
Mossan ar fridlyst i hela 
landet. Artdatabanken har 
bedomt arten som starkt 
hotad, kategori EN. 

Citerad litteratur 

Andreasson, Peter 2009: Stamkvast-
mossa funnen i lanet. VAX5/1999. 

Hedenas, L. 2006. Dicranum viride 
barkkvastmossa, s. 364.1: National-
nyckeln till Sveriges flora och fauna. 
[AJ 6-23], Bladmossor. Skdldmos-
sor - bldmossor : Bryophyta : Bux-
baumia - Leucobryum. Artdataban
ken, Sveriges lantbruksuniversitet, 
Uppsala. 

Lonnell, N & Weibull, H. 2015: Di
cranum viride - barkkvastmossa. 
Artfaktablad 2015, ArtDatabanken, 
SLU, Uppsala. 

Naturcentrum AB 2015: Eftersdk av 
fyra mossarter som underlag for 
Biogeografisk uppfoljning enligt ha
bitatdirektivet. 

Weibull, H. 2008: Inventering av bark
kvastmossa Dicranum viride i Upp
sala och Gavleborgs Idn. Naturcen
trum AB. 

Weibull, H. 2011: Atgardsprogram for 
barkkvastmossa, 2008-2016 (Dicra
num viride). Naturvdrdsverket rap
port 6431. 

Tradgardforenlngen Liljekonvaljen presenterar 
Sara Backmo. "Skillnadens tradgard" 
Lordag 27 februari, kl. 16:00. Plats: Furusalen, Silvanum. 

Sara visar att det gar att odia merparten av alia gronsaker 
en familj behover - i den egna tradgarden, en 400 stor 
kokstradgard I odilngszon 3. 

Medlem 1 foreningarna Liljekonvaljen, GABS. Pris: 150 kr 
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Barkkvastmossa - en ansvarsart for 
Gastrikland och Gavleborg Tomas Troschke 

Sedan Peter Andreasson skrev om det 
forsta fyndet av stamkvastmossa Dicra
num viride i Norrland och Gavleborg i 
VAX 1999 har det hant en del. Arten 
har hittats pa manga nya trad i lanet och 
den har fatt ett nytt svenskt namn: bark
kvastmossa. Peters fynd av mossan pa 
en ask Fraxinus excelsior i Kakangssun-
det var sakert en bidragande orsak till att 
Henrik Weibull 2008 letade vidare och 
gjorde nya fynd i Kakangssundet men 
aven vid Testeboan nagra mil norrut. 

Under 2015 gjorde Henrik och Mikael 
Hagstrom en aterinventering av merpar
ten av de svenska lokalema samt nagra 
eftersok efter oupptackta forekomster i 
Uppland. Lagger man ihop information 
i rapporten fran Naturcentrum om Hen-
riks och Mikaels inventering med nagra 
uppgifter fran Artportalen sa kommer 
jag fram till att barkkvastmossa finns 
pa runt 330 trad totalt i landet. Av dessa 
finns 112 i Gavleborg, varav 78 i Teste-
boans naturreservat och 34 i Kakangs
sundet. Gastriklands andel ar annu stor-
re eftersom man da aven kan rakna in 
den stora forekomsten pa Kvamon (66 
trad) samt en mindre vid Rosslarna (5 
trad) strax norr om Soderfors; Gastrik
land har saledes strax over halften och 
Gavleborg ca en tredjedel av alia trad 
som hyser barkkvastmossa. Med sa stor 
andel av landets population ar det en art 
som vi har sarskilt ansvar for. 

Av Henriks och Mikaels inventering 
framgar att barkkvastmossan vanligen 
vaxer pa lind Tilia cordata och ek Quer-
cus sp. eller ask men att den, sarskilt i 
lokaler med riklig forekomster, aven kan 
hittas pa andra tradslag t.ex. klibbal Al-
nus glutinosa, bjork Betula sp., skogs-
lonn Acer platanoides och asp Populus 
tremula. 

Att nastan en fjardedel av alia trad 
som barkkvastmossa vaxer pa ar ask 
kan pa en del lokaler, dar andelen ask 
ar storre eller mosspopulationen ar li-
ten, bli ett problem for barkkvastmos
san eftersom en del askar drabbas av 
asksskottsjuka. Problem med askdod 
har jag noterat i Testeboan och vid Sa-
vasjon, vilket drabbat de sallsynta arter-
na elfenbenslav Heterodermia speciosa 
respektive blylav Pectenia plumbea och 
blylavsknagg Toninia plumbina. Huru-
vida barkkvastmossans askar drabbas i 
vart omrade far vi halla under uppsikt. 
Ett annat hot kan vara att trad, ofta gran, 
vaxer in i och skadar de ekar som hyser 
mossan. Sa ar fallet for t.ex. en del av 
ekarna i Kakangssundet. 

Om man vill eftersoka nya lokaler 
med barkkvastmossa bor man uppsoka 
vattendrag eller vatar med adla lovtrad 
for det ar oftast i dessa fuktiga miljoer 
som arten hittats. Mosskotten bildar gro-
na kuddar pa tradstammarna och kanne-
tecknas av de skora bladspetsarna som 
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Min vag till botaniken och 
dess plats i mitt liv Anders Delin 

Som attioaring vet jag att vaxtema - och 
darmed botaniken - ar livsviktiga for 
manniskan och djuren. Varje kolkedja 
vi bestar av har sitt ursprung i vaxtriket 
(eller bland assimilerande encelliga or-
ganismer). Man maste veta nagot om sitt 
ursprung. Som bam hade jag inte den 
insikten, men var fangslad av vaxterna 
som objekt, for deras oandliga variation 
och skonhet. Jag formulerade det dock 
inte sa pa den tiden - jag formulerade 
det kanske inte alls. 

Under skolaren var det inte bara vax
ter jag tittade pa, tog hem och ibland 
bevarade for att titta pa igen. Faglar, 
fagelfjadrar och aggskal drog blickarna 
till sig, och insekter var tillrackligt lagt 
staende for att fa dodas i en burk med 
en papperstuss indrankt i Salubrin (ety-
lacetat) och darefter genomstickas med 
en nal och sattas i en samling. Dock gav 
mig en stor tjock larv av allman sna-
belsvarmare storre noje och kunskap, 
medan den satt i en stor glasburk med 
gasvav som lock och ivrigt tuggade i sig 
mjolke eller stormara under manga da-
gar. Jag fyllde pa dess matforrad varje 
dag och iakttog med forundran bur ma-
ten snabbt forvandlades dll svarta langs-
rafflade korvar, som den slappte pa bur-
kens botten. Jag minns inte om den tick 
forpuppa sig dar eller slapptes ut. 

Min bade naturintresserade och tole-
ranta mamma lat mig hallas med mina 
studier av arterna nara oss. Burken med 

snabelsvarmaren stod pa vart matbord. 
Pappa var civilingenjor och bryggmasta-
re och kunde det mesta om jastsvampars 
och andra mikroorganismers livsvillkor 
och liv, men pratade inte om detta hem-
ma. Han var en ganska tystlaten man. 
Han och mamma var ofta ute i naturen 
under aren kring min fodelse. Manga 
av de vaxter som de da pressade ligger i 
mitt herbarium. Man kan utan overdrift 
pasta att jag vaxte upp med botaniken. 
Att det inte blev insekter eller nagra an
dra djur, som jag valde att gora till mina, 
berodde sannolikt ocksa pa en viss mot-
vilja mot att doda. En vaxt som man do-
dar i en vaxtpress foil det mig inte in att 
kanna medlidande med. Jag ska beratta 
mer om dodande senare. 

Nar jag skulle fylla nio ar skrev jag, 
som alia andra ar, en onskelista. Pa den 
stod "vaxtpress". Var mammas och pap-
pas vaxtpress fanns vet jag inte; troligen 
inte hemma, for i sa fall hade val det 
onskemalet redan varit tillfredsstallt. Jag 
minns vad min mamma sa nar hon laste 
onskelistan: "Men inte vill du val ha en 
vaxtpress!" Jag forstod genast vad hon 
menade. Hon tyckte att jag kanske borde 
ha nagot finare eller nagot mer allmant 
intressant, men jag stod pa mig, och jag 
fick en vaxtpress, direkt fran snickeri-
verkstaden. Mitt namn och det telefon-
nummer vi hade pa den tiden star for 
evigt absorberat av traet. Det var den 26 
oktober 1944, och pressen kom kanske 
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Trddtdg. Svdrdsjdallmdnningen. Foto: Anders Delin 

inte till anvandning forran sommaren 
darpa. Jag minns en del sorger med vita 
tillplattade blaklockor och svartbruna 
platta jungfru Marie nycklar. En av de 
forsta vaxter jag pressade och blev nojd 
med var tradtag. Den vaxte vid Ljusnans 
strand vid Lundnas i Arbra. Hur jag hade 
kommit underfund med att det var just 
den arten minns jag inte, men den blev 
inte forstord genom pressningen, utan 
bevarades nastan lika fin som i naturen, 
sa jag hade vaxlat in pa ett av mina spar 
i botaniken - de grasartade vaxterna. 
Deras skonhet lag i formen, inte i far-
gen, och formen blev nastan forhojd nar 
strana pressades och monterades pa vitt 
papper. Man brukar tala om en grafisk 
effekt och folk gor gratulationskort och 
lampskarmar med pressade gras pa. 

Ar 1944 utgavs Svenska vdxter av Bjorn 
Ursing. Dess fargbilder av vaxterna i 
helfigur bidrog starkt till mangas vaxtin-
tresse, aven mitt. Min pappa kopte den 
nar den kom, och 11 juni 1945 skrev han 
i boken att den skulle vara min. 

Pa varen brukade jag klattra over 
muren, som skilde Snoilskyvagen fran 
sjobergen i Fredhall i Stockholm. I sjo-
bergen, som brant sluttade mot soder 
och mot Malaren, var jag pa fri fot och 
ganska ensam, och kunde spana efter 
stenskvattomas bon och vaxter som tul-
kort och tjarblomster. Min pappa hade 
fodelsedag den 5 juni och jag brukade 
uppvakta honom med en bukett av sa-
dana soldyrkande arter 

Pappa hade en minimal stuga i Lill-
angsdal pa Ingaro i Stockholms innersta 
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Publicerade Atgardsprogram for 
hotade arter Tomas Troschke 

Under 2015 publicerade till slut Natur-
vardsverket atgardsprogrammet for sall
synta skapanior pa tidvis oversvammad 
ved. Programmet omfattar de tre mycket 
sma mossarterna timmer-, mikro- och 
svamskapania (Scapania apiculata, S. 
carinthiaca och S. glaucocephala). Det 
tre skapaniorna vaxer pa gamla lagor 
och stockar vid vattendrag eller vatar 
Alia tre arterna finns i Gavleborgs Ian 
och landets forsta fynd av mikroskapa-
nia gjordes faktiskt i Halsingland, vid 
Hedvigsfors, Bjuraker, ar 1887. Landets 
forsta fynd av svamskapania gjordes i 
Dalarna sa sent som ar 1995. Program-
met innehaller en kortfattad kunskapso-
versikt over arternas biologi och fore-
komst samt presentation av angelagna 
atgarder som syftar till att arternas beva-
randestatus i Sverige ska forbattras. At
garder som foreslas ar bl.a. inventering, 
radgivning, kunskapsspridning, uppma-
ning om hansyn vid skogsbruk och vat-
tendragsrestaureringar m.m. Program-
met loper till och med 2019. 

I VAX 3/2014 flaggades det for tva 
andra atgardsprogram: Atgardsprogram 
for faltgentianor i naturliga fodermarker 
och Atgardsprogrammet for lasbraknar i 
havdade marker. Dessa har ocksa publi-
cerats under 2015. Lite extra roligt ar att 
bade Remman och Backeskogsvallen, 
som har Maj Johansson som gemensam 
namnare, finns med i programmen som 

Fdltgentiana, Hille. Foto: Tomas Troschke 

exempel pa lyckade restaureringar for 
faltgendana respekdve lasbraknar 

Atgardsprogrammen finns att bestal-
la eller ladda ner pa Naturvardsverkets 
hemsida. 
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Holick (Hudiksvall), ett omrade strax ut-
anfor Savasjons NR (Gavle), Sindrorna 
(Bollnas) och Lappmyrasen (Ljusdal). 

Lakritsmusseron Tricholoma apium 
(VU, VU) 
Bildar mykorrhiza med tall och vaxer i 
tallskogar pa magra ofta sandiga mar
ker i skogar med lang kontinuitet eller 
i skrevor i hallmarkstallskog. Ar funnen 
vid Glossbo (Bollnas), Langkasslingen 
(Soderhamn), Svedjorna (Bollnas), San-
don (Sandviken) Forson (Bollnas) och 
vid Ensjolokarna (Ljusdal). 

Borgsjomusseron Tricholoma borgsjo-
eense (VU, VU) 
Mycket sallsynt art som bildar mykorr
hiza med gran, oftast i aldre ortrik barr-
skog. Typiska vaxtplatser ar svackor 
med djupt mosstacke eller fuktiga slutt-
ningar. Ar uppgiven fran en svacka strax 
norr om Halsneberget, Lingbo (Hudiks
vall). 

Citerad litteratur 

Jeppson, Mikael. 2015. 25 svampar pa 
IUCN:s Globala Rodlista. Svensk 
Mykologisk Tidskrift 36:4 

The lUCN Red List of Threatened Spe
cies. Version 2015-4. <www.iucn-
redlist.org>. Downloaded on 09 Ja
nuary 2016. 

Korta rapporter 

Knottblomster Malaxis monophyllos 
pa vandplan 
Ett overraskande fynd av knottblomster 
gjordes av Hudiksvalls-bibliotekarien 
Lars Bergman i juli 2015. Normalt vax
er denna orkide i rika, biota karr, men 
har vaxte de fyra plantorna pa en san-
dig, igenvaxande vandplan langst ut pa 
Slagson (Orangesnaset, Njutanger) vid 
koordinaterna 6831392 1571462 (RT 
90). Foljearter var tuvtatel Deschampsia 
cespitosa, hundaxing Dactylis glome-
rata, smultron Fragaria vesca, vit- och 
skogsklover Trifolium repens, T. medi
um, Salix sp., renfana Tanacetum vulga-
re, ogontrost sp. Euphrasia sp., groblad 
Plantago major och klockpyrola Pyrola 
media. Kontrollerades av undertecknad 
15 aug, da de obefruktade blommorna 
fallit av. 

Magnus Andersson 
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skargard, med en liten blomstertradgard, 
som han skotte. Han hade inte korkort, 
utan for dit med Saltsjobanan och rodde 
over Baggensfjarden. Lillangsdal bjod 
pa en attraktion, som blivit ett begrepp 
i mitt minne, Nytorpshagen. Det var en 
beteshage vid ett traditionellt litet jord-
bruk. Korna betade bland plantor av gull-
viva och Adam och Eva. Varje ar bruka
de vi ga dit och dtta pa prakten, kanske 
ocksa ta med nagra blommor hem. Det 
var pa den tiden en ganska vanlig miljo 
och vi kunde inte ana att den skulle bli 
en sallsynthet. Pa gemensam mark nara 
var stuga fanns en brandplats for ris och 
diverse hopstadade saker Ett ar dok det 
upp en planta av svedjenava dar, ett fint 
fynd tyckte jag da, och fortfarande. 

Pa somrarna var vi pa mina farfor-
aldrars sommarstalle Lundnas i Arbra, 
dar mojligheterna var storre. Min far-
far hade dar startat ett litet jordbruk 
med fyra mjolkkor. Han var foretagare 
i Stockholm och han och bans familj 
hade upplevt forsta varldskrigets svalt. 
Jag tror att han startade jordbruket som 
en trygghet vid krig och avsparming. 
Jordbruket skottes av en rattare, Olle 
Eriksson, som blev en forebild for mig 
i flera avseenden. Till jordbruket horde 
aker och vail, dar jag hittade brunklover 
och hoskallra. Vid lagarden vaxte padd-
fot. Tallskogen, grasmarkerna och trad-
garden narmast husen bjod pa de flesta 
vanliga arter. Det fanns rodblara vid 
honsgarden. Den var en raritet i trakten, 
och den forsvann nar jordbruket lades 
ned pa 1950-talet. 

Jag hittade en annorlunda fingerort 
pa banvallen i Arbra och kom fram dll 
att det var tysk fingerort och planterade 

in en planta i var tradgard. Arten fanns 
kvar dar i manga decennier. En planta av 
varfingerort stod i en mager grasmatta 
under tallar sedan urminnes tider Den 
var sa valbekant att det tog tid innan 
jag insag att denna art ar ovanlig, en 
stark indikator pa gammaldags ogods-
lad grasmark. Annars var det mest den 
storsteniga och blockiga forsstranden 
som drog, med drillsnappor, stensimpor 
och diverse smafisk, samt vacker stratta, 
flockfibbla och fackelblomster och pa 
sensommaren nysort och angsvadd. For-
sen torrlades genom kraftverksbygge 
1964. 

Nar Sveriges Faltbiologiska Ung-
domsforening bildades 1947 berattade 
var biologilarare, Gustaf Odqvist, i 
Kungsholmens Hogre Allmanna Laro-
verk i Stockholm om foreningen och 
delade ut varvningskort i klassen. En 
klasskamrat och jag gick med, och fick 
en ny skjuts ut till naturen. Numer heter 
foreningen Faltbiologerna. Vi fick delta 
i lager under flera dagar pa Oland och 
pa Faro, och smaningom ledde jag sjalv 
en tur med cykel genom Skane. Flera 
olika naturforeteelser blev mer bekanta. 
Ledarens intresse avgjorde forstas am-
nesomrade. Pa Faro dromde vi om att fa 
se blakraka. Vi skulle talta dar, och mar-
ken var full av myror. Jag fragade leda-
ren, Boris Engstrom, om det inte kunde 
bli problem, men han forklarade enkelt 
att "Dom gar och lagger sig nar det blir 
natt", vilket var sant. 

Under 1950-talets forsta ar rande jag 
och min tre ar yngre bror Hakan mycket 
efter faglar, och vaxterna kom ett tag 
i skymundan. Vi satt pa en akerkant i 
Vallsta och spanade ut over den da fort-
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farande oreglerade Kyrksjon, en del av 
Ljusnan i Arbra. I augusti brukade den 
vara ganska liten pa grand av lagt vat-
ten, och breda dybottnar lag blottade. Pa 
dessa rastade krickor, andra ander, och 
en lang rad av smavadare. Jag minns att 
dyn ibland var kladd av ett svagt gront 
tacke, och kan nu gissa att det var av-
jebroddsamhallet. Jag har antecknat att 
det fanns mycket sylort dar, men jag 
kom inte pa iden att narmare undersoka 
vegetationen. Senare fick jag se avjepil-
ort dar. Nufortiden overlever den bara 
som fro under vatten, hur manga decen
nier ar ovisst. Mina anteckningar fran 
den tiden innehaller nastan bara uppgif
ter om faglar Smaningom blev Hakan 
mycket skickligare i fraga om faglamas 
utseenden och laten, vilket kan ha bidra-
git dll att jag atervande dll vaxtriket. 

En annan viktig orsak till att vaxterna 
blev viktigare for mig under 1960-talet 
var, att vi da fick barn, och att utflyk-
ter sena kvallar och tidiga morgnar blev 
omojliga att genomfora. I middagssolen 
i nagon barnvanlig miljo kunde man da-
remot se en hel del spannande saker och 
barnen sjalva bidrog, ibland med gras-
hoppor, andra ganger smafiskar eller 
snackor och ofta aven med vaxter. 

Detta var ocksa en period, da jag 
reste till andra lander, bl.a. till ett ars 
medicinskt forskningsarbete i Buffalo, 
USA, och nagra veckolanga semester-
resor till Holland, Frankrike och Italien. 
De frammande vaxtvarldar som jag da 
sag, bidrog kanske inte sa mycket till 
min erfarenhet som de kunde ha gjort, 
om jag hade varit mindre fokuserad 
pa lakarutbildning och familj, men jag 
skaffade alltid en flora for regionen och 
tog med en enkel vaxtpress. 

Lakamtbildningen omfattade aven ett 
forskningsarbete for en doktorsavhand-
ling. Jag gjorde experiment pa hundar 
for att fa fram nya data om hur blodet 
rinner igenom hjartmuskeln. Hundama 
avlivades efter experimenten. Vid den ti
den fanns inga betankligheter mot detta, 
och fortfarande pagar experiment pa djur 
darfor att de ar nodvandiga for framsteg 
inom medicinsk forskning. Min motvil-
ja mot att doda slog inte igenom i den si-
tuationen. Botaniken kom in aven i detta 
arbete, i form av lummersporer De har 
en diameter pa 28 - 35 mikrometer och 
blockerar blodkapillarema, de tunnaste 
karlen i hjartmuskelvavnaden. Genom 
att som experiment spruta in sporerna i 
blodbanan kunde man sarskilja det flode 
i kransartaren som berodde pa elastisk 
expansion i artaren fran det som gick 
igenom muskeln. 

1974 fick jag kontakt med Projekt 
Linne, som leddes av Orjan Nilsson och 
Lars-Ake Gustafsson. Projektet efter-
fragade vissa sallsynta och kanske ho
tade arter De arter som da fanns med pa 
listan for Halsingland var radasbraken, 
stor lasbraken, glesgroe, sotgras, bmn-
kulla och avjepilort. 1975 fann jag tva 
lokaler for sotgras. Den ena var troligen 
artens forsta fyndplats i Sverige, som 
jag lyckades leta mig fram dll. 1976 hit
tade jag avjepilort i Kyrksjon i Ljusnan. 
For brankulla kunde jag meddela att ett 
manus av Arthur Liljedahl, som jag hade 
fatt tillgang dll, berattade att arten redan 
pa 1920-talet forgaves eftersoktes pa 
forna vaxtplatser i Ljusdal. 

Ar 1979 anordnade Svenska Botanis
ka Foreningen en kort kurs med forelas-
ningar och utflykter i Kalmar Ian, med 
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Globalt rodlistade svampar i Gavleborg Tomas Troschke 

Pa lUCN's (International Union for 
Conservation of Nature) globala rodlista 
over hotade arter finns arter som t.ex. 
noshorning och isbjom och av vaxter 
med hemvist i Sverige bl.a. smasvaldng 
Alisma wahlenbergii och hallebracka 
Saxifraga osloensis. Nu har listan uto-
kats med 25 svampar. Efter genomgang 
av vad som rapporterats pa Artportalen, 
VAX och uppgifter fran ArtDatabanken 
och ytterligare nagon enstaka invente
ring som jag kanner dll har jag funnit 
att 7 av de 25 arterna finns noterade i 
Gavleborg Ian. Alia fynd som gjorts har 
sakert inte rapporterats och till dem som 
vet med sig att sa ar fallet vill jag rikta 
en uppmaning att rapportera det ni sett 
ute i markerna. Nedan foljer en kortare 
beskrivning av fynduppgifterna och ar
ternas vaxtmiljo. Bade den svenska och 
lUCN's hotkategori anges efter namnet, 
den senare kursiverad. 

Rodnande lutvaxskivling Hygrocybe 
ingrata (VU, VU) 
Vaxer i ogodslade havdade marker Ar
ten ar funnen i slatterangen vid Remman 
(Nordanstig), Blixts slatterang (Bollnas) 
och en ang vid Per-Jans, Idenor (Hu
diksvall). 

Smalfotad taggsvamp Hydnellum gra-
cilipes (VU, VU) 
Hittas sallsynt under (ofta kolade) tal-

lagor i aldre, torr och brandpraglad 
tallskog med lang tradkontinuitet. An-
ses bilda mykorrhiza med tall Pinus 
sylvestris. Svampen ar uppgiven fran 
Ensjolokarna (Ljusdal), Lappmyrasen 
(Ljusdal) och Edsta (Hudiksvall). 

Raggtaggsvamp Hydnellum mirabile 
(EN, VU) 
Hittas oftast vaxande nere i mossmat-
tan i ortrik granskog. Bildar mykorrhiza 
med gran Picea abies och sallsynt tall 
i aldre barrskog. Ar uppgiven fran ca 
16 platser fran Sandon och Hytton vid 
Dalalven till Lingaro nordost om Hud
iksvall. 

Bombmurkla Sarcosoma globosum 
(VU, NT) 
Hittas vanligtvis vaxande i granskog av 
lagortstyp pa frisk mark. Skogarna har 
sannolikt en lang tradkontinuitet, men 
kan ha varit paverkade av t.ex. bete. 
Har hittills bara hittats i Halsingland vid 
Undersvik (Bollnas), Voxna (Ovanaker) 
och intill Ljusnan fran Kasteln till strax 
oster om Ygsbo (Ljusdal). 

Kopparspindling Cortinarius 
cupreorufus (VU, NT) 
Patraffas i ortrik granskog eller kalktall-
skog. Bildar mykorrhiza med gran, och 
troligen aven med tall. Ar uppgiven fran 
Hemlingby (Gavle), Orarna (Gavle), 
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syftet att stimulera inventeringar av karl-
vaxtfloran i Sveriges landskap. Jag del-
tog och nappade. Det blev utgangspunk-
ten for bade Halsinglands karlvaxtflora 
och Gavleborgs Botaniska Sallskap. Jag 
sokte efter botaniskt intresserade perso-
ner pa manga vis och samlade en grupp, 
varav manga sedan blev karntruppen i 
projektet och i foreningen. For mig per-
sonligen innebar det en skarpning - jag 
fick inte intressera mig bara for favori-
terna. Alia arter skulle ju beaktas, men 
det finns manga svara slakten, som jag 
aldrig larde mig. Losningen blev samar-
bete med skickligare botanister och spe-
cialister pa sarskilda grupper. 

Under 1980-talet pagick nagra av de 
sista striderna om vattenkraftutbyggnad 
i de redan sonderexploaterade Ljusnan 
och Voxnan. Vi anade mojligheterna att 
med fakta om hotade arter i strandvege-
tationen paverka diskussionen och hejda 
kraftverksprojekten. GABS undersokte 
Voxnan med anledning av projektet Hyl-
strommens kraftverk och Mellanljusnan 
med anledning av Edange kraftverk. Vi 
som da deltog fick ytterligare anledning 
att bygga pa vara artkunskaper och ar-
beta systematiskt. Inget av dessa kraft-
verksprojekt genomfordes. 

1984 flyttade jag till bamdomens 
sommarstalle, Lundnas i Arbra, for 
att arbeta som overlakare i kirurgi pa 
Bollnas sjukhus, och kom narmare Hal
singland under alia arstider Det gav 
mig nya erfarenheter och underlattade 
inventeringsarbetet. Det blev en inten-
siv lO-arsperiod. Jag anlade aven ett 
tradgardsland, dar koksvaxter, perenner 
och odlingsexperiment med vilda vaxter 
samsades. For botanikkunskaperna var 

naturligtvis experimenten de viktigaste, 
t.ex. nar jag odlade sexton plantor av ruta 
fran olika lokaler Nar de blommade vi-
sade det sig att sex av dem var angsruta 
och tio backruta. Till min forvaning fann 
jag att arterna inte gick att skilja genom 
bladkaraktarer. De enda anvandbara 
karaktarerna finns i blommorna. Back
ruta har veka, hangande standarstrangar, 
angsruta vid basen grovre, i sin helhet 
styvare och inte hangande utan i flera 
riktningar utstaende. Backrutans sma 
blomblad (tepaler) star utat och ar krok-
ta i riktning mot standarna. Angsrutans 
blomblad star riktade utat-bakat och ar 
ganska raka. Pa den mogna frukten sitter 
det skrumpna market pa backruta direkt 
pa frukten, men pa angsruta finns det en 
liten hals mellan market och frukten. 
Manga fynd av ruta i Halsingland gallde 
icke blommande plantor, sarskilt i rela-
tivt fuktiga miljoer pa kulturmark nara 
Ljusnan. De fick alltsa forbli obestamda 
till art, utom de som provodlades. 

Det var dock inventeringarna i alia 
horn av Halsingland som kravde mest 
tid och uppmarksamhet. Orakneliga till-
fallen, hojdpunkter av upptackargladje 
ensam eller tillsammans med andra, ar 
lagrade i minnet eller faktiskt ofta mer 
i anteckningama, eftersom tillfallena ar 
sa manga och minnet sa opalidigt. 

Nagra sarskilt intressanta fynd, som 
dyker upp i mitt huvud ar: hybriden 
skav-x smalfraken vid Angeran, topp-
lasbraken pa en liten samling av jord 
dar tva block ligger intill varandra pa en 
sotgraslokal vid Sjosmyrsjon i Bjuraker, 
hostlasbraken pa Granon i Skog, fjall-
hallebraken vid Hylstrommen i Voxna 
och Laforsen i Farila, gronbraken i Alg-
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Galen i humlor - Recension Anders Delin 

Boken Galen i humlor ar en oversatt-
ning av Dave Goulsons engelska origi
nal, som heter A sting in the tale. Den 
engelska titeln bor nog tolkas som en 
ordlek med A sting in the tail som syf
tar pa en historia som har en obehaglig 
overraskning i slutet. Sa ar det verkligen 
i denna markliga bok. 

Den ar en forskares sjalvbiografi. Det 
kan vara riskabelt att skriva en sjalv
biografi. En sannare berattelse kanske 
skulle skrivas av nagon annan. Boken 
ar samtidigt en popularisering av svar 
modem biologisk forskning, och i det 
avseendet finns nog ingen anledning att 
ifragasatta Goulson. Han verkar mer pa-
last och iderik an de flesta. Forskningen 
handlar alltsa om humlor, vars beroende 
av nektarbildande blommor ar sa stort, 
att det moderaa jordbruket i England 
med sina grasmonokulturer har utrotat 
atminstone en humleart och decimerat 
de flesta andra. 

Boken ar ocksa en skildring av hur 
man kan vanda utvecklingen genom 
energiskt naturvardsarbete, grundat pa 
sakra fakta. Atgarderna var i detta fall 
forstas aterskapande av blomrika mar
ker, vilket blev mojligt genom en ny-
startad forening som fick mycket stor 
anslutning - humlor ar populara. 

Det ar de blomrika markerna som 
gor boken speciellt intressant for oss 

botanister Olika vaxtarter har olika 
betydelse for humlorna, genom att for-
sorja dem med nektar eller pollen eller 
bagge delarna. For att fa mojlighet till 
langsikdga studier av rekonstruktion av 
blomrika marker kopte Goulson en gard 
i Frankrike, dar han gradvis forvandlade 
vanliga grasmarker till nagot som likna-
de angsmark, och humloma kom. 

Jag har inte mycket negadvt att skriva 
om Galen i humlor. Det enda ar val det 
svenska forlagets val av titel. Visserligen 
kan man tolka galen som entusiasdsk, 
men for mig ligger det en nagot nedsat-
tande innebord i ordet. Jag kopplar det 
dll kunskapsforakt eller insnavning av 
perspektivet, vilket ar rena motsatsen till 
vad boken formedlar 

Som en spannande fortsattning pa 
A sting in the tale har Goulson i ar gi-
vit ut ytterligare en bok, A buzz in the 
meadow, vars dtel ar mer rattfram. Den 
maste nog oversattas dll Ett surr pa ang-
en om den kommer pa svenska. Enligt 
forlaget handlar den om bans restaure-
ringsprojekt pa garden i Frankrike. Den 
kanske kommer att ge oss anda mer in
formation om vaxters ekologi. Detta ar 
inte forsta gangen entomologi och bo
tanik ar tatt sammanvavda och utbyter 
vasendiga kunskaper 
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sjoberget i Los, kambraken pa Grossjo-
berget i Arbra, dvargnackros i Angersjo, 
tuvstarr vid Tunmarstjarnama i Skog, 
asstarr i Vevlinge i Bollnas, grovnate i 
Kalvsjon i Jarvso, angshavre i Vallsta 
i Arbra, sotgras i Storrojningsmoran i 
Skog och senare pa flera andra lokaler, 
storgroe i Los, glesgroe vid Torrberget 
i Rengsjo, kustsaltgras pa flera stallen 
pa havsstranden, hjulmoja i Langvind i 
Enanger, blek jordrok pa jarnvagsstado-
nen i Bollnas, glansvide vid Kilsback i 
Undersvik, lovbinda i Bodberget i Ar
bra, dvargtatort pa Langtjamsmyran i 
Ramsjo, normansnarv pa Storbodvallen 
i Ytterhogdal, konstig vattenmara och 
krypven i Grontjarn i Ljusdal, en mark-
lig dunort vid Lamsos i Hassela och kal-
binka i Sjuberget i Alfta. 

Jag har ocksa fatt avnjuta andras 
fynd, som klotgras i Rullbo i Los, fin-
braken pa Storkullen i Los, finnstarr vid 
Malungsasen i Hassela, knottblomster 
vid Sibergsvik i Njutanger och krusnate 
i Djupasjon i Segersta. 

Dessa exempel skvallrar om en per-
sonlig laggning, som ar djupt rotad och 
standigt har paverkat vart jag soker mig 
i landskapet. Naturen ger glimtar av det 
eviga. Kulturen skapar nyheter, som 
snart ersatts av andra nyheter Jag har 
varit pa jakt efter naturens verk, som 
uttryck for det eviga, och gatt omvagar 
runt kulturmarkerna, sarskilt de som ar 
sa uppenbart tillfalliga som deponier av 
alia slag. Inte ens intresset for vaxter har 
lyckats leda mig till en sopdpp, utom 
vid ett tillfalle, da jag foljde med darfor 
att en person ville visa mig nagot dar 

Denna inriktning har naturligtvis 
med mitt intresse for naturvard att gora. 

som handlar om att bevara naturliga mil
joer och skydda dem fran exploatering. 
Min inriktning mot naturstudier i stallet 
for studier av kulturinflytande ar inte 
bara en personlig laggningsfraga, utan 
har blivit ett under decennier framvuxet 
moraliskt stallningstagande. Nar vi nu 
antligen i det internationella samfundet 
har enats om att manniskans paverkan 
pa planeten ar destruktiv och nar vi ar-
betar pa att Anna mojligheter att bromsa 
denna utveckling (ingen tror pa allvar 
att den kan stoppas), da finns det mycket 
goda skal att forsoka forsta de processer 
och sammanhang som naturen sjalv har 
byggt upp under miljarder ar Anstrang-
ningarna att forsta naturens processer 
kan bli tidsodande. Vi kanske har ont om 
tid. Studierna av manniskans nyckfulla 
spar kan da forefalla mindre angelagna. 

Ett redan tydligt exempel pa hur 
komplexa och svartolkade manniskans 
spar ar, ges pa det som kallas ang, alltsa 
grasmark dar djurfoder skordas. I bor-
jan av 1980-talet gallde foljande pasta-
enden om eller definitioner av ang och 
angsvegetadon: 1. Angen plojs aldrig. 2. 
Angen godslas aldrig. 3. Angens vaxt
arter ar ljusalskande. 4. Genom lieslat-
ter vid ratt tidpunkt kan dess vegeta
tion bevaras. Inget av dessa pastaenden 
haller vid narmare analys av historiska 
data och efter nagra decenniers forsok 
att forverkliga angsskotseln. Manga 
angsvaxter vaxte pa mark som med 
langa mellanrum plojdes. I gammal tid 
godslade man angen om man hade na
gon godsel, men dllgangen var knapp, 
och detta pastaende ar det som ligger 
narmast sanningen. Angsvegetationen 
ar sammansatt av manga starkt Ijusals-
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Underartema 
Jag har inte funnit nagon uppgift om att 
groddlummer och vanhg lopplummer 
har odlats sida vid sida, och om de i sa 
fall behaller sina karaktaristiska utse
enden. Enligt Flora Nordica har grodd
lummer ofta hittats aven i laglandet. Det 
skulle i sa fall kunna vara ytterligare 
ett exempel pa ormbunksvaxters spora-
diska upptradande pa grand av langvaga 
sporspridning. 

A andra sidan har jag ett intryck att 
det i Halsingland och nordvastra Gast
rikland ar lika vanligt att lopplummem 
saknar som att den har loppor, eller de 
sma grenar som bildar sadana. Detta in
tryck skulle dock behova bekraftas ge
nom noggrannare undersokning an den 
som gors under inventeringsarbete. Den 
andra karaktar som namns, att bladen pa 
groddlummer ar mer uppatriktade och 
skottet darigenom smalare, har jag sett 
mindre av i dessa trakter. Aven denna 
skulle behova undersokas noggrannare, 
samt om den karaktaren ar kopplad till 
forekomst av loppor, vilket mina intryck 
motsager. 

Hur det an forhaller sig med under
artema, sa ar lopplummer anda en vaxt 
med markliga egenheter, som aven tar 
sig uttryck i dess val av vaxtplats. Den 
forvanar genom att trivas bade pa block, 
dar det periodvis ar mycket torrt, och 
i rikkarr och pa strander pa finkorniga 
sediment i inlandet. Den finns aven i 
muUrik fukdg skog. I manga andra mil
joer, mellan dessa extremer, ar den svar 
att finna. Kanske tolererar den inte kon-
kurrens fran vissa av skogens vanligaste 
arter, sarskilt barrisen. 

Forgrenade skott med flera ars skott. I 
grdnsomradet mellan ett ars och ndsta ars 
skott bildas lopporna. Skog, Skdrjdn. 
Foto: Anders Delin 
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Finbrdken. Kullarna, Los. Foto: Anders Delin 

kande arter, men aven av arter som ar 
mycket skuggtoleranta, t.ex. teveronika, 
grasstjarnblomma och sumpmara eller 
tamligen skuggtoleranta som daggka-
por, branort och midsommarblomster 
Den ang som forr gav mest foder at dju
ren var ang pa fuktig mark, strander etc., 
som har en annan artsammansattning 
an den som vanligen beskrivs fran de 
torrare blomrika angsmarker som i dag 
sarskilt omhuldas. Lieslatter har pa flera 
stallen visat sig odllracklig for att be
vara angsvegetationen. Tillaggsatgarder 
har borjat diskuteras. Efterbete namns 
oftast. Bekampning av mosstacket 

kanns viktig. Aktiv frotillforsel foreslas. 
Branning har testats som komplement. -
Envar angsvardare skulle ha behovt lara 
av sin farfars farfar hur han gjorde med 
angen. 

Jag kan inte presentera ett recept for 
angsskotsel och jag tycker fortfarande 
att sotgrasets biologi ar svarbegriplig, 
men jag tror att den senare gatan ar na
got narmare ett svar 

I borjan av 1990-talet blev fragan om 
skogsnaringens odelaggelse av natur-
skogarna sa akut, att mina anstrangning-
ar fokuserades pa att inom naturvardsor-
ganisationerna forsoka mobilisera mot 
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naringen. Metoden var att identifiera 
de mest kravande av mossor, lavar och 
svampar och dll myndighetema rappor
tera bade forekomster av dessa och det 
undersokta skogsomradets innehall av 
gamla trad, staende doda trad och lig-
gande stammar. Smakryptogamema ar 
nog lite svarare att lara sig an karlvax-
terna. I alia fall stal detta arbete dd fran 
karlvaxtbotaniken. Jag startade Forsk-
ningsresan i Naturvardens Utmarker 
for att fa upp manniskor fran sydligare 
delar av Sverige till Norrland, dar deras 
kunskaper gjorde stor - kanske storre 
- nytta. Forskningsresan ar fortfarande 
mycket livaktig, utan min hjalp. Bara 
nagra av Forskningsresorna gick till 
Halsingland, och projekt Halsinglands 
flora blev fordrojt. Skogsnaringens 
odelaggelse narmar sig slutpunkten, da 
endast reservaten innehaller skog vard 
namnet. Endast i debatten har naringens 
hallning blivit nagot mer defensiv. 

I mitten av 1990-talet flyttade jag till 
Jarbo i nordvastra delen av Gastrikland, 
pa samma hojd over havet och i samma 
vaxtzon som Lundnas. Aven dar har jag 
en tradgard, dar jag har provodlat manga 
vilda vaxter De botaniska utflykterna 
gor jag dock fortfarande huvudsakligen i 
Halsingland, i skogarna och smaningom 
aven med roddbat pa de tidigare daligt 

undersokta vattnen, bade vid kusten och 
i inlandet. Att sakta glida fram genom 
vattenvegetation och vid stilla soligt va-
der direkt granska bottnen och med krat-
tan dra upp intressanta plantor har varit 
en ny och mycket behaglig upplevelse. 
For landskapet nya arter har inte dykt 
upp, men roddturema har bringat lite 
mer reda i min uppfattning om denna del 
av vegetationen. I blasigt vader lonar det 
sig battre att halla sig pa land. 

De senaste atta aren har gatt at till 
att sammanstalla materialet och skriva 
manus till Halsinglands flora. Lycklig-
tvis har jag inte varit ensam om det. En 
arbetsgmpp har bidragit. Sarskilt Bjorn 
Wannberg och Arnold Larsson har utfort 
arbeten som jag sjalv inte ar kapabel att 
klara av. Bjorn har lagt upp och vardat 
databasen och fatt ut manga olika delre-
sultat ur den och Arnold har skrivit om 
de stora och svara gmppema daggkapor, 
fibblor och maskrosor 

Halsinglands karlvaxtflora ar i lay-
outstadiet och jag sjalv i ett stadium av 
igenkannande som dock fortfarande vid 
varje besok i terrangen innehaller ogon-
blick av overraskning. Mina anteckning
ar avslojar dock, att den overraskningen 
nu vid 80 ars alder allt oftare beror pa att 
jag glomt bort nagot som jag hade upp
levt tidigare. 
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Gavleborgs Botaniska Sallskap 
Arsmote 

Sondag 20 mars kl. 13:00 
lOGT-lokalen, Asgatan 9 

Soderhamn 

Efter arsmotesforhandlingarna, ca kl. 14:00: 
Evastina Blomgren berattar om 

"Konsten att gora en landskapsflora" 

Hitta till motesplatsen: 

Fragor kring motet besvaras av Alf Pallin, tel. 070-247 44 20 
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En skog som overraskade Tomas Troschke & Tommy Pettersson 

Lange sag det ut som att 2015 ars 
svamphost i Gastrikland skulle bli ratt 
dalig, men sa kom regnet dll slut. Nar 
svampama borjade dyka upp riktades 
vart intresse till ett ca 25 ha omrade stort 
skogsomrade alldeles indll, sydvast om, 
Savasjons NR belaget i det kalkrika om-
radet soder om Gavle. Storre delen av 
omradet utgors av friska marker, med 
inslag av fuktigare strak, med gran Pi
cea abies som det dominerande tradsla-
get men vissa delar har ett stort inslag 
av grov asp Populus tremula och i de 
norra delarna tall Pinus sylvestris. Aven 
de adla tradslagen lind Tilia cordata, 
skogslonn Acer platanoides, ask Fraxi
nus excelsior (VU) och skogsalm Ulmus 
glabra (VU) finns, om an sparsamt. Tro-
ligtvis har dessa varit vanligare innan 
sista gallringen genomfordes. De mest 
opaverkade skogarna ar blandsumpsko-
garna som har ett stort inslag av gamla 
asktrad och pa marken finns bl.a. mattor 
av dunmossa Trichocolea tomentella. 

Det fanns sedan ddigare uppgifter 
om kalkgynnade karlvaxter som t.ex. 
stravlosta Bromopsis benekenii (NT), 
guckusko Cypripedium calceolus, 
skogsknipprot Epipactis helleborine 
och nastrot Neottia nidus-avis fran om
radet. Skogen ser vid en forsta anblick 
inte sa markvardig ut eftersom sparen 
av skogsbruk, framst gallringar, bitvis 
ar ratt tydliga. Karlvaxterna indikerade 

dock att det skulle kunna finnas en del 
intressanta svampar i omradet, och det 
finns det. Nar Tommy besokte omradet 
den 3:e oktober hittade han koppar
spindling Cortinarius cupreorufus (VU) 
pa sa manga som drygt 20 platser i om
radet. Dessutom noterades bl. a. besk 
vaxskivling Hygrophorus erubescens, 
persiljespindling Cortinarius sulfurinus 
(NT), puderspindling Cortinarius au
reopulverulentus (NT), blekspindling 
Cortinarius caesiostramineus (NT), 
Denises spindling Cortinarius diony-
sae (NT), strimspindling Cortinarius 
glaucopus, bitterspindling Cortina
rius infractus, barrskogsfagerspindling 
Cortinarius piceae, och inte minst den 
vackra gyllenspindlingen Cortinarius 
aureofulvus (VU) med sin varmt orang-
ebruna hatt och ljust gula skivor Nar 
Tomas besokte omradet en vecka senare 
utokades listan pa spindlingar med agg-
spindling Cortinarius meinhardii (NT). 
Efter ytterligare nagra veckor besokte 
Patrik Olander fran Skogsstyrelsen om
radet. Han arbetar framst i Uppsala Ian 
dar flera sallsynta spindlingar knutna 
dll kalkbarrskogar finns. Han komplet-
terade listan med ytterligare arter, nam-
ligen med de mindre vanliga arterna 
svart taggsvamp Phellodon niger (NT) 
och skarp dropptaggsvamp Hydnellum 
peckii samt med den sallsynta arten ba-
nanspindling Cortinarius nanceiensis s. 
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mycket hog, som ett trad som tillvaxer 
i hojd. Man kunde kanske vanta sig att 
de aldrade arsskotten nerdll pa stammen 
skulle forlora sina blad och kanske ut-
veckla bark och bli grovre. 

Man ser dock inte detta. Lopplum
mem blir sallan mer an ca 2 dm hog och 
skotten behaller sina blad. Vart tar det 
nedersta av de vertikala skotten vagen 
nar ett nytt arsskott utvecklas pa toppen? 
Man far grava i mossan. 

Det nedersta verdkala skottet och 
dess blad overgar fran att vara vertikalt 
till att bli horisontellt, lagger sig ner, bil
dar rotter och tacks av mossa. Lopplum
mem ratar ut kroken vid det nedersta 
arsskottets basala ande och bildar en ny 
krok vid dess apikala ande (den ande 
som ar narmast plantans topp, dar dll-
vaxten sker). 

Lopplummern kryper fram, 2 - 4 cm 
per ar Snabbare kryper rev- och matt-
lummer Lycopodium annotinum och L. 
clavatum, vars nedliggande skott an-
laggs horisontellt och fortsatter i denna 
riktning. Dessa kan vaxa manga centi
meter eller decimeter per ar. Fran denna 
horisontella skottserie vaxer har och dar 
upp vertikala skott, som bildar blad och 
sporkapslar Denna tillvaxtmetod ar den 
allmant forekommande bland alia moj-
liga vaxter som har utiopare, underjor-
diska eller pa ytan. Lopplummern ar av-
vikaren, och det kan vara svart att bland 
Sveriges vilda vaxter hitta nagon som 
gor likadant. 

Uppratta skott som lagger sig ned ar 
visserligen en vanlig foreteelse, men 
mest forknippad med skador som sno-
tryck eller vindfallning. Man kan se det 
t.ex. pa sma ronnar Sorbus aucuparia. 

Loppor eller inte 
Loppoma ar groddknoppar, som kastas 
nagra decimeter nar de berors av nagon 
djurfot. Varje groddknopp utvecklas i 
andan av ett sidoskott som ar ca 2 mm 
langt och avslutas med nagra smala och 
korta blad, som fjadrar tillbaka om de 
deformeras, vilket torde vara det som 
sker nar loppan kastas ivag. Forlop-
pet ar dock svart att uppfatta med ogat. 
Det korta sidoskottet blir kvar efter att 
loppan har farit ivag, och kan ses aven 
pa upp till fem ar gamla skottsegment. 
Vissa skott har storre benagenhet att bil
da loppor an andra, och denna tendens 
tycks bevaras under flera ar i rad. 

Eftersom forekomst av loppor ar 
en av de karaktarer som uppges skilja 
groddlummer subsp. arctica fran vanlig 
lopplummer subsp. selago ar det viktigt 
att inse, att avsaknad av loppor inte kan 
tolkas som att sadana aldrig har funnits. 
De kan belt enkelt ha hoppat ut. Man far 
lov att soka efter de sidoskott som lop
poma har suttit pa, vilket kraver starka 
glasogon eller lupp. Sidoskotten vissnar 
inte. Liksom bladen ar de mycket var-
aktiga och behaller sin form, men kan 
gulna sa smaningom, sarskilt om de 
tacks av mossa. 

Sporkapslarnas uppsprickning 
Om det ryker av sporer nar man kommer 
at ett skott ar det inte svart att forsta att 
sporkapslama ar oppna. Detta sker van
ligen tidigt pa varen, med borjan i mars, 
men kan stracka sig in i juni. Aldre, 
tomda, sporkapslar sitter kvar i manga 
ar och stanger sig i fuktigt vader, sa att 
de kan forvaxlas med nybildade spor-
fyllda kapslar 
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Lopplummer 
Egendomlig skottutveckling - bildning av groddknoppar - sporspridning 
Anders Delin 

Lopplummer Huperzia selago ar perenn 
och vintergron. Den skadas vanligen inte 
av nagon farsot eller av vader Vi ar vana 
att se den vackert gron och rak. Varje ar 
vaxer ett nytt 2 - 4 cm langt arsskott ut 
i toppen av foregaende ars skott. Serien 
av vertikala arsskott ar ofta 1-2 dm 
hog. Med nagra ars mellanrum grenar 
sig skottet och tva parallella och jamn-

stora nya skott vaxer ut. Det finns ofta 
sporkapslar i bladvecken. De ar samlade 
till ett visst avsnitt av arsskottet. De se-
nast utvecklade, overst pa plantan, kan 
under vintem vara ooppnade. Nedom 
dem sitter sporkapselrester som ar opp
na och tomma. 

Med denna uppbyggnad och tillvaxt 
skulle plantan efter manga ar kunna bli 

Loppor av lopplummer. Jdrbo. Foto: Anders Delin 
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farande oreglerade Kyrksjon, en del av 
Ljusnan i Arbra. I augusti brukade den 
vara ganska liten pa grand av lagt vat-
ten, och breda dybottnar lag blottade. Pa 
dessa rastade krickor, andra ander, och 
en lang rad av smavadare. Jag minns att 
dyn ibland var kladd av ett svagt gront 
tacke, och kan nu gissa att det var av-
jebroddsamhallet. Jag har antecknat att 
det fanns mycket sylort dar, men jag 
kom inte pa iden att narmare undersoka 
vegetationen. Senare fick jag se avjepil-
ort dar. Nufortiden overlever den bara 
som fro under vatten, hur manga decen
nier ar ovisst. Mina anteckningar fran 
den tiden innehaller nastan bara uppgif
ter om faglar Smaningom blev Hakan 
mycket skickligare i fraga om faglamas 
utseenden och laten, vilket kan ha bidra-
git dll att jag atervande dll vaxtriket. 

En annan viktig orsak till att vaxterna 
blev viktigare for mig under 1960-talet 
var, att vi da fick barn, och att utflyk-
ter sena kvallar och tidiga morgnar blev 
omojliga att genomfora. I middagssolen 
i nagon barnvanlig miljo kunde man da-
remot se en hel del spannande saker och 
barnen sjalva bidrog, ibland med gras-
hoppor, andra ganger smafiskar eller 
snackor och ofta aven med vaxter. 

Detta var ocksa en period, da jag 
reste till andra lander, bl.a. till ett ars 
medicinskt forskningsarbete i Buffalo, 
USA, och nagra veckolanga semester-
resor till Holland, Frankrike och Italien. 
De frammande vaxtvarldar som jag da 
sag, bidrog kanske inte sa mycket till 
min erfarenhet som de kunde ha gjort, 
om jag hade varit mindre fokuserad 
pa lakarutbildning och familj, men jag 
skaffade alltid en flora for regionen och 
tog med en enkel vaxtpress. 

Lakamtbildningen omfattade aven ett 
forskningsarbete for en doktorsavhand-
ling. Jag gjorde experiment pa hundar 
for att fa fram nya data om hur blodet 
rinner igenom hjartmuskeln. Hundama 
avlivades efter experimenten. Vid den ti
den fanns inga betankligheter mot detta, 
och fortfarande pagar experiment pa djur 
darfor att de ar nodvandiga for framsteg 
inom medicinsk forskning. Min motvil-
ja mot att doda slog inte igenom i den si-
tuationen. Botaniken kom in aven i detta 
arbete, i form av lummersporer De har 
en diameter pa 28 - 35 mikrometer och 
blockerar blodkapillarema, de tunnaste 
karlen i hjartmuskelvavnaden. Genom 
att som experiment spruta in sporerna i 
blodbanan kunde man sarskilja det flode 
i kransartaren som berodde pa elastisk 
expansion i artaren fran det som gick 
igenom muskeln. 

1974 fick jag kontakt med Projekt 
Linne, som leddes av Orjan Nilsson och 
Lars-Ake Gustafsson. Projektet efter-
fragade vissa sallsynta och kanske ho
tade arter De arter som da fanns med pa 
listan for Halsingland var radasbraken, 
stor lasbraken, glesgroe, sotgras, bmn-
kulla och avjepilort. 1975 fann jag tva 
lokaler for sotgras. Den ena var troligen 
artens forsta fyndplats i Sverige, som 
jag lyckades leta mig fram dll. 1976 hit
tade jag avjepilort i Kyrksjon i Ljusnan. 
For brankulla kunde jag meddela att ett 
manus av Arthur Liljedahl, som jag hade 
fatt tillgang dll, berattade att arten redan 
pa 1920-talet forgaves eftersoktes pa 
forna vaxtplatser i Ljusdal. 

Ar 1979 anordnade Svenska Botanis
ka Foreningen en kort kurs med forelas-
ningar och utflykter i Kalmar Ian, med 
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Lopplummer 
Egendomlig skottutveckling - bildning av groddknoppar - sporspridning 
Anders Delin 

Lopplummer Huperzia selago ar perenn 
och vintergron. Den skadas vanligen inte 
av nagon farsot eller av vader Vi ar vana 
att se den vackert gron och rak. Varje ar 
vaxer ett nytt 2 - 4 cm langt arsskott ut 
i toppen av foregaende ars skott. Serien 
av vertikala arsskott ar ofta 1-2 dm 
hog. Med nagra ars mellanrum grenar 
sig skottet och tva parallella och jamn-

stora nya skott vaxer ut. Det finns ofta 
sporkapslar i bladvecken. De ar samlade 
till ett visst avsnitt av arsskottet. De se-
nast utvecklade, overst pa plantan, kan 
under vintem vara ooppnade. Nedom 
dem sitter sporkapselrester som ar opp
na och tomma. 

Med denna uppbyggnad och tillvaxt 
skulle plantan efter manga ar kunna bli 

Loppor av lopplummer. Jdrbo. Foto: Anders Delin 
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naringen. Metoden var att identifiera 
de mest kravande av mossor, lavar och 
svampar och dll myndighetema rappor
tera bade forekomster av dessa och det 
undersokta skogsomradets innehall av 
gamla trad, staende doda trad och lig-
gande stammar. Smakryptogamema ar 
nog lite svarare att lara sig an karlvax-
terna. I alia fall stal detta arbete dd fran 
karlvaxtbotaniken. Jag startade Forsk-
ningsresan i Naturvardens Utmarker 
for att fa upp manniskor fran sydligare 
delar av Sverige till Norrland, dar deras 
kunskaper gjorde stor - kanske storre 
- nytta. Forskningsresan ar fortfarande 
mycket livaktig, utan min hjalp. Bara 
nagra av Forskningsresorna gick till 
Halsingland, och projekt Halsinglands 
flora blev fordrojt. Skogsnaringens 
odelaggelse narmar sig slutpunkten, da 
endast reservaten innehaller skog vard 
namnet. Endast i debatten har naringens 
hallning blivit nagot mer defensiv. 

I mitten av 1990-talet flyttade jag till 
Jarbo i nordvastra delen av Gastrikland, 
pa samma hojd over havet och i samma 
vaxtzon som Lundnas. Aven dar har jag 
en tradgard, dar jag har provodlat manga 
vilda vaxter De botaniska utflykterna 
gor jag dock fortfarande huvudsakligen i 
Halsingland, i skogarna och smaningom 
aven med roddbat pa de tidigare daligt 

undersokta vattnen, bade vid kusten och 
i inlandet. Att sakta glida fram genom 
vattenvegetation och vid stilla soligt va-
der direkt granska bottnen och med krat-
tan dra upp intressanta plantor har varit 
en ny och mycket behaglig upplevelse. 
For landskapet nya arter har inte dykt 
upp, men roddturema har bringat lite 
mer reda i min uppfattning om denna del 
av vegetationen. I blasigt vader lonar det 
sig battre att halla sig pa land. 

De senaste atta aren har gatt at till 
att sammanstalla materialet och skriva 
manus till Halsinglands flora. Lycklig-
tvis har jag inte varit ensam om det. En 
arbetsgmpp har bidragit. Sarskilt Bjorn 
Wannberg och Arnold Larsson har utfort 
arbeten som jag sjalv inte ar kapabel att 
klara av. Bjorn har lagt upp och vardat 
databasen och fatt ut manga olika delre-
sultat ur den och Arnold har skrivit om 
de stora och svara gmppema daggkapor, 
fibblor och maskrosor 

Halsinglands karlvaxtflora ar i lay-
outstadiet och jag sjalv i ett stadium av 
igenkannande som dock fortfarande vid 
varje besok i terrangen innehaller ogon-
blick av overraskning. Mina anteckning
ar avslojar dock, att den overraskningen 
nu vid 80 ars alder allt oftare beror pa att 
jag glomt bort nagot som jag hade upp
levt tidigare. 
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sjoberget i Los, kambraken pa Grossjo-
berget i Arbra, dvargnackros i Angersjo, 
tuvstarr vid Tunmarstjarnama i Skog, 
asstarr i Vevlinge i Bollnas, grovnate i 
Kalvsjon i Jarvso, angshavre i Vallsta 
i Arbra, sotgras i Storrojningsmoran i 
Skog och senare pa flera andra lokaler, 
storgroe i Los, glesgroe vid Torrberget 
i Rengsjo, kustsaltgras pa flera stallen 
pa havsstranden, hjulmoja i Langvind i 
Enanger, blek jordrok pa jarnvagsstado-
nen i Bollnas, glansvide vid Kilsback i 
Undersvik, lovbinda i Bodberget i Ar
bra, dvargtatort pa Langtjamsmyran i 
Ramsjo, normansnarv pa Storbodvallen 
i Ytterhogdal, konstig vattenmara och 
krypven i Grontjarn i Ljusdal, en mark-
lig dunort vid Lamsos i Hassela och kal-
binka i Sjuberget i Alfta. 

Jag har ocksa fatt avnjuta andras 
fynd, som klotgras i Rullbo i Los, fin-
braken pa Storkullen i Los, finnstarr vid 
Malungsasen i Hassela, knottblomster 
vid Sibergsvik i Njutanger och krusnate 
i Djupasjon i Segersta. 

Dessa exempel skvallrar om en per-
sonlig laggning, som ar djupt rotad och 
standigt har paverkat vart jag soker mig 
i landskapet. Naturen ger glimtar av det 
eviga. Kulturen skapar nyheter, som 
snart ersatts av andra nyheter Jag har 
varit pa jakt efter naturens verk, som 
uttryck for det eviga, och gatt omvagar 
runt kulturmarkerna, sarskilt de som ar 
sa uppenbart tillfalliga som deponier av 
alia slag. Inte ens intresset for vaxter har 
lyckats leda mig till en sopdpp, utom 
vid ett tillfalle, da jag foljde med darfor 
att en person ville visa mig nagot dar 

Denna inriktning har naturligtvis 
med mitt intresse for naturvard att gora. 

som handlar om att bevara naturliga mil
joer och skydda dem fran exploatering. 
Min inriktning mot naturstudier i stallet 
for studier av kulturinflytande ar inte 
bara en personlig laggningsfraga, utan 
har blivit ett under decennier framvuxet 
moraliskt stallningstagande. Nar vi nu 
antligen i det internationella samfundet 
har enats om att manniskans paverkan 
pa planeten ar destruktiv och nar vi ar-
betar pa att Anna mojligheter att bromsa 
denna utveckling (ingen tror pa allvar 
att den kan stoppas), da finns det mycket 
goda skal att forsoka forsta de processer 
och sammanhang som naturen sjalv har 
byggt upp under miljarder ar Anstrang-
ningarna att forsta naturens processer 
kan bli tidsodande. Vi kanske har ont om 
tid. Studierna av manniskans nyckfulla 
spar kan da forefalla mindre angelagna. 

Ett redan tydligt exempel pa hur 
komplexa och svartolkade manniskans 
spar ar, ges pa det som kallas ang, alltsa 
grasmark dar djurfoder skordas. I bor-
jan av 1980-talet gallde foljande pasta-
enden om eller definitioner av ang och 
angsvegetadon: 1. Angen plojs aldrig. 2. 
Angen godslas aldrig. 3. Angens vaxt
arter ar ljusalskande. 4. Genom lieslat-
ter vid ratt tidpunkt kan dess vegeta
tion bevaras. Inget av dessa pastaenden 
haller vid narmare analys av historiska 
data och efter nagra decenniers forsok 
att forverkliga angsskotseln. Manga 
angsvaxter vaxte pa mark som med 
langa mellanrum plojdes. I gammal tid 
godslade man angen om man hade na
gon godsel, men dllgangen var knapp, 
och detta pastaende ar det som ligger 
narmast sanningen. Angsvegetationen 
ar sammansatt av manga starkt Ijusals-
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Ovre bilden: Den lilla grenen som har bildat en loppa (nu borta). 
Flera blad borttagna. Skog, Skdrjdn. Foto: Anders Delin 
Undre bilden: Toppskott med n\ligen tomda sporkapslar Skog, Skdrjdn. Foto: Anders Delin 
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En skog som overraskade Tomas Troschke & Tommy Pettersson 

Lange sag det ut som att 2015 ars 
svamphost i Gastrikland skulle bli ratt 
dalig, men sa kom regnet dll slut. Nar 
svampama borjade dyka upp riktades 
vart intresse till ett ca 25 ha omrade stort 
skogsomrade alldeles indll, sydvast om, 
Savasjons NR belaget i det kalkrika om-
radet soder om Gavle. Storre delen av 
omradet utgors av friska marker, med 
inslag av fuktigare strak, med gran Pi
cea abies som det dominerande tradsla-
get men vissa delar har ett stort inslag 
av grov asp Populus tremula och i de 
norra delarna tall Pinus sylvestris. Aven 
de adla tradslagen lind Tilia cordata, 
skogslonn Acer platanoides, ask Fraxi
nus excelsior (VU) och skogsalm Ulmus 
glabra (VU) finns, om an sparsamt. Tro-
ligtvis har dessa varit vanligare innan 
sista gallringen genomfordes. De mest 
opaverkade skogarna ar blandsumpsko-
garna som har ett stort inslag av gamla 
asktrad och pa marken finns bl.a. mattor 
av dunmossa Trichocolea tomentella. 

Det fanns sedan ddigare uppgifter 
om kalkgynnade karlvaxter som t.ex. 
stravlosta Bromopsis benekenii (NT), 
guckusko Cypripedium calceolus, 
skogsknipprot Epipactis helleborine 
och nastrot Neottia nidus-avis fran om
radet. Skogen ser vid en forsta anblick 
inte sa markvardig ut eftersom sparen 
av skogsbruk, framst gallringar, bitvis 
ar ratt tydliga. Karlvaxterna indikerade 

dock att det skulle kunna finnas en del 
intressanta svampar i omradet, och det 
finns det. Nar Tommy besokte omradet 
den 3:e oktober hittade han koppar
spindling Cortinarius cupreorufus (VU) 
pa sa manga som drygt 20 platser i om
radet. Dessutom noterades bl. a. besk 
vaxskivling Hygrophorus erubescens, 
persiljespindling Cortinarius sulfurinus 
(NT), puderspindling Cortinarius au
reopulverulentus (NT), blekspindling 
Cortinarius caesiostramineus (NT), 
Denises spindling Cortinarius diony-
sae (NT), strimspindling Cortinarius 
glaucopus, bitterspindling Cortina
rius infractus, barrskogsfagerspindling 
Cortinarius piceae, och inte minst den 
vackra gyllenspindlingen Cortinarius 
aureofulvus (VU) med sin varmt orang-
ebruna hatt och ljust gula skivor Nar 
Tomas besokte omradet en vecka senare 
utokades listan pa spindlingar med agg-
spindling Cortinarius meinhardii (NT). 
Efter ytterligare nagra veckor besokte 
Patrik Olander fran Skogsstyrelsen om
radet. Han arbetar framst i Uppsala Ian 
dar flera sallsynta spindlingar knutna 
dll kalkbarrskogar finns. Han komplet-
terade listan med ytterligare arter, nam-
ligen med de mindre vanliga arterna 
svart taggsvamp Phellodon niger (NT) 
och skarp dropptaggsvamp Hydnellum 
peckii samt med den sallsynta arten ba-
nanspindling Cortinarius nanceiensis s. 
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mycket hog, som ett trad som tillvaxer 
i hojd. Man kunde kanske vanta sig att 
de aldrade arsskotten nerdll pa stammen 
skulle forlora sina blad och kanske ut-
veckla bark och bli grovre. 

Man ser dock inte detta. Lopplum
mem blir sallan mer an ca 2 dm hog och 
skotten behaller sina blad. Vart tar det 
nedersta av de vertikala skotten vagen 
nar ett nytt arsskott utvecklas pa toppen? 
Man far grava i mossan. 

Det nedersta verdkala skottet och 
dess blad overgar fran att vara vertikalt 
till att bli horisontellt, lagger sig ner, bil
dar rotter och tacks av mossa. Lopplum
mem ratar ut kroken vid det nedersta 
arsskottets basala ande och bildar en ny 
krok vid dess apikala ande (den ande 
som ar narmast plantans topp, dar dll-
vaxten sker). 

Lopplummern kryper fram, 2 - 4 cm 
per ar Snabbare kryper rev- och matt-
lummer Lycopodium annotinum och L. 
clavatum, vars nedliggande skott an-
laggs horisontellt och fortsatter i denna 
riktning. Dessa kan vaxa manga centi
meter eller decimeter per ar. Fran denna 
horisontella skottserie vaxer har och dar 
upp vertikala skott, som bildar blad och 
sporkapslar Denna tillvaxtmetod ar den 
allmant forekommande bland alia moj-
liga vaxter som har utiopare, underjor-
diska eller pa ytan. Lopplummern ar av-
vikaren, och det kan vara svart att bland 
Sveriges vilda vaxter hitta nagon som 
gor likadant. 

Uppratta skott som lagger sig ned ar 
visserligen en vanlig foreteelse, men 
mest forknippad med skador som sno-
tryck eller vindfallning. Man kan se det 
t.ex. pa sma ronnar Sorbus aucuparia. 

Loppor eller inte 
Loppoma ar groddknoppar, som kastas 
nagra decimeter nar de berors av nagon 
djurfot. Varje groddknopp utvecklas i 
andan av ett sidoskott som ar ca 2 mm 
langt och avslutas med nagra smala och 
korta blad, som fjadrar tillbaka om de 
deformeras, vilket torde vara det som 
sker nar loppan kastas ivag. Forlop-
pet ar dock svart att uppfatta med ogat. 
Det korta sidoskottet blir kvar efter att 
loppan har farit ivag, och kan ses aven 
pa upp till fem ar gamla skottsegment. 
Vissa skott har storre benagenhet att bil
da loppor an andra, och denna tendens 
tycks bevaras under flera ar i rad. 

Eftersom forekomst av loppor ar 
en av de karaktarer som uppges skilja 
groddlummer subsp. arctica fran vanlig 
lopplummer subsp. selago ar det viktigt 
att inse, att avsaknad av loppor inte kan 
tolkas som att sadana aldrig har funnits. 
De kan belt enkelt ha hoppat ut. Man far 
lov att soka efter de sidoskott som lop
poma har suttit pa, vilket kraver starka 
glasogon eller lupp. Sidoskotten vissnar 
inte. Liksom bladen ar de mycket var-
aktiga och behaller sin form, men kan 
gulna sa smaningom, sarskilt om de 
tacks av mossa. 

Sporkapslarnas uppsprickning 
Om det ryker av sporer nar man kommer 
at ett skott ar det inte svart att forsta att 
sporkapslama ar oppna. Detta sker van
ligen tidigt pa varen, med borjan i mars, 
men kan stracka sig in i juni. Aldre, 
tomda, sporkapslar sitter kvar i manga 
ar och stanger sig i fuktigt vader, sa att 
de kan forvaxlas med nybildade spor-
fyllda kapslar 
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Gavleborgs Botaniska Sallskap 
Arsmote 

Sondag 20 mars kl. 13:00 
lOGT-lokalen, Asgatan 9 

Soderhamn 

Efter arsmotesforhandlingarna, ca kl. 14:00: 
Evastina Blomgren berattar om 

"Konsten att gora en landskapsflora" 

Hitta till motesplatsen: 

Fragor kring motet besvaras av Alf Pallin, tel. 070-247 44 20 
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Underartema 
Jag har inte funnit nagon uppgift om att 
groddlummer och vanhg lopplummer 
har odlats sida vid sida, och om de i sa 
fall behaller sina karaktaristiska utse
enden. Enligt Flora Nordica har grodd
lummer ofta hittats aven i laglandet. Det 
skulle i sa fall kunna vara ytterligare 
ett exempel pa ormbunksvaxters spora-
diska upptradande pa grand av langvaga 
sporspridning. 

A andra sidan har jag ett intryck att 
det i Halsingland och nordvastra Gast
rikland ar lika vanligt att lopplummem 
saknar som att den har loppor, eller de 
sma grenar som bildar sadana. Detta in
tryck skulle dock behova bekraftas ge
nom noggrannare undersokning an den 
som gors under inventeringsarbete. Den 
andra karaktar som namns, att bladen pa 
groddlummer ar mer uppatriktade och 
skottet darigenom smalare, har jag sett 
mindre av i dessa trakter. Aven denna 
skulle behova undersokas noggrannare, 
samt om den karaktaren ar kopplad till 
forekomst av loppor, vilket mina intryck 
motsager. 

Hur det an forhaller sig med under
artema, sa ar lopplummer anda en vaxt 
med markliga egenheter, som aven tar 
sig uttryck i dess val av vaxtplats. Den 
forvanar genom att trivas bade pa block, 
dar det periodvis ar mycket torrt, och 
i rikkarr och pa strander pa finkorniga 
sediment i inlandet. Den finns aven i 
muUrik fukdg skog. I manga andra mil
joer, mellan dessa extremer, ar den svar 
att finna. Kanske tolererar den inte kon-
kurrens fran vissa av skogens vanligaste 
arter, sarskilt barrisen. 

Forgrenade skott med flera ars skott. I 
grdnsomradet mellan ett ars och ndsta ars 
skott bildas lopporna. Skog, Skdrjdn. 
Foto: Anders Delin 
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Finbrdken. Kullarna, Los. Foto: Anders Delin 

kande arter, men aven av arter som ar 
mycket skuggtoleranta, t.ex. teveronika, 
grasstjarnblomma och sumpmara eller 
tamligen skuggtoleranta som daggka-
por, branort och midsommarblomster 
Den ang som forr gav mest foder at dju
ren var ang pa fuktig mark, strander etc., 
som har en annan artsammansattning 
an den som vanligen beskrivs fran de 
torrare blomrika angsmarker som i dag 
sarskilt omhuldas. Lieslatter har pa flera 
stallen visat sig odllracklig for att be
vara angsvegetationen. Tillaggsatgarder 
har borjat diskuteras. Efterbete namns 
oftast. Bekampning av mosstacket 

kanns viktig. Aktiv frotillforsel foreslas. 
Branning har testats som komplement. -
Envar angsvardare skulle ha behovt lara 
av sin farfars farfar hur han gjorde med 
angen. 

Jag kan inte presentera ett recept for 
angsskotsel och jag tycker fortfarande 
att sotgrasets biologi ar svarbegriplig, 
men jag tror att den senare gatan ar na
got narmare ett svar 

I borjan av 1990-talet blev fragan om 
skogsnaringens odelaggelse av natur-
skogarna sa akut, att mina anstrangning-
ar fokuserades pa att inom naturvardsor-
ganisationerna forsoka mobilisera mot 
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Galen i humlor - Recension Anders Delin 

Boken Galen i humlor ar en oversatt-
ning av Dave Goulsons engelska origi
nal, som heter A sting in the tale. Den 
engelska titeln bor nog tolkas som en 
ordlek med A sting in the tail som syf
tar pa en historia som har en obehaglig 
overraskning i slutet. Sa ar det verkligen 
i denna markliga bok. 

Den ar en forskares sjalvbiografi. Det 
kan vara riskabelt att skriva en sjalv
biografi. En sannare berattelse kanske 
skulle skrivas av nagon annan. Boken 
ar samtidigt en popularisering av svar 
modem biologisk forskning, och i det 
avseendet finns nog ingen anledning att 
ifragasatta Goulson. Han verkar mer pa-
last och iderik an de flesta. Forskningen 
handlar alltsa om humlor, vars beroende 
av nektarbildande blommor ar sa stort, 
att det moderaa jordbruket i England 
med sina grasmonokulturer har utrotat 
atminstone en humleart och decimerat 
de flesta andra. 

Boken ar ocksa en skildring av hur 
man kan vanda utvecklingen genom 
energiskt naturvardsarbete, grundat pa 
sakra fakta. Atgarderna var i detta fall 
forstas aterskapande av blomrika mar
ker, vilket blev mojligt genom en ny-
startad forening som fick mycket stor 
anslutning - humlor ar populara. 

Det ar de blomrika markerna som 
gor boken speciellt intressant for oss 

botanister Olika vaxtarter har olika 
betydelse for humlorna, genom att for-
sorja dem med nektar eller pollen eller 
bagge delarna. For att fa mojlighet till 
langsikdga studier av rekonstruktion av 
blomrika marker kopte Goulson en gard 
i Frankrike, dar han gradvis forvandlade 
vanliga grasmarker till nagot som likna-
de angsmark, och humloma kom. 

Jag har inte mycket negadvt att skriva 
om Galen i humlor. Det enda ar val det 
svenska forlagets val av titel. Visserligen 
kan man tolka galen som entusiasdsk, 
men for mig ligger det en nagot nedsat-
tande innebord i ordet. Jag kopplar det 
dll kunskapsforakt eller insnavning av 
perspektivet, vilket ar rena motsatsen till 
vad boken formedlar 

Som en spannande fortsattning pa 
A sting in the tale har Goulson i ar gi-
vit ut ytterligare en bok, A buzz in the 
meadow, vars dtel ar mer rattfram. Den 
maste nog oversattas dll Ett surr pa ang-
en om den kommer pa svenska. Enligt 
forlaget handlar den om bans restaure-
ringsprojekt pa garden i Frankrike. Den 
kanske kommer att ge oss anda mer in
formation om vaxters ekologi. Detta ar 
inte forsta gangen entomologi och bo
tanik ar tatt sammanvavda och utbyter 
vasendiga kunskaper 
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Globalt rodlistade svampar i Gavleborg Tomas Troschke 

Pa lUCN's (International Union for 
Conservation of Nature) globala rodlista 
over hotade arter finns arter som t.ex. 
noshorning och isbjom och av vaxter 
med hemvist i Sverige bl.a. smasvaldng 
Alisma wahlenbergii och hallebracka 
Saxifraga osloensis. Nu har listan uto-
kats med 25 svampar. Efter genomgang 
av vad som rapporterats pa Artportalen, 
VAX och uppgifter fran ArtDatabanken 
och ytterligare nagon enstaka invente
ring som jag kanner dll har jag funnit 
att 7 av de 25 arterna finns noterade i 
Gavleborg Ian. Alia fynd som gjorts har 
sakert inte rapporterats och till dem som 
vet med sig att sa ar fallet vill jag rikta 
en uppmaning att rapportera det ni sett 
ute i markerna. Nedan foljer en kortare 
beskrivning av fynduppgifterna och ar
ternas vaxtmiljo. Bade den svenska och 
lUCN's hotkategori anges efter namnet, 
den senare kursiverad. 

Rodnande lutvaxskivling Hygrocybe 
ingrata (VU, VU) 
Vaxer i ogodslade havdade marker Ar
ten ar funnen i slatterangen vid Remman 
(Nordanstig), Blixts slatterang (Bollnas) 
och en ang vid Per-Jans, Idenor (Hu
diksvall). 

Smalfotad taggsvamp Hydnellum gra-
cilipes (VU, VU) 
Hittas sallsynt under (ofta kolade) tal-

lagor i aldre, torr och brandpraglad 
tallskog med lang tradkontinuitet. An-
ses bilda mykorrhiza med tall Pinus 
sylvestris. Svampen ar uppgiven fran 
Ensjolokarna (Ljusdal), Lappmyrasen 
(Ljusdal) och Edsta (Hudiksvall). 

Raggtaggsvamp Hydnellum mirabile 
(EN, VU) 
Hittas oftast vaxande nere i mossmat-
tan i ortrik granskog. Bildar mykorrhiza 
med gran Picea abies och sallsynt tall 
i aldre barrskog. Ar uppgiven fran ca 
16 platser fran Sandon och Hytton vid 
Dalalven till Lingaro nordost om Hud
iksvall. 

Bombmurkla Sarcosoma globosum 
(VU, NT) 
Hittas vanligtvis vaxande i granskog av 
lagortstyp pa frisk mark. Skogarna har 
sannolikt en lang tradkontinuitet, men 
kan ha varit paverkade av t.ex. bete. 
Har hittills bara hittats i Halsingland vid 
Undersvik (Bollnas), Voxna (Ovanaker) 
och intill Ljusnan fran Kasteln till strax 
oster om Ygsbo (Ljusdal). 

Kopparspindling Cortinarius 
cupreorufus (VU, NT) 
Patraffas i ortrik granskog eller kalktall-
skog. Bildar mykorrhiza med gran, och 
troligen aven med tall. Ar uppgiven fran 
Hemlingby (Gavle), Orarna (Gavle), 
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syftet att stimulera inventeringar av karl-
vaxtfloran i Sveriges landskap. Jag del-
tog och nappade. Det blev utgangspunk-
ten for bade Halsinglands karlvaxtflora 
och Gavleborgs Botaniska Sallskap. Jag 
sokte efter botaniskt intresserade perso-
ner pa manga vis och samlade en grupp, 
varav manga sedan blev karntruppen i 
projektet och i foreningen. For mig per-
sonligen innebar det en skarpning - jag 
fick inte intressera mig bara for favori-
terna. Alia arter skulle ju beaktas, men 
det finns manga svara slakten, som jag 
aldrig larde mig. Losningen blev samar-
bete med skickligare botanister och spe-
cialister pa sarskilda grupper. 

Under 1980-talet pagick nagra av de 
sista striderna om vattenkraftutbyggnad 
i de redan sonderexploaterade Ljusnan 
och Voxnan. Vi anade mojligheterna att 
med fakta om hotade arter i strandvege-
tationen paverka diskussionen och hejda 
kraftverksprojekten. GABS undersokte 
Voxnan med anledning av projektet Hyl-
strommens kraftverk och Mellanljusnan 
med anledning av Edange kraftverk. Vi 
som da deltog fick ytterligare anledning 
att bygga pa vara artkunskaper och ar-
beta systematiskt. Inget av dessa kraft-
verksprojekt genomfordes. 

1984 flyttade jag till bamdomens 
sommarstalle, Lundnas i Arbra, for 
att arbeta som overlakare i kirurgi pa 
Bollnas sjukhus, och kom narmare Hal
singland under alia arstider Det gav 
mig nya erfarenheter och underlattade 
inventeringsarbetet. Det blev en inten-
siv lO-arsperiod. Jag anlade aven ett 
tradgardsland, dar koksvaxter, perenner 
och odlingsexperiment med vilda vaxter 
samsades. For botanikkunskaperna var 

naturligtvis experimenten de viktigaste, 
t.ex. nar jag odlade sexton plantor av ruta 
fran olika lokaler Nar de blommade vi-
sade det sig att sex av dem var angsruta 
och tio backruta. Till min forvaning fann 
jag att arterna inte gick att skilja genom 
bladkaraktarer. De enda anvandbara 
karaktarerna finns i blommorna. Back
ruta har veka, hangande standarstrangar, 
angsruta vid basen grovre, i sin helhet 
styvare och inte hangande utan i flera 
riktningar utstaende. Backrutans sma 
blomblad (tepaler) star utat och ar krok-
ta i riktning mot standarna. Angsrutans 
blomblad star riktade utat-bakat och ar 
ganska raka. Pa den mogna frukten sitter 
det skrumpna market pa backruta direkt 
pa frukten, men pa angsruta finns det en 
liten hals mellan market och frukten. 
Manga fynd av ruta i Halsingland gallde 
icke blommande plantor, sarskilt i rela-
tivt fuktiga miljoer pa kulturmark nara 
Ljusnan. De fick alltsa forbli obestamda 
till art, utom de som provodlades. 

Det var dock inventeringarna i alia 
horn av Halsingland som kravde mest 
tid och uppmarksamhet. Orakneliga till-
fallen, hojdpunkter av upptackargladje 
ensam eller tillsammans med andra, ar 
lagrade i minnet eller faktiskt ofta mer 
i anteckningama, eftersom tillfallena ar 
sa manga och minnet sa opalidigt. 

Nagra sarskilt intressanta fynd, som 
dyker upp i mitt huvud ar: hybriden 
skav-x smalfraken vid Angeran, topp-
lasbraken pa en liten samling av jord 
dar tva block ligger intill varandra pa en 
sotgraslokal vid Sjosmyrsjon i Bjuraker, 
hostlasbraken pa Granon i Skog, fjall-
hallebraken vid Hylstrommen i Voxna 
och Laforsen i Farila, gronbraken i Alg-
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Holick (Hudiksvall), ett omrade strax ut-
anfor Savasjons NR (Gavle), Sindrorna 
(Bollnas) och Lappmyrasen (Ljusdal). 

Lakritsmusseron Tricholoma apium 
(VU, VU) 
Bildar mykorrhiza med tall och vaxer i 
tallskogar pa magra ofta sandiga mar
ker i skogar med lang kontinuitet eller 
i skrevor i hallmarkstallskog. Ar funnen 
vid Glossbo (Bollnas), Langkasslingen 
(Soderhamn), Svedjorna (Bollnas), San-
don (Sandviken) Forson (Bollnas) och 
vid Ensjolokarna (Ljusdal). 

Borgsjomusseron Tricholoma borgsjo-
eense (VU, VU) 
Mycket sallsynt art som bildar mykorr
hiza med gran, oftast i aldre ortrik barr-
skog. Typiska vaxtplatser ar svackor 
med djupt mosstacke eller fuktiga slutt-
ningar. Ar uppgiven fran en svacka strax 
norr om Halsneberget, Lingbo (Hudiks
vall). 

Citerad litteratur 

Jeppson, Mikael. 2015. 25 svampar pa 
IUCN:s Globala Rodlista. Svensk 
Mykologisk Tidskrift 36:4 

The lUCN Red List of Threatened Spe
cies. Version 2015-4. <www.iucn-
redlist.org>. Downloaded on 09 Ja
nuary 2016. 

Korta rapporter 

Knottblomster Malaxis monophyllos 
pa vandplan 
Ett overraskande fynd av knottblomster 
gjordes av Hudiksvalls-bibliotekarien 
Lars Bergman i juli 2015. Normalt vax
er denna orkide i rika, biota karr, men 
har vaxte de fyra plantorna pa en san-
dig, igenvaxande vandplan langst ut pa 
Slagson (Orangesnaset, Njutanger) vid 
koordinaterna 6831392 1571462 (RT 
90). Foljearter var tuvtatel Deschampsia 
cespitosa, hundaxing Dactylis glome-
rata, smultron Fragaria vesca, vit- och 
skogsklover Trifolium repens, T. medi
um, Salix sp., renfana Tanacetum vulga-
re, ogontrost sp. Euphrasia sp., groblad 
Plantago major och klockpyrola Pyrola 
media. Kontrollerades av undertecknad 
15 aug, da de obefruktade blommorna 
fallit av. 

Magnus Andersson 
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skargard, med en liten blomstertradgard, 
som han skotte. Han hade inte korkort, 
utan for dit med Saltsjobanan och rodde 
over Baggensfjarden. Lillangsdal bjod 
pa en attraktion, som blivit ett begrepp 
i mitt minne, Nytorpshagen. Det var en 
beteshage vid ett traditionellt litet jord-
bruk. Korna betade bland plantor av gull-
viva och Adam och Eva. Varje ar bruka
de vi ga dit och dtta pa prakten, kanske 
ocksa ta med nagra blommor hem. Det 
var pa den tiden en ganska vanlig miljo 
och vi kunde inte ana att den skulle bli 
en sallsynthet. Pa gemensam mark nara 
var stuga fanns en brandplats for ris och 
diverse hopstadade saker Ett ar dok det 
upp en planta av svedjenava dar, ett fint 
fynd tyckte jag da, och fortfarande. 

Pa somrarna var vi pa mina farfor-
aldrars sommarstalle Lundnas i Arbra, 
dar mojligheterna var storre. Min far-
far hade dar startat ett litet jordbruk 
med fyra mjolkkor. Han var foretagare 
i Stockholm och han och bans familj 
hade upplevt forsta varldskrigets svalt. 
Jag tror att han startade jordbruket som 
en trygghet vid krig och avsparming. 
Jordbruket skottes av en rattare, Olle 
Eriksson, som blev en forebild for mig 
i flera avseenden. Till jordbruket horde 
aker och vail, dar jag hittade brunklover 
och hoskallra. Vid lagarden vaxte padd-
fot. Tallskogen, grasmarkerna och trad-
garden narmast husen bjod pa de flesta 
vanliga arter. Det fanns rodblara vid 
honsgarden. Den var en raritet i trakten, 
och den forsvann nar jordbruket lades 
ned pa 1950-talet. 

Jag hittade en annorlunda fingerort 
pa banvallen i Arbra och kom fram dll 
att det var tysk fingerort och planterade 

in en planta i var tradgard. Arten fanns 
kvar dar i manga decennier. En planta av 
varfingerort stod i en mager grasmatta 
under tallar sedan urminnes tider Den 
var sa valbekant att det tog tid innan 
jag insag att denna art ar ovanlig, en 
stark indikator pa gammaldags ogods-
lad grasmark. Annars var det mest den 
storsteniga och blockiga forsstranden 
som drog, med drillsnappor, stensimpor 
och diverse smafisk, samt vacker stratta, 
flockfibbla och fackelblomster och pa 
sensommaren nysort och angsvadd. For-
sen torrlades genom kraftverksbygge 
1964. 

Nar Sveriges Faltbiologiska Ung-
domsforening bildades 1947 berattade 
var biologilarare, Gustaf Odqvist, i 
Kungsholmens Hogre Allmanna Laro-
verk i Stockholm om foreningen och 
delade ut varvningskort i klassen. En 
klasskamrat och jag gick med, och fick 
en ny skjuts ut till naturen. Numer heter 
foreningen Faltbiologerna. Vi fick delta 
i lager under flera dagar pa Oland och 
pa Faro, och smaningom ledde jag sjalv 
en tur med cykel genom Skane. Flera 
olika naturforeteelser blev mer bekanta. 
Ledarens intresse avgjorde forstas am-
nesomrade. Pa Faro dromde vi om att fa 
se blakraka. Vi skulle talta dar, och mar-
ken var full av myror. Jag fragade leda-
ren, Boris Engstrom, om det inte kunde 
bli problem, men han forklarade enkelt 
att "Dom gar och lagger sig nar det blir 
natt", vilket var sant. 

Under 1950-talets forsta ar rande jag 
och min tre ar yngre bror Hakan mycket 
efter faglar, och vaxterna kom ett tag 
i skymundan. Vi satt pa en akerkant i 
Vallsta och spanade ut over den da fort-
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Trddtdg. Svdrdsjdallmdnningen. Foto: Anders Delin 

inte till anvandning forran sommaren 
darpa. Jag minns en del sorger med vita 
tillplattade blaklockor och svartbruna 
platta jungfru Marie nycklar. En av de 
forsta vaxter jag pressade och blev nojd 
med var tradtag. Den vaxte vid Ljusnans 
strand vid Lundnas i Arbra. Hur jag hade 
kommit underfund med att det var just 
den arten minns jag inte, men den blev 
inte forstord genom pressningen, utan 
bevarades nastan lika fin som i naturen, 
sa jag hade vaxlat in pa ett av mina spar 
i botaniken - de grasartade vaxterna. 
Deras skonhet lag i formen, inte i far-
gen, och formen blev nastan forhojd nar 
strana pressades och monterades pa vitt 
papper. Man brukar tala om en grafisk 
effekt och folk gor gratulationskort och 
lampskarmar med pressade gras pa. 

Ar 1944 utgavs Svenska vdxter av Bjorn 
Ursing. Dess fargbilder av vaxterna i 
helfigur bidrog starkt till mangas vaxtin-
tresse, aven mitt. Min pappa kopte den 
nar den kom, och 11 juni 1945 skrev han 
i boken att den skulle vara min. 

Pa varen brukade jag klattra over 
muren, som skilde Snoilskyvagen fran 
sjobergen i Fredhall i Stockholm. I sjo-
bergen, som brant sluttade mot soder 
och mot Malaren, var jag pa fri fot och 
ganska ensam, och kunde spana efter 
stenskvattomas bon och vaxter som tul-
kort och tjarblomster. Min pappa hade 
fodelsedag den 5 juni och jag brukade 
uppvakta honom med en bukett av sa-
dana soldyrkande arter 

Pappa hade en minimal stuga i Lill-
angsdal pa Ingaro i Stockholms innersta 
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Publicerade Atgardsprogram for 
hotade arter Tomas Troschke 

Under 2015 publicerade till slut Natur-
vardsverket atgardsprogrammet for sall
synta skapanior pa tidvis oversvammad 
ved. Programmet omfattar de tre mycket 
sma mossarterna timmer-, mikro- och 
svamskapania (Scapania apiculata, S. 
carinthiaca och S. glaucocephala). Det 
tre skapaniorna vaxer pa gamla lagor 
och stockar vid vattendrag eller vatar 
Alia tre arterna finns i Gavleborgs Ian 
och landets forsta fynd av mikroskapa-
nia gjordes faktiskt i Halsingland, vid 
Hedvigsfors, Bjuraker, ar 1887. Landets 
forsta fynd av svamskapania gjordes i 
Dalarna sa sent som ar 1995. Program-
met innehaller en kortfattad kunskapso-
versikt over arternas biologi och fore-
komst samt presentation av angelagna 
atgarder som syftar till att arternas beva-
randestatus i Sverige ska forbattras. At
garder som foreslas ar bl.a. inventering, 
radgivning, kunskapsspridning, uppma-
ning om hansyn vid skogsbruk och vat-
tendragsrestaureringar m.m. Program-
met loper till och med 2019. 

I VAX 3/2014 flaggades det for tva 
andra atgardsprogram: Atgardsprogram 
for faltgentianor i naturliga fodermarker 
och Atgardsprogrammet for lasbraknar i 
havdade marker. Dessa har ocksa publi-
cerats under 2015. Lite extra roligt ar att 
bade Remman och Backeskogsvallen, 
som har Maj Johansson som gemensam 
namnare, finns med i programmen som 

Fdltgentiana, Hille. Foto: Tomas Troschke 

exempel pa lyckade restaureringar for 
faltgendana respekdve lasbraknar 

Atgardsprogrammen finns att bestal-
la eller ladda ner pa Naturvardsverkets 
hemsida. 
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Omslagsbild: Barkkvastmossa i Testebodns NR. Foto: Tomas Troschke 
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ofta gar av vid beroring. Sporkapslar ar 
mycket ovanliga. En art som den liknar 
ar nalkvastmossa D. tauricum och fran 
den skiljs barkkvastmossan bast genom 
mikroskopiska karaktarer sasom blad-
cellernas storlek eller cellernas utseende 
i ett tvarsnitt av bladet. Nalkvastmossa 
har dock inte noterats i Gavleborg eller 
Gastrikland vad jag kanner till, sa san-
nolikheter ar stor att det ar barkkvast
mossa man hittar. 

Skyddsstatus 

Barkkvastmossa ar upptagen 
pa det s.k. Art- och 
habitatdirektivet bilaga 2 
som en art som behover 
sarskilt skydd samt i 
Bernkonventionens bilaga 1 
over arter med strikt skydd. 
Mossan ar fridlyst i hela 
landet. Artdatabanken har 
bedomt arten som starkt 
hotad, kategori EN. 
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Tradgardforenlngen Liljekonvaljen presenterar 
Sara Backmo. "Skillnadens tradgard" 
Lordag 27 februari, kl. 16:00. Plats: Furusalen, Silvanum. 

Sara visar att det gar att odia merparten av alia gronsaker 
en familj behover - i den egna tradgarden, en 400 stor 
kokstradgard I odilngszon 3. 

Medlem 1 foreningarna Liljekonvaljen, GABS. Pris: 150 kr 

31 



Vdxter i Hdlsingland och Gdstrikland 1/2016 

Barkkvastmossa - en ansvarsart for 
Gastrikland och Gavleborg Tomas Troschke 

Sedan Peter Andreasson skrev om det 
forsta fyndet av stamkvastmossa Dicra
num viride i Norrland och Gavleborg i 
VAX 1999 har det hant en del. Arten 
har hittats pa manga nya trad i lanet och 
den har fatt ett nytt svenskt namn: bark
kvastmossa. Peters fynd av mossan pa 
en ask Fraxinus excelsior i Kakangssun-
det var sakert en bidragande orsak till att 
Henrik Weibull 2008 letade vidare och 
gjorde nya fynd i Kakangssundet men 
aven vid Testeboan nagra mil norrut. 

Under 2015 gjorde Henrik och Mikael 
Hagstrom en aterinventering av merpar
ten av de svenska lokalema samt nagra 
eftersok efter oupptackta forekomster i 
Uppland. Lagger man ihop information 
i rapporten fran Naturcentrum om Hen-
riks och Mikaels inventering med nagra 
uppgifter fran Artportalen sa kommer 
jag fram till att barkkvastmossa finns 
pa runt 330 trad totalt i landet. Av dessa 
finns 112 i Gavleborg, varav 78 i Teste-
boans naturreservat och 34 i Kakangs
sundet. Gastriklands andel ar annu stor-
re eftersom man da aven kan rakna in 
den stora forekomsten pa Kvamon (66 
trad) samt en mindre vid Rosslarna (5 
trad) strax norr om Soderfors; Gastrik
land har saledes strax over halften och 
Gavleborg ca en tredjedel av alia trad 
som hyser barkkvastmossa. Med sa stor 
andel av landets population ar det en art 
som vi har sarskilt ansvar for. 

Av Henriks och Mikaels inventering 
framgar att barkkvastmossan vanligen 
vaxer pa lind Tilia cordata och ek Quer-
cus sp. eller ask men att den, sarskilt i 
lokaler med riklig forekomster, aven kan 
hittas pa andra tradslag t.ex. klibbal Al-
nus glutinosa, bjork Betula sp., skogs-
lonn Acer platanoides och asp Populus 
tremula. 

Att nastan en fjardedel av alia trad 
som barkkvastmossa vaxer pa ar ask 
kan pa en del lokaler, dar andelen ask 
ar storre eller mosspopulationen ar li-
ten, bli ett problem for barkkvastmos
san eftersom en del askar drabbas av 
asksskottsjuka. Problem med askdod 
har jag noterat i Testeboan och vid Sa-
vasjon, vilket drabbat de sallsynta arter-
na elfenbenslav Heterodermia speciosa 
respektive blylav Pectenia plumbea och 
blylavsknagg Toninia plumbina. Huru-
vida barkkvastmossans askar drabbas i 
vart omrade far vi halla under uppsikt. 
Ett annat hot kan vara att trad, ofta gran, 
vaxer in i och skadar de ekar som hyser 
mossan. Sa ar fallet for t.ex. en del av 
ekarna i Kakangssundet. 

Om man vill eftersoka nya lokaler 
med barkkvastmossa bor man uppsoka 
vattendrag eller vatar med adla lovtrad 
for det ar oftast i dessa fuktiga miljoer 
som arten hittats. Mosskotten bildar gro-
na kuddar pa tradstammarna och kanne-
tecknas av de skora bladspetsarna som 
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Min vag till botaniken och 
dess plats i mitt liv Anders Delin 

Som attioaring vet jag att vaxtema - och 
darmed botaniken - ar livsviktiga for 
manniskan och djuren. Varje kolkedja 
vi bestar av har sitt ursprung i vaxtriket 
(eller bland assimilerande encelliga or-
ganismer). Man maste veta nagot om sitt 
ursprung. Som bam hade jag inte den 
insikten, men var fangslad av vaxterna 
som objekt, for deras oandliga variation 
och skonhet. Jag formulerade det dock 
inte sa pa den tiden - jag formulerade 
det kanske inte alls. 

Under skolaren var det inte bara vax
ter jag tittade pa, tog hem och ibland 
bevarade for att titta pa igen. Faglar, 
fagelfjadrar och aggskal drog blickarna 
till sig, och insekter var tillrackligt lagt 
staende for att fa dodas i en burk med 
en papperstuss indrankt i Salubrin (ety-
lacetat) och darefter genomstickas med 
en nal och sattas i en samling. Dock gav 
mig en stor tjock larv av allman sna-
belsvarmare storre noje och kunskap, 
medan den satt i en stor glasburk med 
gasvav som lock och ivrigt tuggade i sig 
mjolke eller stormara under manga da-
gar. Jag fyllde pa dess matforrad varje 
dag och iakttog med forundran bur ma-
ten snabbt forvandlades dll svarta langs-
rafflade korvar, som den slappte pa bur-
kens botten. Jag minns inte om den tick 
forpuppa sig dar eller slapptes ut. 

Min bade naturintresserade och tole-
ranta mamma lat mig hallas med mina 
studier av arterna nara oss. Burken med 

snabelsvarmaren stod pa vart matbord. 
Pappa var civilingenjor och bryggmasta-
re och kunde det mesta om jastsvampars 
och andra mikroorganismers livsvillkor 
och liv, men pratade inte om detta hem-
ma. Han var en ganska tystlaten man. 
Han och mamma var ofta ute i naturen 
under aren kring min fodelse. Manga 
av de vaxter som de da pressade ligger i 
mitt herbarium. Man kan utan overdrift 
pasta att jag vaxte upp med botaniken. 
Att det inte blev insekter eller nagra an
dra djur, som jag valde att gora till mina, 
berodde sannolikt ocksa pa en viss mot-
vilja mot att doda. En vaxt som man do-
dar i en vaxtpress foil det mig inte in att 
kanna medlidande med. Jag ska beratta 
mer om dodande senare. 

Nar jag skulle fylla nio ar skrev jag, 
som alia andra ar, en onskelista. Pa den 
stod "vaxtpress". Var mammas och pap-
pas vaxtpress fanns vet jag inte; troligen 
inte hemma, for i sa fall hade val det 
onskemalet redan varit tillfredsstallt. Jag 
minns vad min mamma sa nar hon laste 
onskelistan: "Men inte vill du val ha en 
vaxtpress!" Jag forstod genast vad hon 
menade. Hon tyckte att jag kanske borde 
ha nagot finare eller nagot mer allmant 
intressant, men jag stod pa mig, och jag 
fick en vaxtpress, direkt fran snickeri-
verkstaden. Mitt namn och det telefon-
nummer vi hade pa den tiden star for 
evigt absorberat av traet. Det var den 26 
oktober 1944, och pressen kom kanske 
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