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Ur en bildbiografi av Bo Mossberg 2015 

lika exakta som fotografier, men till-
rackligt for att gora igenkanningen latt, 
och hela objektet kan avbildas, bade i 
fraga om langd, bredd och djup. 

Att de fiesta, inklusive Lennart Sten-
berg, som samarbetat med Bo Mossberg 
i framstallningen av Den nya nordiska 
floran, valjer teckningar/malningar som 
illustrationer ar inte konstigt, och denna 
flora har ju sedan lange markerat sin 
overlagsenhet och blivit den standard-
flora som vi behover, bade fackfolk och 
amatorer. 

Den nya nordiska floran har kravt ar-
bete fran 1978 till nu. Det ar en kolossalt 
lang tid. Entraget och malinriktat arbete 
har kravts. Med 3250 avbildade vaxter 

och en vaxtsasong pa 120 dagar per ar 
kan man roa sig med att rakna ut att det 
blir ungefar tva arter pa tre dagar. Han-
givenhet ar ett lampligt ord. Da har vi 
blundat for de manga andra bokprojekt 
som Bo Mossberg ocksa har genomfort 
under denna tid. Nog blir det en sjalv-
biografi over flit och skicklighet. 

Nu ar det ju sa trevligt med Bo Moss-
bergs bilder att de ar bade konstverk i 
sin egen ratt och praktiskt anvandbara 
vagledningar in i den varld av naturfore-
teelser som vi botanister och manga an
dra vill forsoka bekanta oss med. Hans 
sjalvbiografi hjalper oss att forsta hans 
viktiga roll i dessa avseenden. 
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Bo Mossberg - en bildbiografi 
Recension Anders Delin 

Det tar ett par timmar i fait for Bo Moss
berg att fardigstalla ett vaxtportratt med 
sin akvarellteknik. Det far man veta i 
hans sjalvbiografiska bok En bildbio
grafi, och det forvanar inte alls. Detaljri-
kedomen och precisionen i vaxtportrat-
ten ar enorma. 

Daremot forvanar det att se de stora 
mangder av mycket snabba men anda 
minst lika karaktarsfulla portrattskisser 
han visar, teckningar som med ett fatal 
snabba blackstreck avslojar sa mycket 
av manniskan bakom ytan. Han ar starkt 
medveten om denna formaga. En skiss 
av en man som tittar i sin kamera atfoljs 
av texten "I make a drawing of you just 
as fast as you take a picture of me". De 
fiesta av skisserna visar avspanda perso-
ner, ibland sovande, ibland bakifran el
ler nedbojda over ett arbete. Det ar som 
om han smog sig pa sitt motiv, bade om 
det ar folk och om det ar blommor. 

En tredje konstart som han ocksa 
beharskar ar den klassiska akvarelltek-
niken, visserligen lite tydligare i kontu-
rerna an vanligt, men uppbyggd av fait i 
milda farger. "Utsikt fran ett hotellfons-
ter i Umea" med ett regnvatt plattak ar 
ett illusoriskt masterverk. 

Ett par akvareller visar strand med 
grunt vatten och stenar pa bottnen. Ge
nom att valja ratt gra farg blir det tydligt 
vilken berggrund vi ar pa och vilka sma-
stenar som ligger dar pa bottnen. Det ar 
vackert, trots den nastan totala avsakna-

den av vad vi vanligen anser vara klara 
farger. 

Denna uppvisning i farg- och form-
sakerhet kan nog klargora varfor Bo 
Mossberg har lyckats inta en av de for
sta platserna bland naturillustratorerna. 
Den kommer starkt till sin ratt aven i 
bilderna av svampar, dar formen kanske 
inte behover vara lika precis, men fargen 
desto mer. 

Avbildning av verkligheten har inte 
varit den dominerande konstformen pa 
lange. Konstens huvuduppgift var att av-
bilda verkligheten fram till dess att foto-
grafering tog over. Da overgick man till 
att forsoka ge tankar och kanslor form 
och farg i bilder. Man kan knappast sta 
oberord infor Picassos Guernica. 

Men vad varderar vi hogst? Naturens 
verk eller manniskans. I det forra fallet 
spelar avbildningen alltid en domine
rande roll, aven om den transformeras 
genom en konstnars behandling av den. 

I valet mellan att illustrera en hand-
bok med antingen fotografier eller teck
ningar/malningar blir man uppmarksam 
pa de manga skillnader som finns mel
lan dessa metoder. Fotografiema kan bli 
exakta, men bara for en begransad del 
av vaxten/djuret. Det kan kompenseras 
genom att fiera foton publiceras, som 
tacker storre del av objektet. Ett problem 
ar alltid att bara ett skikt av objektet ar 
riktigt skarpt, ovriga ligger utom fokus. 
Teckningar/malningar kanske aldrig blir 
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Vibyberget 
- en kryptogamlokal av klass Magnus Andersson & Tomas Troschke 

Trddporella. Foto: Tomas Troschke 

Ett av de botaniska utfiyktsmal som be-
skrivs i Gastriklands fiora ar Vibyberget 
eller Viby kulle, ca 3 mil norr om Gavle. 
Under hosten besokte vi omradet; To
mas botaniserade bland omradets mos-
sor och Magnus bland svamparna. 

Berget bestar av lattvittrade, sprick-
och kalkrika basiska vulkaniter, vilken 
satter sin pragel pa saval karlvaxt- som 
kryptogamfloran. 

Pa bergets kron finns ett vattentorn 
och lite oppnare partier med klippangs-
vegetation. I sydostra delen av omradet 
kantas berget av Hamrange hembygds-
gard. 

Bergssluttningama och de fiackare mar-
kerna i norr och nordost ar skogbevux-
na. I de senare domineras skogen av aid-
re, grovvuxen gran Picea abies, medan 
skogen pa hojdens vastra sida och i ost-
branten ar mer varierad. Dar forekom-
mer ocksa olika adellovtrad, delvis av 
ganska hog alder. Pa hojden ingar gott 
om gamla granar i den olikaldriga sko
gen. Skogsstrukturen och omradets lage, 
liksom artsammansattningen, antyder en 
historik av langvarigt skogsbete. 

I Gastriklands flora anges att over 
100 karlvaxter ar noterade fran omradet 
och att aven moss- och lavfloran ar rik. 
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Efter vara besok i omradet 2016 fram-
star Vibyberget som en i hogsta grad 
vardefull lokal for atminstone mossor 
och svampar. 

Mossfloran ar intressantast i bergets 
ost- och vastbranter. Guldlockmossa 
Homalothecium sericeum finns lite over-
allt pa bergvaggarna och pa den lite mer 
beskogade vastra bergssidan vaxer mat-
tor av liten baronmossa Anomodon lon-
gifolius, grov baronmossa A. viticulosus, 
tradporella Porella platyphylla, platt 
fjadermossa Neckera complanata och i 
skrymslen aven blek stjarnmossa Mnium 
stellare. De tre forstnamnda ar inte sar-
skilt vanliga norr om Dalalven, men dy-
ker upp pa basiska block eller bergvag-
gar aven i Norrland. Soderut gors manga 
fynd pa adellovtrad med rik bark. 

Pa ostra sidan av berget ar allemossa 
Leucodon sciuroides, kruskalkmossa 
Tortella tortuosa och stor klockmossa 
Encalypta streptocarpa vanliga och har 
har tidigare aven den mindre vanliga ar-
ten kalkappelmossa Plagiopus oederia-
nus setts. Bland lavarna pa denna sida av 
berget ses aven slanklav Collema flac-
cidum. 

Aven om mossfloran ar intressant sa 
ar det bland marksvampama man hittar 
de allra storsta rariteterna. For vad sags 
om lilakottig taggsvamp Sarcodon fu-
ligineoviolaceus och brandtaggsvamp 
Hydnellum auratile; arter som i Gav
leborgs Ian bara hittats har, vid Naset 
och pa Gavlebuktens kalkoar. Bada gor 
verkligen skal for sitt namn; den forsta 
med sitt kraftigt lila kott och den andra 
med sina lysande orangea fruktkroppar, 
dar aven taggama ar tydligt orangea. 

Under hostens besok hittades aven en 
mycket sallsynt "doftmusseron" som ar 
ny for Norrland. Den ar av den morka 
typ som hittats i Uppland och pa Got
land, och stammer bra in pa den nybe-
skrivna art som fatt namnet Tricholoma 
ilkkae (se Heilmann-Claussen J. m.fl. 
2016). Arten har, liksom sina slaktingar, 
en kraftig parfymerad doft. Pa samma 
sida av hojden, den ostra, hittades aven 
gyllenfingersvamp Ramaria brunnei-
contusa, som ar ny for lanet. Kungs-
spindling Cortinarius elegantior, som 
har sags pa flera platser, ar tidigare bara 
funnen i det narliggande omradet Naset. 
Bade spindlingar, taggsvampar och an
dra svampar uppvisar en stor artrikedom 
pa Vibyberget. Sammantaget hittades nu 
18 olika rodlistade marksvampar, varav 
fyra taggsvampar i slaktet Sarcodon 
(fjalltaggsvampar). Sakert finns anda 
mycket mer. Omradet far betecknas som 
ett av lanets allra mest vardefulla skogs-
omraden for marksvampar. 

Citerad litteratur 
J. Heilmann-Clausen; M. Christensen; 

T.G. Fr0slev; R. Kj0ller: Taxonomy 
of Tricholoma in northern Europe 
based on ITS sequence data and 
morphological characters. Persoo-
nia 38, 2017: 38 - 57. http://ma-
croecointern.dk/pdf-reprints/Heil-
mann-Clausen_Persoonia_2016.pdf 

Stahl, Peter (red) 2016: Gdstriklands 
flora. SBF-forlaget, Uppsala. 
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Tva botanister har gott ur tiden Peter Stahl 

Sven Rune deltog i inventeringsarbetet 
med Gastriklands flora men nar boken 
publicerades var han redan svart sjuk. 
Han blev 89 ar. 

Sven Rune jobbade som larare. Forst 
pa Laroverket i Gavle, och darefter pa 
Folkskoleseminariet, dar hans forskar-
utbildning var unik. Nar Lararhogskolan 
i Gavle inrattades 1968 utnamndes han 
till institutionsforestandare for biologin. 
I en dodsruna i DN skriver Asa Morberg 
att Sven var en av de lektorer som an-
stalldes for att hoja den vetenskapliga 
nivan pa lararutbildningen och det upp-
draget utforde han med den aran. 
Under mitten av 1960-talet gjorde Sven 
Rune inventeringar at lansstyrelsen. 
Dels av hela Gavleborgskusten 1965 
och darefter av Gastriklands inland. 
Detta var i naturvardens barndom innan 
lansstyrelsen hade anstallt egna biolo-
ger. Sven hade med sina goda botaniska 
och ekologiska skolning kombinerat 
med ett genuint friluftsintresse utomor-
dentlig blick och forstaelse for vad som 
var skyddsviirt och intressant. Markligt 
nog ar de naturvardsobjekt som han 
lyfte fram for 50 ar sedan fortfarande 
hogaktuella skyddsobjekt, i den man de 
inte redan fredats. Tva av de omraden 
som han tidigt uppmarksammade var 
Testeboan och Orarna. I natur i Gavle-
borg 1977 beskriver han Orarna - on 
som stiger ur havet. Manga ar de elever 
fran hogskolan som foljt Sven och Karin 

Runes pa vandring langs Orarna stran-
der. Men forst i ar blev on skyddad som 
naturreservat. Med Orarnas naturreser-
vat lever pa sitt satt ocksa arvet av en av 
lanets naturvardspionjarer vidare. 

Birger Jonsson deltog ocksa i invente-
ringen av Gastrikefloran. Tillsammans 
med sin dotter Gun var han en av vara 
flitigaste inventerare som undersokte 
manga av landskapets rutor. 

Birger jobbade som skogsplanerare 
pa Korsnas och var val fortrogen med 
skogarna runt Gavle. Sarskilt i det span-
nande kalkomradet soder om Gavle. 
Nar Birger blev visad nagra sallsynta 
lundgras i omradet drojde det inte lange 
innan han sjalv hittat en fantastisk lokal 
for skogssvingel - en art som da bara var 
kand fran en lokal i landskapet. 

Genom hans forsorg blev alia kans-
liga vaxtplatser undantagna skogsbruk. 
For sakerhets skull markerades lokaler-
na i fait sa att inget misstag skulle ske. 
En atgard som sakert raddat flera lokaler 
for guckusko och stor lasbraken. Birger 
hade alltid total koll pa var pa kartan 
lokalerna fanns och han hjalpte under 
manga ar till att folja upp och koordinat-
satta lokaler for knottblomster, gulyxne 
och andra rariteter. Mot slutet av flora-
inventeringen fick han tyvarr trappa ner 
faltverksamheten av halsoskal. Birger 
dog ett halvar efter att Gastriklands fiora 
publicerades. Han blev 91 ar. 
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Upprop! 
Skogsgruppen har vaknat 

Naturskyddsforeningen i Gavleborgs 
Ian ansokte om projektpengar for att 
blasa mera liv i Skogsgruppen som star-
tades i lanet av Anders Delin i borjan av 
90-talet. 

Man ville vanda sig till alia intresse
rade av skog i alia foreningar och med 
olika bakgrund. Under 2016 har Mag
nus Andersson hallit i en studiecirkel 
dar vi lart oss mer om olika skogstyper 
och vilka arter som signalerar hoga na-
turvarden. 

Vi kommer att forsoka dokumentera 
nya skogsomraden med hoga naturvar-
den som behover varaktigt skydd. Kon-
takt har tagits med Skogsstyrelsen och 
Lansstyrelsen och de vill garna ha bra 
underlag nar avverkningsanmalningar 
kommer in. Vi behover hjalp att hitta 
vardefulla och tidigare okanda omraden 
- och onskar garna att fler hjalper till. 
Vi kommer att ha traffar i olika delar av 
lanet for att "samla in" kunskap om sa-
dana omraden. OM DU KANNER TILL 
FINA SKOGSOMRADEN SOM DU 
ONSKAR SKULLE BLI BEVARADE 
-LAT OSS FA VETA! 

Det handlar om att bevara livsmil-
joer for kansliga arter. Ett satt ar ocksa 
att rapportera fynd av ovanligare arter i 
Artportalen. Skogsstyrelsen och Lans
styrelsen anvander Artportalen som 
underlag nar avverkningsanmalningar 
granskas. 

Vi kan aven arbeta med att undersoka 
skog nar vi ser via http://avverknings-
koll.se/ att en avverkningsanmalan kom
mit in. Fran det datumet finns 6 veckor 
da man har mojlighet att komma in till 
Skogsstyrelsen med synpunkter och 
information om omradet. Det kan pa-
verka Skogsstyrelsens beslut om man t 
ex behover ta extra hansyn i nagon del 
av omradet - eller om nagon del av om
radet har nyckelbiotopsklass. Det ar da 
extra fint och hyser en mangfald arter. 
Den skogsagare som ar FSC-certifierad 
forbinder sig att inte avverka skog som 
har nyckelbiotopsklass. Det hander anda 
- och da kan vi i efterhand patala det. 
Det har hant att bolag, atminstone for en 
tid, blivit av med sin certifiering - eller 
blir alagda att ordna kurs for sina med-
arbetare - for att liknande misstag inte 
ska ske igen. 

Valkomna med i det har viktiga ar-
betet! Vi har ett Ian med mycket skog 
- dar en del ar gammal och har en rik 
biologisk mangfald. Utvecklingen gar 
nu snabbt och skogsindustrin vill ha ra-
vara. Manga omraden blir monokulturer 
och vara barn och barnbarn kan komma 
att ha svart att hitta vackra svampskogar 
och fina miljoer att rora sig i. Kontakt-
personer: Magnus Andersson, Hudiks
vall, magnus.andersson@foran.se 070-
658 37 56 och Inga-Greta Andersson, 
Sandviken andersson.ingagreta@gmail. 
com , 070-35 49 489. 

36 

Vdxter i Hdlsingland och Gdstrikland 3/2016 

Tack till Lennart Soderberg, OdSkra, som sJ valvilligt hjalpt till med artbestamning av ett antal 
fingersvampar! 

Tabell 1. Fynd av svamparter under arets Inventering pa Vibyberget. 
Rodlistekategorierfran 2015 3rs rodlista. Signalarter (S) enligt skogsstyrelsen samt kalkgynnade 
eller andra skyddsvarda arter. 
Namn Forekomst Kategorl Kommentar 
Grangraticka - Boletopsis leucomelaena enstaka VU 
Kamfingersvamp - Clavulina cristata god kalkgynnad 
Gyllenspindling - Cort/noriivs aureofulvus god vu 
Cortinarius barbarorum syn. C. metarius mindre NT har ej skild fran C. 

piceae 
Kopparspindling-C. cupreorufus god VU 
Rodnande spindling - C. cyanites enstaka sallsynt, kalkgynnad 
Kungsspindling - C. elegantior god NT 
Strimspindling - C. glaucopus god kalkgynnad 
Bitterspindling - C. infractus god kalkgynnad 
Kryddspindling - C. percomis god S 
Barrskogsfagerspindling - C piceae god S 
Persiljespindling - C. sulfurinus god NT 
Klubbspindling - C varius god kalkgynnad 
Olivspindling - C. venetus god S 
Fyrflikig jordstjarna - Geastrum quadrifidunn mindre NT pa barrmattor 
Orange taggsvamp - Hydnellum aurantiacum god NT 
Brandtaggsvamp - Hydnellum auratile mindre VU 2 lokaler 
Zontaggsvamp - Hydnellum concrescens mindre S 
Gul taggsvamp - Hydnellum geogenium god NT 
Skarp dropptaggsvamp - Hydnellum peckii mindre S 
Vaxskivling - Hygrocybe sp. god S 1 - 2 orangea arter, 

ej bestamda 
Besk vaxskivling - Hygroptiorus erubescens god S 
Svavelriska - Lactarius scrobiculatus mindre S 
Brun klibbskivling - Limacella glioderma mindre S 
Bleksporig spindling - Leucocortinarius bulbiger enstaka kalkgynnad 
Svart taggsvamp - Phellodon niger mindre NT 
Trattaggsvamp- Phellodon tomentosus god kalkgynnad 
Gyllenfingersvamp - Ramaria brunneicontusa enstaka VU forsta lansreg. det. 

Lennart Soderberg 
Ramaria flavescens god S conf. Lennart 

Soderberg 
Gul fingersvamp - Ramaria flava s.lat mindre VU 
Krusbarskremla - Russula queletii mindre kalkgynnad 
Bitter taggsvamp - Sarcodon fennicus mindre VU 
Spricktaggsvamp - Sarcodon glaucopus god VU 
Koppartaggsvamp - Sarcodon lundellii mindre VU 
Lilakottig taggsvamp - Sarcodon fuligineoviolaceus enstaka EN mycket sallsynt 
Brandmusseron - Tricholoma aurantium mindre S 
"Doftmusseron" - Tricholoma ilkkae mindre VU mkt sails. 15 fruktkr. 

i 3 grupper 
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Brandtaggsvamp. Foto: Magnus Andersson 

Den sallsynta "doftmusseronen" Tricholoma ilkkae dr ny for Norrland. 
Foto: Magnus Andersson 
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till hade det blivit betydligt fler. Rekord-
noteringen ar fran 1996 da 374 planter 
raknades. En fantastiskt fin knottbloms-
terlokal som fortfarande star sig val och 
maste vara en bland det rikaste i landet. 

Pa grund av det klena intresset blev 
det ingen fortsattning pa sondagen som 
vi fran borjan tankt. Jag har sjalv kon-
trollerat nagra lokaler for knottblomster 
i Gastrikland men har har forekomsten 
minskat betydligt, vilket ar ganska ty-
piskt for manga knottblomsterlokaler. 

Under sommaren har aven lokaler for 
bl a skogsklocka, nordlasbraken, rutlas-
braken, stor lasbraken skogskom och 
faltgentiana kontrollerats 

Floravakteriet kommer att fortsatta 
nasta ar med en ny kurs och forhopp-
ningsvis kan vi da locka lite fler delta-
gare. 

De fiesta plantar hittades i kanten av 
alsocklar. Foto: Peter Stahl 
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Nya erfarenheter fran Kyrkbytjarn 
i Hanebo Anders Delin 

Kyrkbytjarn ligger intill Hanebo kyrka, 
i ett jordbrukslandskap, och har sitt til-
lopp huvudsakligen genom Hertean. 
Tjarnen ar kand for ett rikt fagelliv och 
for en artrik flora med framfor allt manga 
naringskravande arter. Jonas Lundin in-
venterade tjarnen ar 1977 pa uppdrag 
av Lansstyrelsen. Rapporten fran denna 
inventering ar ett intressant underlag for 
vara nedan redovisade fynd. 

Inge Larsson och Anders Delin in-
venterade omradet fran bat den 12 juli 
1990, varvid hornsarv Ceratophyllum 
demersum hittades som en nyhet for 
tjarnen. 

Den 8 September 2016 tittade Kent 
Wesdund, Lotta Delin och Anders Delin 
ater pa tjamens vatten och strander fran 
bat, denna gang Kent Westlunds roddbat 
i aluminium, som ger optimala mojlig-
heter att krangla sig in pa mycket grunda 
vatten och na stranden dar den ser mest 
intressant ut. Visserligen ar Kyrkbytjarn 
sa naringsrik och grumlig att man bara 
ser en meter ner i vattnet, men det var 
vindstilla och sol, sa ner till detta djup 
kunde vi se och ibland identifiera manga 
undervattensarter. Med krattan tog vi 
upp prover som kunde narmare gran
skas. Nagra ormvrakar visade upp sig 
och en larkfalk jagade slandor. 

Kyrkbytjarn ar sarpraglad genom den 
rikliga forekomsten av starkt narings
kravande arter. Dessa tycks bar tranga 

undan en rad arter som ar vanliga i de 
flesta andra vatten. Har saknas t.ex. 
harslinga Myriophyllum alterniflorum, 
gaddnate Potamogeton natans, alnate P. 
perfoliatus, plattbladig igelknopp Spar-
ganium angustifolium, gles igelknopp S. 
emersum och flotagras S. gramineum. 
Nordnackros Nymphaea alba subsp. 
Candida och skoldmoja Ranunculus pel-
tatus ar sallsynta. Att kortskottsvaxter 
saknas ar mer forutsagbart, eftersom de 
kraver fasta bottnar och klart vatten. Det 
ar alltsa omojligt att hitta braxengras 
Isoetes, nalsav Eleocharis acicularis, 
strandranunkel Ranunculus reptans, syl-
ort Subularia aquatica, strandpryl Plan-
tago uniflora, tretalig slamkrypa Elatine 
triandra, avjebrodd Limosella aquatica 
och ytterligare nagra arter som brukar 
raknas till avjebroddsamhallet. Att ing
en vattenpest Elodea canadensis sags ar 
daremot lite forvanande, men arten ar pa 
spridning och har tydligen annu inte hit
tat dit. 

T\irioner 
Trots de saknade arterna ar artrikedo-
men mycket stor, med flera ovanliga el
ler sallsynta arter. Detta framgick redan 
av Jonas Lundins inventering 1977 och 
vart besok 1990. Gul nackros Nuphar 
lutea vaxer nastan heltackande i en stor 
del av tjarnen. Bladen var den 8 Sep
tember 2016 mycket sonderatna och 
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Floravakteriet i Halsingland och 
Gastrikland 2016 Peter Stahl 

Den 2 juli 2016 anordnade vi en liten 
floravakteriovning i Halsingland. Tan-
ken var att besoka alia lokaler for knott
blomster Microstylis monophyllos i Hal
singland och samtidigt lara ut lite mer 
om hur man rapporterar i Artportalen. 
Tyvarr var intresset inte sa stort, men vi 
var i alia fall fyra glada deltagare som 
besokte Pipsjon i Soderhamn. Dar var 
Par Hedwall som hittat lokalen 2012, 
Inga-Greta Andersson, Leif Larsson och 
undertecknad. Med atta ogon kunde vi 
till slut rakna in over 60 ex, vilket ar be
tydligt mer an vad som hittats tidigare. 

Vi stannade till pa biblioteket i So
derhamn dar vi kunde logga in oss pa 
Artportalen och demonstrera hur flora
vakteriet fungerade. Par och Inga-Greta 
var tvungna att avvika. Leif och jag fort-
satte till Orangesnaset i Hudiksvall dar 
Magnus Andersson, Ake Agren och Par 
Hedwall hittat knottblomster pa tva lo
kaler. Bada lokalerna har besokts vi flera 
tillfallen, senast 2012. 

Efter en del bestyr aterfann vi knott
blomster pa lokalerna. Vid Fagersands-
berget hittades 24 plantor. Den storsta 
lokalen Sebbersvik imponerade verkli
gen med mangder stora och valmaende 
plantor. Har kravdes att man vek undan 
bladmattan av vattenklover om man 
skulle vara saker pa att upptacka alia 
plantor. Kanske raknade vi knottbloms
ter i en knapp timme. Vi var da uppe i 
170 plantor. Hade vi stannat en timme 

Ingen knottblomsterlokal utan mygg 
och knott. Leif Larsson rekommenderar 
Mygga. Foto: Peter Stahl 
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upp den spada majgronskan. Hudiksvall 
var ett av de forsta offren, sa det var nog 
fortfarande mest ryskt ho som hantera-
des i kyrkan. Senare uppkommen ho-
brist kunde sa forklara varfor arten inte 
inkommit till de ovriga norrlandsstader 
som senare fick besok av samma terro-
rexpedition. 

Spridning med ho namns specifikt 
av Samuelsson (1943) som typiskt for 
sjuhornig daggkapa - den antraffas en
ligt hans erfarenhet pafallande ofta vid 
lador. 

De tva forekomsterna i ostra Fin
land anses av Heikkinen (1969) vara 
ett resultat av spridning med sovjetiska 
trupper under andra varldskriget. Sadan 
"krigsspridning", aven kallad polemo
kori, hanger ofta, men inte alltid, sam-
man med medforda hastar och deras 
foder. 

Ett liknande utbredningsmonster fin-
ner man hos en beslaktad daggkape-sma-
art, vagdaggkapa Alchemilla cymatop-
hylla. Aven denna art tycks ha ankommit 
till sitt svenska utbredningscentrum, 
Hudiksvallstrakten, fran Ryssland eller 
Baltikum, dar den ar vanlig (Samuels-
son 1943). Den har sa, liksom sjuhornig 
daggkapa, men i betydligt storre omfatt-
ning, spridits vidare. Samuelsson pape-
kar dock att aldre insamlingar nastan 
uteslutande harstammar fran Hudiksvall 
med omnejd, och han namner spridning 
med holass aven i detta fall. 

Huruvida artemas utbredningsbild kan 
tankas passa ihop med etablering i Hu
diksvallstrakten for ca 300 ar sedan ar 
svart att avgora, da man vet sa lite om 
spridningshastigheten. Det tycks dock 
inte finnas argument for vasendigt tidi
gare eller senare "ankomst". 

Sammanfattningsvis har vi alltsa tva, 
ofta hospridda, vaxtarter som dyker upp 
pa en plats i ett land dar arterna tidigare 
inte funnits. Detta sker "lagom lang tid" 
efter att, vid ett enda unikt tillfalle, stora 
mangder ho fran ursprungsomradet han-
terats pa platsen. Plausibelt scenario 
tycker jag, men annu langt fran status 
som historiskt faktum. 

Citerad litteratur 
Heikkinen, Lauri. 1969: Die Alchemil-

la-flora der Provinz Kainuu, unter 
besonderer Beriicksichtigung der 
polemochoren Fernverbreitung der 
arten. Memoranda Societatis pro 
Fauna et Flora Fennica 45: 52-62. 

Samuelsson, Gunnar. 1943:Die Ver-
breitung der Alchemilla-hncn aus 
der VM/gam-Gruppe in Nordeuropa 
(Fennoskandien und Danemark). 
Acta Phytogeographica Suecica 
XVI. 
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delvis multnande. Under vatten fanns 
stora mangder av hornsarv, trubbnate 
Potamogeton obtusifolius, vattenbladdra 
Utricularia vulgaris och kransslinga 
Myriophyllum verticillatum, alia vid 
denna arstid starkt overvuxna av diverse 
smaorganismer och overdragna av gra-
brunt slam, sa att gron farg fanns bara i 
skottspetsarna. Homsarven overvintrar i 
ungefar samma skick som den lever un
der sommaren, de ovriga tre forbereder 
sin overvintring genom att utveckla tu
rioner, korta skott med tatt sittande blad. 
Resten av plantan kommer pa hosten att 
vissna och vittra bort, medan turionema 
blir liggande pa bottnen i vantan pa nas
ta vaxtsasong. Pa vattenbladdra ar turio-
nerna mycket annorlunda an sommar-
skotten, kompakta ljusgrona klot med 
1 - 2 cm diameter. Aven pa kransslinga 
ar de mycket annorlunda, cylindrar med 
ungefar 2 cm langd och en halv cm 
diameter. Pa trubbnaten ar de mindre 
avvikande, ser ut som tatbladigare van
liga skott. Aven gropnate Potamogeton 
berchtoldii ska utveckla turioner enligt 
Preston (1995), men sadana lyckades vi 
inte upptacka. 

Pa vatten grandare an 30 cm fanns 
stora mangder av ljusgrona skott av vat-
tenblink Hottonia palustris, som over
vintrar i detta skick. De finbladiga skott 
av skoldmoja eller liknande art, som i 
stora mangder brukar ligga pa bottnen 
av de flesta sjoar var har fa. Enstaka 
flytande plantor av vattenaloe Stratiotes 
aloides sags. De brukar finnas i Kyrkbyt
jarn i storre mangd, men sjunker pa hos
ten till bottnen, vilket kanske redan hade 
intraffat i storre delen av populationen. 

Slokstarr 
2014 hittade Kent ett par plantor av 
slokstarr Carex pseudocyperus vid Bat-
husbron, i Kyrkbytjarns utlopp. Vid 
vart besok 2016 visade sig arten vaxa i 
stort antal pa manga olika stallen langs 
starrbardens kant mot vattnet. Arten 
har inte tidigare antecknats fran Kyrk
bytjarn, trots att tjarnen ofta besoks for 
fagelskadning och fiske, mindre ofta 
dock for vaxtstudier. Arten salufors som 
prydnadsvaxt for dammar. Det ar otro-
ligt att nagon skulle ha planterat den i 
Kyrkbytjarn, men Hertean rinner genom 
ett kulturlandskap till Kyrkbytjarn och 
langs med an bor manga manniskor. 
Det ar sannolikt omojligt att fa reda pa 
artens historia vid Kyrkbytjarn, utover 
det som redan ar namnt ovan. I Uppland 
har man noterat okning under 1900-talet 
(Maad 2009). Troligen har Kyrkbytjarn 
en storre population av slokstarr an na
gon av dess andra lokaler i Halsingland. 
For den som hittar en misstankt slok-
starrplanta utan blomstallning kan det 
vara bra att veta att bladen mycket lik-
nar dem pa skogssav Scirpus sylvaticus, 
men att de ar mycket strava, till skillnad 
fran skogssavens slata blad. 

Frodig strandflora 
Stranderna klads pa de flesta stallen av 
hog Starr. Artsammansattningen i starr-
barden var vid vart besok den 2016 svar 
att avgora, men sjofraken Equisetum 
fluviatile var framtradande bade dar 
och langre ut i vattnet, och enligt an-
teckningar 1990 vaxer dar vass-, norr-
lands-, flask- och blasstarr Carex acuta, 
aquatilis, rostrata och vesicaria, och pa 
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Polemokori i Halsinglands flora eller 
Kom sjuhornig daggkapa och vagdaggkapa till 
Hudiksvall med ryssharjningarna ar 1721? 
Mats H. G. Gustafsson 

Kartor over vaxters och djurs utbred-
ningar kan vara ganska intressanta och 
utmanande - hur kan en utbredningsbild 
forklaras? Ibland tycks svaret enkelt 
som nar utbredningen sammanfaller 
med geografiskt (t.ex. hojd over havet, 
avstand till kust etc.), geologiskt (typ 
av berggrund eller jordart osv.) eller 
klimatiskt (som nederbord och tempe-
ratur) karaktariserbara omraden - man 
ser belt enkelt ett uttryck for artens 
standortskrav. Spridningsbegransning 
(bl.a. genom stora, svarspridda fron el
ler utrotade frospridare) langdistanss-
pridning (mest med faglar, vind, vatten 
och mansklig transport) och katastrofala 
handelser (exempelvis vulkanutbrott el
ler manniskans ankomst till jungfruliga 
omraden) kan dock drastiskt paverka 
utbredningen. Som alltid nar det galler 
historisk rekonstruktion ar svaren ald
rig sakra, men om bevisforingen ar till-
rackligt solid kan en hypotes med tiden 
uppna status som faktum. Har ett par 
exempel pa utbredningskartor som visar 
ovanliga, och annu oforklarade monster: 
tva daggkapor med tyngdpunkten i sin 
svenska utbredning i Halsingland. 

Sjuhornig daggkapa Alchemilla 
heptagona ar mycket sallsynt utanfor 
landskapet. Det stora flertalet fynd har 
gjorts i den nordostra delen, i synnerhet 
i Hudiksvall med omnejd, dar arten fo-
rekommer ganska rikligt i vagkanter och 

(inte alltfor valskotta) grasmattor. Utan
for Sverige ar den kand fran nordvastra 
europeiska Ryssland och Baltikum, dar 
den ar ursprunglig, och varifran den 
enligt Samuelsson (1943) invandrat till 
Hudiksvallstrakten och sedan spritts 
vidare i Sverige. Den finns aven pa tva 
lokaler i ostra Finland, dar den anses in-
ford. Manniskoformedlad langdistanss-
pridning ar, savitt jag kan se, den mest 
sannolika forklaringen till den svenska 
forekomsten av .sjuhornig daggkapa, i 
brist pa geologiskt-geografiska korrelat 
och i avsaknad av specifika spridnings-
anpassningar. Ballast kunde t.ex. vara 
en mojlighet. Men kontakterna med arv-
fienden i oster har varit sparsamma, om 
man bortser fran krigshandlingar. Till 
dessa maste val raknas det som utspe-
lade sig i Hudiksvall en vardag 1721, da 
tusentals ryska soldater brande ned sa 
gott som hela staden. Kvar efter branden 
stod endast den s.k. "rysstugan"(enligt 
traditionen) och kyrkan, som lar ha 
anvants som stall till de medforda has-
tarna. 

Foder till djuren hade ryssarna san
nolikt med sig, men knappast tillrackligt 
for hela den manadslanga harjningstu-
ren, som drabbade alia kuststader fran 
Soderhamn till Umea, fran soder till 
norr. Det blev nog snart nodvandigt att 
stjala ho fran lokala bonder (om de hade 
nagot kvar) och lata hastarna sjalva leta 
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Gavleborg Botaniska Sallskap 
Arsmote 

Sondag 19 mars 2017 kl 13:00 
musikrummet i Simhallen 

Ockelbo 
AdressTorggatan 7 Ockelbo (nara systemet) 

Program: kl 13:00 till ca 14:00 
arsmotesforhandlingar 
F5ljt av prat om foreningens framtid 
Kaffe/Te med brod serveras 
Efter arsmotet ca kl 14:15: 

Peter Stahl berattar 
historier om 

"Gastriklands Flora" 

foljt av kort 
Presentation av del 1 av Halsinglands flora 

Alia intresserade valkomna, forsaljning av Gastriklands flora 
till hamtpris 340 kr 

Fragor om motet besvaras av Berit Berglund 0730-41 40 38, 
026-51 42 78 
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vissa stallen trindstarr C. diandra. Dar 
finns aven svardslilja Iris pseudacorus, 
bred- och smalkaveldun Typha latifo-
lia och angustifolia, vass Phragmites 
australis, sav Schoenoplectus lacustris, 
storigelknopp Sparganium erectum, 
fackelblomster Lythrum salicaria, ame-
rikansk dunort Epilobium adenocaulon, 
hastsvans Hippuris vulgaris, sprangort 
Cicuta virosa, karrsilja Peucedanum 
palustre, vattenklover Menyanthes tri-
foliata, strandklo Lycopus europaeus, 
frossort Scutellaria galericulata, besk-
sota Solanum dulcamara, svalting Alis-
ma plantago-aquatica, blomvass Buto-
mus umbellatus, missne Calla palustris, 
dyblad Hydrocharis morsus-ranae och 
dvargmara Galium trifidum. Forvanande 
var det att det nastan belt saknades kol-
var pa smalkaveldun, fastan sadana bar 
brukar utvecklas rikligt. 

Pa flera stallen gransar naken svart 
jord till vattnet. Den ar uppbyggd av or-
ganiskt material och ar formodligen bil-
dad av starren och ovriga strandvaxter, 
som av okand anledning har forsvunnit. 
Pa den nakna jorden vaxer nickskara 
Bidens cernua, lite tiggarranunkel Ra
nunculus sceleratus och sma plantor av 
ett par oidentifierade andra arter. Nick-
skaran blommade rikligt vid vart besok. 
I denna miljo var det ocksa ganska latt 
att se tva sma vattenlevande mossor. 
Den ena ar mer allmant kand pa grund 
av att den ar den enda mossa som vaxer 
flytande pa vattnet, som andmat, nam-
ligen vattenstjama Ricciocarpus natans. 
Den ar lite storre an andmat och kan 
ses avbildad i manga bocker om mos
sor och om vattenvaxter. Den andra ar 

mindre kand, gaffelmossa Riccia flui-
tans. Den ar aven betydligt mindre, med 
bara drygt millimeterbreda platta skott, 
som gaffelgrenar sig mot spetsen. Enligt 
litteraturen overvintrar bagge dessa lig
gande pa bottnen och stiger upp till ytan 
nar assimilationen kommer igang nasta 
vaxtsasong. De delar denna formaga 
med vattenaloe. 

Forandring 
Kyrkbytjarn ar utsatt for ett stort for-
andringstryck. Den som kanner utveck
lingen under senare decennier vet att 
det pagar igenvaxning pa vissa stallen. 
Man har gravt i tjarnen for att forbattra 
forutsattningarna for faglarna. Kultur-
paverkan fran tillopp och omgivande 
marker ar stor. Det ar troligt att vaxtpo-
pulationer kan komma att andra storlek 
och att nya arter kan tillkomma. De art-
foreckningar som har givits har stravar 
inte efter att vara kompletta, men att ge 
en bild av vegetationens viktigaste kom-
ponenter. 

Citerad litteratur 
Lundin, Jonas 1977: Naturinventering 

av Kyrkbytjdrn i Hanebo. Lanssty
relsen i Gavleborgs Ian. 

Maad, Johanne m.fl. 2009: Floraforand-
ringar i Uppland under 1900-talet. 
SvenskBot. Tidskr. 705:67-104. 

Preston, Christopher D. 1995: Pond-
weeds of Great Britain and Ireland. 
B.S.B.L Handbook No 8. London. 
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Stugubackens blomning och milda 
sondagsvader den 10 juli 2016. Berit Berglund 

... alltsa det var ju inte "Sound of Mu
sic" med Julie Andrews sjungandes over 
alpangarna, men det kandes sa for tio ar-
rade botanikstudenter pa ca 350 meters 
hojd i Finnskogsriket just den dagen. 

Stugubacken ar en sluttande, samti
digt boljande blomsterang med skrattre-
tande massor av prastkragar, blaklockor, 
guilds och ljuvliga rodskiftande gras av 
typen rodven, krustatel och nagon tuvta-
tel samt gulnad varbrodd. 

Som forstagangsbesokare blev jag 
omedelbart berusad och det gick inte 
over pa hela dan. Det fanns over ett-
hundra andra underbara foljevaxter (det 
ar sadana som foljer med vart man an 
vander sig, t ex blodrot, ormrot, gras-
stjamblomma, daggkapa, angsfryle m 
fl)*, och vi gick omkring hoga som bus 
i hela blomsterprakten med skorna pa, 
men hos faltgentianorna gick vi pa kna. 

Faltgentianorna Gentianella cam-
pestris var fett fina, fierstammiga, vio-
letta och fyrflikiga. Det ar mojligt att 
det fanns blad, men ingen hann leta. 
Alia forsokte fota och det visar sig snart 
pa facebook om nagon lyckades fanga 
det violetta skimret fran kronbladen el
ler mojligen fransarna i pipmynningen. 
Blomman forvaras i en rodbrun strut 
formad av fyra foderblad, tva breda och 
tva smalare. Stjalken ar... tja rodlila och 
allt glanser eftersom faltgentiana inte ar 
det minsta luden. 

Fran artdatabladet: "Blommorna sluter 
sig oftast vid mulct vader. De pollineras 
av humlor, men har aven god formaga 
att sjalvpollinera sig." 

Ogodslade grasmarker i friskt till 
torrt lage som slattas sent varje ar (sa 
att frona hinner mogna). Inga klonbil-
dande vaxter av typ ornbraken i narhe-
ten. Ljung och stagg kan ocksa bli far-
liga. Enkla men svara krav fran en vild, 
vacker och sallsynt blomma. Den skoter 
inte sig sjalv; den valdiga "alpangen" 
maste slattas varje ar och gran och sly 
maste hallas undan. Ibland betar djur 
dar. Sommargaster bor i ett par stugor 
nedanfor vallen. For blomsterstudenter 
och andra gaster finns bord och sittplat-
ser hogst upp i backen. Dar ar aven en 
brevlada med en ardista och en gastbok 
att skriva nagot i. 

Jag tackar for Stugubackens bloms
terang som har skotts av SNF-kretsen i 
Hanebo med Kent Westlund och Karin 
Engvall som ideella forvaltare i tjugo ar 
nu. Det finns annu en chans att fa springa 
omkring och sjunga dar; namligen andra 
sondagen i augusti da den arliga slattern 
sker halsar Kent och Karin. 

*Se VAX nr 2, 2015 sid 19-22 for detal-
jerade vaxtlistor 
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vanta till nasta dag sa efter stund kom 
han ocksa for att beskada fyndet. Foto-
dokumentation fick dock vanta till da
gen darpa. 

30 oktober, sommaren har gatt och 
det ar riktigt host pa vag, manga turer 
och manga lador har det blivit men inga 
fier fynd av de eftersokta lavarna. Den 
bar dagen kanske den sista med sol och 
varme innan vintern har vi bestamt oss 
for att besoka en lada i Siggesta i So
derala och forsoka artbestamma en lav 
med gul till gulgron bal. Vi kommer 
fram till och blir overens att det ar gry-
nig nallav Chaenotheca chrysocephala. 
Spontant bestammer vi oss for att aka 
efter en byvag i narheten, det finns na-
gonstans i bakhuvudet att vi sett intres
santa lador i de har traktema. Den forsta 
ladan vi ser star pa en aker, den ser ut 
att ramla ihop nar som heist, vaggarna 
lutar och taket ar delvis borta. Pa den 
ena gaveln ar det pa nastan alia brader 
fullt med lavar, mest nog flamlavar som 
vi inte kan bestamma, men nagra me

ter upp pa vaggen lyser fyra riktigt fina 
balar varglav vackert grongula. Fantas
tiskt vad roligt ny lokal for arten i So-
derhamns kommun. Efter att vi besokt 
ett par lador till tvekar vi att ga till en 
lada ganska langt bort. Den ser for bra 
och ny ut, det ar hogt gras snart borjar 
det ocksa att skymma men vi gar. Den 
ser inte sa intressant ut nar vi kommer 
fram, ganska fattigt pa lavar bara nagra 
exemplar luddig skagglav Usnea hirta. 
Nar vi ar pa vag darifran far Par syn pa 
en liten bal varglav, sedan hittar jag tva 
till pa en brada i narheten. Det bar blev 
ju en fantastisk eftermiddag. 

31 oktober utanfor Soderhamns kom
mun i Ostra Bolan pa en bradlada har vi 
ocksa ett fynd av en misstankt grenlav, 
men bar far vi aterkomma. 

Citerad itteratur 
Jonsson, F. & Nordin, U. 2016: Lavar 

pa kulturved i Halsingland, Vox nr 
2:2016. 

Kalendarium 

Sondagen den 19 mars - GABS arsmote., se separat annons i tidningen 

Lordag-Sondag 10-11 juni Kurs i Artportalen och floravakteri med Margareta 
Edqvist. Vi kommer troligen att vara i Bollnastrakten. Mer info pa var hemsida 

Sondagen den 18 juni - Vilda blommornas dag. Flera blomstervandringar ordnas i 
lanet (se foreningens hemsida: http://gavleborgsbotaniskasallskap.se/ 
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Adelsoppar 1 Gastrikland Ove Lennstrom 

I borjan av 1970-talet kom jag antikva-
riskt over Einar Ingelstroms Svamp-
flora och ett livslangt intresse inleddes. 
1940-talets fototeknik medgav enbart 
svartvita bilder, men de avbildade ar 
av forvanansvart god kvalitet. Florans 
styrka ligger i val genomarbetade nyck-
lar nagot modema fotofloror som regel 
saknar. 

Av den digra skivlingfloran urskiljer 
sig sopparna genom att ha ror pa hy-
meniet. Soppar inbjuder darmed till be-
gynnande svampkunskap for nyborjare, 
aven om familjen Boletaceae innehaller 
manga arter. Soppar ar forsedd med kot-
tiga fruktkroppar. De har ett hymenium 
som kan vara skyddat av ett inre hylle. 
Hymeniets ror ar for att ge optimal spor-
fallning orienterade av gravitationen. 
Modern systematik t ex Funga Nordica 
(FN) delar in sopparna i 13 slakten. 
Vanliga karaktarer for indelningen pa 
slaktesniva ar sporfarg och form, nar-
varo eller franvaro av cystider, hattytans 
textur, (klibbig, torr, fjallig). Kottet hos 
vissa arter fargas vid skada beroende pa 
oxidation av antrakinonpigment som 
blafargas vid narvaro av enzymet laccas. 
Ingelstrom redovisar 5 slakten med 28 
arter. 24 av dessa hittas i slaktet Boletus. 

1977 utkom Svampar i naturen som 
blev ett uppsving for svampkulturen i 
Sverige, mycket tack vare Bo Moss-
bergs naturtrogna akvareller. Boken tar 

upp 23 arter av soppar. Slaktet Boletus 
har har reducerats till 10 arter, i gengald 
fordelas ovriga arter pa 3 andra slakten 
jamfort Ingelstrom. 1984 kom boken 
Svampar enfdlthandbok, vilken tillsam
mans med Norstedts Stora Svampbok 
fran 1982 behandlar en ansenlig mangd 
av var skivlingflora. Dessa floror (fungor 
med modem terminologi) underlattade 
arbetet med artbestamning, och bidrog 
till stor del till att svamputstallningar 
dok upp lite varstans i Sverige, vilket i 
sin tur gav besokarna nya kultumpple-
velser. I dessa gyllne folkbildningstider 
bedrev Silvanum i Gavle svamputs-
tallning kontinuerligt varje helg under 
vecka 37 aren 1987-2001. 

Idag ar det Funga Nordica som gal
ler, ett praktverk i 2 delar. Har finns inga 
makrobilder bara mikrodetaljer. Nycklar 
ledsagar till artema. Varje art hanvisar till 
fungor/floror med representativa bilder. 
Slaktet Boletus som det framstalls i FN 
innefattar 17 arter och 4 varieteter. Inom 
slaktet finns en av vara popularaste mat-
svampar, Karljohan. De flesta av arterna 
bildar mykorrhiza med adla lovtrad, och 
ar av forklarliga skal sallsynt norr om 
Dalalven. Nastan alia adelsoppar aven 
sadana med roda pormynningar ar efter 
lamplig behandling goda matsvampar. 
Den enda forvaxlingsrisken ar gallsop-
pen Tylopilus felleus, men den hor som 
namnet anger till ett annat slakte. 
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Nya fynd av varglav och grenlav 
i Soderhamn 2016 AlfPallin och Pdr Hedwall 

Ladan i Sund i Soderala. Foto: AlfPallin 

Inspirerad av Fredrik Jonsson och Ulri-
ka Nordins artikel om lavar pa kulturved 
i Gavleborgs Ian (VAX 2-2016) har jag 
tillsammans med Par Hedwall forsokt 
leta upp nya lokaler med varglav Letha-
ria vulpina och grenlav Evernia meso-
morpha, runt Soderhamn. 

Den sjunde juli ringer Par, han star 
vid en bradlada i Sund i Soderala och 
tittar pa tva balar grenlav. Vilket trevligt 
samtal, jag tar med mig kameran och 
moter upp for att fota fynden. Nu blir vi 
inspirerade och kollar pa nagra lador i 
narheten men inga fler fynd den dagen. 

Pa kvallen 23 juH foljde jag en gmsvag 
fran Kinsta i Soderala och spanade ef
ter lador som kunde vara intressanta. 
Nar jag narmade mig den forsta ladan, 
en bradlada som stod bara nagon meter 
fran vagen, saktade jag in och spanade 
mot ladans vagg som vatte mot vagen. 
Pa luckan tyckte jag det skymtade nagot 
gulgront som nastan signalerade varg
lav. Minsann dar satt det en varglav och 
lyste, mitt forsta egna fynd av arten, vad 
glad jag blev. Det var nu ganska sent och 
borjade nastan skymma men jag ringde 
anda Par och berattade. Han kunde inte 

27 



Vdxter i Hdlsingland och Gdstrikland 3/2016 

hjalp av sitt doftspektram? Ordet stink 
sager att de luktar, men inte alltid sa ilia 
som ordet anger. Fragan var vackt och 
framstod som intressant att testa. 

Ett annat av mina intressen ar oenolo-
gi. Varfor inte testa erfarenheter gjorda 
vid mangariga vinprovningar och lukta 
sig fram? Sagt och gjort, kremlorna 
samlades in och dess bouquet analysera-
des. Manniskan kan urskilja hundratals 
dofter sa forutsattningen att hitta ratt var 
forhallandevis god. Provningen utfordes 
dels genom korta sniffar, dels genom 
kraftiga inhaleringar eller som en kom-
bination av variantema. Da luktcellerna 
snabbt uttrottas utfordes provningen i 
intervaller. 

Aniskremla Russula. fragrantissima 
luktar bittermandel och anisfro. Mjol-
fotskremla R. farinipes luktar svagt 
fruktaktigt. Nordlig mjolfotskremla R. 
pallescens saknar uppgifter, men som 
urskiljd ur foregaende art bor dessa dof
ter overensstamma. Marsipankremla R. 
grata har en stark doft av bittermandel. 
Morkeggad stinkkremla R. illota har 
den harsket ackliga doften sa typisk for 
stinkkremla R. foetens men har ocksa 
inslag av bittermandel. Skiveggen fran 
en av kremlorna kontrollerades i stere-
olupp. Ingen morkeggad skivegg upp-
marksammades. Ingen doft av marsipan, 
bittermandel, anis, frukt kunde heller 
uppfattas, endast en stinkande, starkt 
harsken doft motte mina luktceller. Na
val, det ar i foga tilltalande stalldoft vi 
hittar de dyraste rodvinerna. 

Doftanalysen indikerade tva arter, 
stinkkremla och gulnande stinkkremla 
R. subfoetens. Lukterna gor dem oat-

skiljbara. For att sarskilja dem drop-
pades 5 % -ig KOH pa hatt och fotkott. 
Kottet gulfargades saval i hatt som i fot. 
Skillnaden skall vara att den gulnande 
stinkkremlan gulnar snabbare och in-
tensivare. Kunde det vara den gulnande 
arten som forirrat sig in i grasmattan? 
Fragan var, vad innebar de relativa be-
greppen snabbt och intensivt? Referens-
litteratur anger att gulnande stinkkremla 
bor hemma i Sydsverige och bildar 
mykorrhiza med bok Fagus sylvestris, 
nappeligen ett troligt alternativ i en 
bjorkhage i Arsunda. Fargforandring-
ens hastighet och intensitet var svarare 
att bedoma an doften. Klassviner gar 
ocksa mot gult med aldem. Det ar dock 
omojligt att se vilken som gulnar snab-
bast av en Bourgogne och en Bordeaux. 
Daremot kan man leta efter doften av 
roda bar i en Pinot Noir och den svarta 
vinbarsdoften i en Cabernet Sauvignon. 

Slutsats: Vinprovning kan vara bra 
alternativ till att trana luktsinnet, da det 
finns tillgang till facit. Vid svampexami-
nation bor man utnyttja alia tillgangliga 
sinnesfunktioner forutom lukt aven syn 
och kansel, dessutom bor vi ha kansla 
for i vilken miljo svampen brukar vaxa. 

Citerad litteratur 
Hallingback, T. & Aronsson, G. (red.) 

1998. Ekologisk katalog over stor-
svampar och myxomyceter. Artdata-
banken, SLU, Uppsala. 

Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2012: 
Funga Nordica. Nordsvamp - Co
penhagen. 
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Eldsopp stadstrddgarden 1997. Foto: Ove Lennstrom. 

Kanda Boletus-arter fran Gastrikland: 
PORMYNNINGAR. roda, blafargas 
kraftigt vid beroring: 
Rodprickig fot utan natstrumpa. Blod-
sopp. B. luridiformis. Mykorrhiza med 
bade lov- och barrtrad. Vaxer aven pa 
surare marker. Varmekravande. Regist-
rerad fran Storvik av Ake Malmqvist. 

Rodaktig med natstrumpa. Eldsopp. B. 
luridus. Mykorrhiza med adla lovtrad. 
Registrerad under lind fran Stadstrad-
garden, Gavle. Ove Lennstrom (VAX 1 
1998) och vid Hel. Tref. Kyrkan Gavle. 
Ake Malmqvist (VAX 3 2009 korta rap-
porter) 

PORMYNNINGAR vita-gula: Vissa ar
ter blanar vid tumning. 
Torr filtharig hatt, ofta med rod zon pa 
foten. Sallsynt. (VU) Sonunarsopp. B. 

fetchneri. Mykorrhiza med ek och bok. 
Registrerad fran Gysinge av Erik Sund-
strom. 

Torr filtharig hatt. Finluden stensopp 
Boletus reticulatus. Mykorrhiza med 
bok, ek, hassel och lind. Registrerad 
fran Hemlingby, Ove Lennstrom och 
Grinduga, Ake Malmqvist. 

Hatt fetaktig, morkt rodbrun. Fot rod
brun med brun, upptill vit, natstrumpa. 
Rodbrun stensopp. B. pinophilus. My
korrhiza med tall. Allman. 

Hatt fetaktig, vit till brun. Fot blekbrun 
med vit natstrumpa. Stensopp (Karljo
han) B. edulis. Mykorrhiza med diverse 
lov och barrtrad. T ex gran. Sallan med 
tall. Allman. 
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Citerad litteratur: 
Artdatabanken 2015: Rodlistade arter i 

Sverige 2015. Artdatabanken SLU, 
Uppsala. 

Ingelstrom, E. 1940: Svampflora. Stock-
bolm. 

Nilsson, S., Persson, O. & Mossberg, 
B. 1977: Svampar i naturen. Stock
holm. 

Philips, R., Jakobsson, S. 1982: Nor
stedts Stora Svamp bok. Stockholm. 

Ryman, S., Holmasen, I. 1984: Svam
par en fdlthandbok. Stockholm. 

Lennstrom, O. 1998: Boletus luridus lu-
rar i Stadstradgarden. VAX 1 1998. 

Lennstrom, O. 2009: Fran Nordic Ma-
cromycetes till Funga Nordica Re
cension. VAX I 2009 

Knudsen, H., Vesterholt, J. (ed) 2012: 
Funga Nordica Copenhagen. 

Kristina "Stina" Olsson Birgitta Hellstrdm 

Stina Olsson i Valbo var drygt 99 ar nar 
hon avled 2 dagar fore julafton. Hon var 
fodd i Kessmansbo 1917. Vid 21/2 ars al
der flyttade hennes foraldrar till Tierp-
storp. Stina och jag inventerade vaxter 
tillsammans, mest ovanliga. Mosippan 
lag henne och mig varmt om hjartat, 
och mosipporna vid Tierpstorp var hon 
sarskilt radd om, det var ju pa hennes 
hemmamarker. Nar hon fyllde 99 ar sa 
fragade hon mig: ar mosipporna vid 
Tierpstorp kvar? Den fragan fick jag 
ofta av henne. Den lokalen ar kand av 
Stina sedan hon och foraldrarna flyttade 
dit. Den stora lokalen i Stackbo under 
kraftlinjen tog Stina reda pa av en be-
kant till henne som bodde i Stackbo, vi 
blev visade lokalen. Nar Sdna gifte sig 
flyttade hon med sin familj till Fram-
lingshem. 

Stina har 3 st dottrar med stora familjer. 
Jag traffade Stina 8 dagar fore innan hon 
dog, hon var da markbart mycket dalig. 
Vissa dagar kunde hon inte prata, men 
den har dagen pratade vi om Rolands-
torp och faltgentianan som vi hade be
sokt 8 augusti 1994. Hon skrev en arti
kel i VAX nr 3 1994 sidorna 27-28, "Ett 
sommarminne", som handlade bl.a. om 
det. 

Eftersom Stina hjalpt till med inven-
teringen sa fick ocksa hon Gastriklands 
flora gratis. Den var med och stod pa 
spiselhyllan i forsamlingsgarden vid 
Valbo kyrka. Hennes bror Erik Henriks-
son, (forr Bergavallen och uppfodning 
av berguvar) hade inte sett boken forut 
och ville genast kopa en bok av mig. 
Prasten pratade ocksa om den och jag 
fick redogora lite for vad Sdna och jag 
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Kremleprovning Ove Lennstrom 

Stinkkremla, Arsunda 1 augusti 2016. Foto Ove Lennstrom. 

I VAX Nr 3 2015 angav jag i en artikel 
kremlor som synnerligen sympatiska 
svampar. Det galler de flesta av slaktets 
-200 arter. Ingen regel utan undantag 
dock. Sektionerna Compactae (sved-
kremlor) och Ingratae (stink- och kam-
kremlor) far nog svart att vacka sympati 
hos matglada svampalskare. Konsistens 
och lukt gor dem formodligen oanvand-
bara i matsammanhang. Att gora som 
man brukar med kremlor pa fyndplat-
sen, smaka pa dem, for att undersoka 
om de ar milda eller skarpa kanns inte 
speciellt tilltalande. 

22 juli, 2016 observerade jag arets for
sta kremlor. De var till overvagande del 
brungula. Den storsta hade en hattdia-
meter pa 10 cm och den lilla var till for
men en annu outvecklad boll. De vaxte 
i grasmattan med bjork Betula pendula 
och asp Populus tremula dar bjorken 
troligen var mykorrhizapartnern. Tvek-
lost rorde det sig om en av stinkkrem-
lorna. Funga Nordica tar upp 12 arter 
inom sektionen. Efter eliminering av 
de bruna kamkremlorna aterstar sju av 
nyckelns tolv arter, alia erbjudande sin 
saregna doft. Gar de att sarskiljas med 
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Har plojt floran (gar inte sluta lasa...) och kan konstatera att den leder "basta floran" 
sa har langt. Trevlig, hog textkvalitet, fina bilder/kartor o lokalbeskrivningar. Vilket 
jobb ni (du) lagt ner och sa bra det blev. Bara gratulera! 

VlfSvan 

Stort grattis till en fantastiskt vacker och hogst intressant bok 
- vilket arbete, imponerande! 

Veronica Lauritzsen, Ldnsrdd 

Gud, vilken stor bok! 

Maria Hellstrdm 

Om Linne, Hartman och de andra botanikerna sett vad deras nutida kollegor astad-
kommit hade de blivit imponerade. Gastriklands flora ar ett jattearbete som kommer 
att gladja manga, bade erfarna botanister och amatorer som vill gora nagondng at 
sin okunskap 

Kristian Ekenberg, Gefle Dagblad 

Gratulerar till en mycket fin fiora, nastan utan fel! 

Erik Ljungstrand 

Tack for att jag far halla nagra band i min hand av ert storverk!!!! 

Conny Persson, fd bibliotekkschef i Gdvle 

Andra faktabocker bleknar. I jamforelse med detta praktverk. Gastriklands forsta 
och enda flora. Antligen klar - efter 25 ars galet botaniserande! 

Bodil Juggas, Arbetarbladet 

Gastriklands flora, en kalla till nya upptackter bade for specialisten och amatoren. 
Vilken hangivenhet infor uppdraget, vilken flit och vilken envishet ligger inte bakom 
det mangariga arbetet som resulterat i detta praktverk! 

Weste Westeson, Gefle Dagblad 
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Leif Kihlstrom och Stina Olsson studerar hdstldsbrdken efter skogsbilvag vid 
Ldvdn, NV om Frdmlingshem. Foto: Birgitta Hellstrdm. 

hade gjort i naturen. Jag fick forfragan 
om det var jag som korde omkring ute i 
naturen med Stina, nej, det var hon som 
korde svarade jag, sa lange hon hade sy-
nen i behall. Norr om Lomsmuren vid 
Vastanhede, hade Stina tagit reda pa var 
mosipporna fanns, de var 7 m fran stora 
bilvagen dll Hedesunda. Nar vi lag dar 
pa kna for att rensa bort ljung och rakna 
mosipporna, sa kom en del hilar forbi 
tutande och vinkade at oss, trevligt! 

Det ar nu snart 30 ar sedan vi larde 
kanna varandra, narmare bestamt pa 
bussresa med Valbo forsamling, som 
akte dll Dalarna och vi sag "Ingmarsspe-
len i Nas" 2 juli 1987. Vi pratade mest 
om blommor och var ute i naturen, men 
en dag, ca ar 1991 tror jag, namnde jag 
att jag slaktforskade, och just nu boll jag 
pa med min morfar och hans anor fran 

Ysjon som var kolare. Da sa Sdna: men 
dar kommer ju min slakt ifran ocksa! 
Det visade sig att vi hade samma anfader 
bakat fran Per Persson fodd 1802 och 
hans fru Helena Persdotter fodd 1799. 
De fick 4 barn, Karin fodd 1831 blev 
Stinas slaktgren och Per fodd 1835 blev 
min slaktgren. Helena Persdotters syster 
Anna blev ihjalbiten och dll storre de
len uppaten av varg 1821. Det var en av 
de tama Gysingevargarna som var orsak 
till det, den vargen tog ju mest mindre 
barn. Stinas bror. Evert Pousette (dod) 
har skrivit en bok om den handelsen och 
Gysingevargarna. Vad jag vet sa har inga 
manniskor blivit dodade av varg i Gast
rikland sedan dess. 
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FLORASLAPP! 
Gastriklands Flora, den forsta nagonsin, ser dagens ljus 
Berit Berglund 

En sadan fullbordans och hanryckning-
ens dag det var pa Silvanum i Gavle 
Pingstafton 14 maj 2016! 

Silvanumhuset tronar pa minnen 
fran fornstora dagar som f d Skogens 
Hus. Darfor har naturvanner fran olika 
nischer fortfarande minnen fran den 
beromda Furusalen och den generosa 
stenlagda foajen med en "fontan" i mit
ten och numera en hog palm av legobitar 
som mittmarkor. 

Hurgladjagblev! Att Silvanum vann! 
Gar ej att beskriva, maste upplevas! 

Laget pa Kungsbacksvagen 32 inne-
bar parkeringsplatser utan avgift! Ak dit 
sjalv och kolla. Konstcentrum (fri entre) 
och Bistro med cafe och lunch huserar 
dar nu, men det blir anda ytor over och 
Furusalen hyrs ut genom Konstcentrum. 
Gavlean och Boulognern ligger alldeles 
bakom Silvanum. Hela klabbet ar som 
gjort for utflykter och pauser for folk 
fran alia mojliga landskap, sarskilt Hal-
singland. 

Med arrangorstrojan pa, vantar man 
dock med gladjeskutten tills det ar kollat 
att saker bakom ridaema funkar, att be-
sattningen ar pa plats och att man antli-
gen fatt klart for sig var toaletterna finns. 
Men sen blir det. . . . svikthopp och nig 
och kuta runt och prata och ata applen 
fran fruktbordet (sannolikt direkt fran 
Kunskapens Trad) och gladja sig at alia 
bekanta ansikten som man ser alldeles 
for sallan, och prata och prata. 

Det forsta jag (och alia andra) sag var 
Baslager Ett till hoger borta vid trapp-
racket. Dar fanns ett imponerande lager 
av floror och tva vinkelstallda dukade 
bord. Bengt-Olof Lundinger hade orga-
niserat bade mottagandet av 400 floror 
och uppbyggnaden av baslagret. Alia 
som kom in gick dit och Bengt-Olof och 
Birgitta Hellstrom var dar fran forsta till 
sista stund och kund. Och salde floror, 
och delade ut friexemplar och prickade 
av och pratade och sprattade upp flora-
kartonger. Det gar 5 floror i en lada och 
floran vager 2,3 kilo. Det blev en natur-
lig mingelplats och darifran var det nara 
till sittplatser och andra bord dar man 
kunde bladdra i sin nyforvarvade vackra 
konvaljeflora. Och prata och visa och 
minnas. Frukt, godis och dricka fanns 
ocksa inom rackhall. 

Ganska snart fick jag syn pa min gam-
le van och skolkamrat, Goran Dahlback. 
Honom drog jag ner i undervaningen for 
att ova mitt nyskrivna Tal Till Floran pa. 
Ett tal ar bara svarta krumelurer pa ett 
papper anda tills man statt upp och sagt 
alia orden, med pauser, till en lyssnare. 
Utan att darra och utan att ursakta och 
fjanta sig. 

Det var knappt man nandes ta sig tid 
att ata och dricka kaffe. En av mina bas-
tisar drog ivag mig till ett lunchbord for 
hon ville ha sallskap vid maten. Det var 
tur det, for det var manga timmar kvar. 

En halvtimme fore blev det hotspot 
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Roster om 
Gastriklands flora 

Nu har jag tjuvtittat forsiktigt pa varje sida i bo
ken. Oj en san fin bok! Det ar inte mycket man 
far for 340 kronor nu for tiden men Gastrik
lands flora ar ett undantag! Ett stort tack for en 
mycket fin bok och jag ar sa glad over att fa ge 
den till min bror. Vet att han kommer att upp-
skatta den och jag hoppas att han inte marker 
att jag tjuvkikat. 

Elisabeth Heinelid 

Har nu ocksa hunnit titta igenom floran lite battre. Tycker den ar valdigt lyckad. In-
ledningskapitlen har precis lagom omfang, vilket jag tror ar valdigt ratt tankt - med 
tanke pa att just vacka intresse. Det blir annars latt mangordigt och en pataglig risk 
att vegetationsbekrivningar kan bli valdigt tunglasta. Artdelen likasa valdigt lyckad 
- men det har jag redan sagt. Skall bli intressant hur reaktionen blir pa de nedbantade 
lokallistorna. Har for ovrigt visat floran for folk pa institutionen och de ar mycket 
positiva till hur utrymmet disponerats. 

Hoppas att forsaljningen gar bra. Tycker att alia forutsattningar finns. 
Sa jag hoppas att ni kanner er nojda. 

Lasse (Lars Ericson) 

Avslutade kvallen igar med att ta med den fina boken Gastriklands flora att borja lasa 
i sangen den var tung att halla men trevlig lasning i forord och tack. Till min forva-
ning och gladje fanns Studieframjandet och "jag" med dar!!!! 
Boken ar verkligen en skatt och ni kan vara stolta, den ligger framme pa bordet for 
att avnjutas lite da och da. 

Hdlsningar Britt-Marie Axenskold 

Imponerande! Mycket lasning framover for oss. 

Andreas Wedman, naturvdrdsbiolog 

23 



Berit Berglund gar igenom vdderstrecken under presentationen av floran. 
Foto: Bengt-Olof Lundinger. 

Eftersits med middagfrdn v Bengt-Olof Lundinger, Berit Berglund, Gunnar Nystrdm, 
Goran Dahlbdck, Peter Hansson, Kestirn Rdstlund, Lars Ericson och 
Olle Kellner (till hoger). Foto: Peter Stahl. 
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hotspot i anrika Furusalen dar presen-
tadonerna skulle ske. Surroundljud, 
horslinga, myggmikrofoner, storbild, 
kopplingar, wbiteboard med fungerande 
pennor. Ar det nagon som kanner igen 
situationen? Femtio stolar hoppades vi 
fa folk pa. Det blir ett varmt ljus inne i 
Furusalen p.g.a. den varma djupa gulo-
ranga farg som furutra ger. 

Jag vet inte hur, men plotsligt var det 
folk overallt. Alia skulle in i Furusalen. 
Tartorna skulle hamtas for kondiset 
stanger kl. 14. Stolarna rackte inte till. 
Inte de tartor vi skulle ata efterat hel
ler. Min basds slet at sig lite pengar ur 
min magra bors och drog ivag med herr 
Dahlback. Fem tartkartonger bar man 
inte ensam och parkeringsplats pa Soder 
i Gavle en lordag i rusningsdd. 

Bengt-Olof (som kan allt) och Bir
gitta (som vet allt) hade handerna fuUa 
vid bokborden med folk som ville kopa 
floran, hamta sina friexemplar och hinna 
prata lite fore presentadonerna i Furusa
len. 

Jag hann knappt bli nervos for egen 
del, for jag var sa lattad att tarthamt-
ningen hamnat i trygga hander hos en 
framstaende racerforare och en armstark 
klasskamrat. 

Inne i Furusalen (nu packad med folk 
pa minst 70 stolar och gaendes pa golv) 
hade Peter och killarna fixat allt. Pa 
whiteboarden fanns ett fullmatat presen-
tadonsprogram, vi hade en conferencier 
vid namn Olle Kellner. Peter drog igang 
valkommen och inledning och innan jag 
visste ordet av tradde en f d lokforare vid 
namn Gunnar Nystrom pa mig en mygg-
mikrofon och ledde fram mig dll ett litet 
hogt stabord, dimmade ner ljuset lite la
gom, och tja ... det var dags att tala. 

Sa det gjorde jag. 
Till min forvaning trivdes jag jattebra. 
Det var lagom ljust sa att jag sag publi-
ken. Namen, jag sag ju idel adel bota
niska godingar; folk som jag tycker om 
och garna vill traffa oftare. Dar sitter de 
och vantar pa en berattelse och har star 
jag som har last korrektur och vet hur 
bra floran ar, och dessutom vet jag att 
manuset funkade nyss. 

Det nerdimmade ljuset var viktigt for 
kontakten mellan publiken och mig. Det 
lilla stabordet var ganska langt fram-
skjutet. I Furusalen den dagen fungerade 
surroundljudet. Att ha en medhjalpare 
som skotte ljus och ljud och hade over-
blicken och den tekniska kunskapen; det 
var en stor trygghet for mig. 

Magnus Bergstrom, som skrivit geo-
logiavsnittet i floran, visade att det lonar 
sig bra att sjalv stiga upp pa den ganska 
laga estraden framfor den stora bilddu-
ken. Dar visade han med kroppen och 
pekfingret var forkastningar, sprickor 
och kalkforekomster fanns. Trevlig om-
vaxling och dessutom betankansvart. 
Berggrunden sa gammal och manniskan 
sa ung. 

Efter slutkaffe och primitiv tartat-
ning, direkt ur kartongerna (for koket 
hade gatt hem), var det obevekligen slut 
pa sjalva slappfesten. Da foljde Gunni 
Hedkvist fran Arsunda och sagde Go
ran D. fran Jarbo med hem till mig for 
att Vila upp lite infor kvallen. Dar satt 
vi och gissa vad? Pratade och pratade. 
Sen akte vi bil med Goran ner till Best 
Western Hotell City for en festmiddag 
med lax, sas, gronsaker, potatispure, vitt 
vin samt en festlig chokladefterratt med 
ballon och gradde. 

Vi struntade i forratten den dagen. 
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Gunnar Nystrdm och Ove Lennstrom 
hjdlps at att packa ut de 400forsta 
flororna. Foto: Bengt-Olof Lundinger 

John Sandstrom som 
gjort layouten till floran. 
I bakgrunden t.h. Peter 
Stahl i samsprdk med 
Per-Owe Loock. 
Foto: Bengt-Olof Lundinger 
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jag som har last korrektur och vet hur 
bra floran ar, och dessutom vet jag att 
manuset funkade nyss. 

Det nerdimmade ljuset var viktigt for 
kontakten mellan publiken och mig. Det 
lilla stabordet var ganska langt fram-
skjutet. I Furusalen den dagen fungerade 
surroundljudet. Att ha en medhjalpare 
som skotte ljus och ljud och hade over-
blicken och den tekniska kunskapen; det 
var en stor trygghet for mig. 
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sig bra att sjalv stiga upp pa den ganska 
laga estraden framfor den stora bilddu-
ken. Dar visade han med kroppen och 
pekfingret var forkastningar, sprickor 
och kalkforekomster fanns. Trevlig om-
vaxling och dessutom betankansvart. 
Berggrunden sa gammal och manniskan 
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Efter slutkaffe och primitiv tartat-
ning, direkt ur kartongerna (for koket 
hade gatt hem), var det obevekligen slut 
pa sjalva slappfesten. Da foljde Gunni 
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FLORASLAPP! 
Gastriklands Flora, den forsta nagonsin, ser dagens ljus 
Berit Berglund 

En sadan fullbordans och hanryckning-
ens dag det var pa Silvanum i Gavle 
Pingstafton 14 maj 2016! 

Silvanumhuset tronar pa minnen 
fran fornstora dagar som f d Skogens 
Hus. Darfor har naturvanner fran olika 
nischer fortfarande minnen fran den 
beromda Furusalen och den generosa 
stenlagda foajen med en "fontan" i mit
ten och numera en hog palm av legobitar 
som mittmarkor. 

Hurgladjagblev! Att Silvanum vann! 
Gar ej att beskriva, maste upplevas! 

Laget pa Kungsbacksvagen 32 inne-
bar parkeringsplatser utan avgift! Ak dit 
sjalv och kolla. Konstcentrum (fri entre) 
och Bistro med cafe och lunch huserar 
dar nu, men det blir anda ytor over och 
Furusalen hyrs ut genom Konstcentrum. 
Gavlean och Boulognern ligger alldeles 
bakom Silvanum. Hela klabbet ar som 
gjort for utflykter och pauser for folk 
fran alia mojliga landskap, sarskilt Hal-
singland. 

Med arrangorstrojan pa, vantar man 
dock med gladjeskutten tills det ar kollat 
att saker bakom ridaema funkar, att be-
sattningen ar pa plats och att man antli-
gen fatt klart for sig var toaletterna finns. 
Men sen blir det. . . . svikthopp och nig 
och kuta runt och prata och ata applen 
fran fruktbordet (sannolikt direkt fran 
Kunskapens Trad) och gladja sig at alia 
bekanta ansikten som man ser alldeles 
for sallan, och prata och prata. 

Det forsta jag (och alia andra) sag var 
Baslager Ett till hoger borta vid trapp-
racket. Dar fanns ett imponerande lager 
av floror och tva vinkelstallda dukade 
bord. Bengt-Olof Lundinger hade orga-
niserat bade mottagandet av 400 floror 
och uppbyggnaden av baslagret. Alia 
som kom in gick dit och Bengt-Olof och 
Birgitta Hellstrom var dar fran forsta till 
sista stund och kund. Och salde floror, 
och delade ut friexemplar och prickade 
av och pratade och sprattade upp flora-
kartonger. Det gar 5 floror i en lada och 
floran vager 2,3 kilo. Det blev en natur-
lig mingelplats och darifran var det nara 
till sittplatser och andra bord dar man 
kunde bladdra i sin nyforvarvade vackra 
konvaljeflora. Och prata och visa och 
minnas. Frukt, godis och dricka fanns 
ocksa inom rackhall. 

Ganska snart fick jag syn pa min gam-
le van och skolkamrat, Goran Dahlback. 
Honom drog jag ner i undervaningen for 
att ova mitt nyskrivna Tal Till Floran pa. 
Ett tal ar bara svarta krumelurer pa ett 
papper anda tills man statt upp och sagt 
alia orden, med pauser, till en lyssnare. 
Utan att darra och utan att ursakta och 
fjanta sig. 

Det var knappt man nandes ta sig tid 
att ata och dricka kaffe. En av mina bas-
tisar drog ivag mig till ett lunchbord for 
hon ville ha sallskap vid maten. Det var 
tur det, for det var manga timmar kvar. 

En halvtimme fore blev det hotspot 
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Roster om 
Gastriklands flora 

Nu har jag tjuvtittat forsiktigt pa varje sida i bo
ken. Oj en san fin bok! Det ar inte mycket man 
far for 340 kronor nu for tiden men Gastrik
lands flora ar ett undantag! Ett stort tack for en 
mycket fin bok och jag ar sa glad over att fa ge 
den till min bror. Vet att han kommer att upp-
skatta den och jag hoppas att han inte marker 
att jag tjuvkikat. 

Elisabeth Heinelid 

Har nu ocksa hunnit titta igenom floran lite battre. Tycker den ar valdigt lyckad. In-
ledningskapitlen har precis lagom omfang, vilket jag tror ar valdigt ratt tankt - med 
tanke pa att just vacka intresse. Det blir annars latt mangordigt och en pataglig risk 
att vegetationsbekrivningar kan bli valdigt tunglasta. Artdelen likasa valdigt lyckad 
- men det har jag redan sagt. Skall bli intressant hur reaktionen blir pa de nedbantade 
lokallistorna. Har for ovrigt visat floran for folk pa institutionen och de ar mycket 
positiva till hur utrymmet disponerats. 

Hoppas att forsaljningen gar bra. Tycker att alia forutsattningar finns. 
Sa jag hoppas att ni kanner er nojda. 

Lasse (Lars Ericson) 

Avslutade kvallen igar med att ta med den fina boken Gastriklands flora att borja lasa 
i sangen den var tung att halla men trevlig lasning i forord och tack. Till min forva-
ning och gladje fanns Studieframjandet och "jag" med dar!!!! 
Boken ar verkligen en skatt och ni kan vara stolta, den ligger framme pa bordet for 
att avnjutas lite da och da. 

Hdlsningar Britt-Marie Axenskold 

Imponerande! Mycket lasning framover for oss. 

Andreas Wedman, naturvdrdsbiolog 
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Har plojt floran (gar inte sluta lasa...) och kan konstatera att den leder "basta floran" 
sa har langt. Trevlig, hog textkvalitet, fina bilder/kartor o lokalbeskrivningar. Vilket 
jobb ni (du) lagt ner och sa bra det blev. Bara gratulera! 

VlfSvan 

Stort grattis till en fantastiskt vacker och hogst intressant bok 
- vilket arbete, imponerande! 

Veronica Lauritzsen, Ldnsrdd 

Gud, vilken stor bok! 

Maria Hellstrdm 

Om Linne, Hartman och de andra botanikerna sett vad deras nutida kollegor astad-
kommit hade de blivit imponerade. Gastriklands flora ar ett jattearbete som kommer 
att gladja manga, bade erfarna botanister och amatorer som vill gora nagondng at 
sin okunskap 

Kristian Ekenberg, Gefle Dagblad 

Gratulerar till en mycket fin fiora, nastan utan fel! 

Erik Ljungstrand 

Tack for att jag far halla nagra band i min hand av ert storverk!!!! 

Conny Persson, fd bibliotekkschef i Gdvle 

Andra faktabocker bleknar. I jamforelse med detta praktverk. Gastriklands forsta 
och enda flora. Antligen klar - efter 25 ars galet botaniserande! 

Bodil Juggas, Arbetarbladet 

Gastriklands flora, en kalla till nya upptackter bade for specialisten och amatoren. 
Vilken hangivenhet infor uppdraget, vilken flit och vilken envishet ligger inte bakom 
det mangariga arbetet som resulterat i detta praktverk! 

Weste Westeson, Gefle Dagblad 
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Leif Kihlstrom och Stina Olsson studerar hdstldsbrdken efter skogsbilvag vid 
Ldvdn, NV om Frdmlingshem. Foto: Birgitta Hellstrdm. 

hade gjort i naturen. Jag fick forfragan 
om det var jag som korde omkring ute i 
naturen med Stina, nej, det var hon som 
korde svarade jag, sa lange hon hade sy-
nen i behall. Norr om Lomsmuren vid 
Vastanhede, hade Stina tagit reda pa var 
mosipporna fanns, de var 7 m fran stora 
bilvagen dll Hedesunda. Nar vi lag dar 
pa kna for att rensa bort ljung och rakna 
mosipporna, sa kom en del hilar forbi 
tutande och vinkade at oss, trevligt! 

Det ar nu snart 30 ar sedan vi larde 
kanna varandra, narmare bestamt pa 
bussresa med Valbo forsamling, som 
akte dll Dalarna och vi sag "Ingmarsspe-
len i Nas" 2 juli 1987. Vi pratade mest 
om blommor och var ute i naturen, men 
en dag, ca ar 1991 tror jag, namnde jag 
att jag slaktforskade, och just nu boll jag 
pa med min morfar och hans anor fran 

Ysjon som var kolare. Da sa Sdna: men 
dar kommer ju min slakt ifran ocksa! 
Det visade sig att vi hade samma anfader 
bakat fran Per Persson fodd 1802 och 
hans fru Helena Persdotter fodd 1799. 
De fick 4 barn, Karin fodd 1831 blev 
Stinas slaktgren och Per fodd 1835 blev 
min slaktgren. Helena Persdotters syster 
Anna blev ihjalbiten och dll storre de
len uppaten av varg 1821. Det var en av 
de tama Gysingevargarna som var orsak 
till det, den vargen tog ju mest mindre 
barn. Stinas bror. Evert Pousette (dod) 
har skrivit en bok om den handelsen och 
Gysingevargarna. Vad jag vet sa har inga 
manniskor blivit dodade av varg i Gast
rikland sedan dess. 
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Kristina "Stina" Olsson Birgitta Hellstrdm 

Stina Olsson i Valbo var drygt 99 ar nar 
hon avled 2 dagar fore julafton. Hon var 
fodd i Kessmansbo 1917. Vid 21/2 ars al
der flyttade hennes foraldrar till Tierp-
storp. Stina och jag inventerade vaxter 
tillsammans, mest ovanliga. Mosippan 
lag henne och mig varmt om hjartat, 
och mosipporna vid Tierpstorp var hon 
sarskilt radd om, det var ju pa hennes 
hemmamarker. Nar hon fyllde 99 ar sa 
fragade hon mig: ar mosipporna vid 
Tierpstorp kvar? Den fragan fick jag 
ofta av henne. Den lokalen ar kand av 
Stina sedan hon och foraldrarna flyttade 
dit. Den stora lokalen i Stackbo under 
kraftlinjen tog Stina reda pa av en be-
kant till henne som bodde i Stackbo, vi 
blev visade lokalen. Nar Sdna gifte sig 
flyttade hon med sin familj till Fram-
lingshem. 

Stina har 3 st dottrar med stora familjer. 
Jag traffade Stina 8 dagar fore innan hon 
dog, hon var da markbart mycket dalig. 
Vissa dagar kunde hon inte prata, men 
den har dagen pratade vi om Rolands-
torp och faltgentianan som vi hade be
sokt 8 augusti 1994. Hon skrev en arti
kel i VAX nr 3 1994 sidorna 27-28, "Ett 
sommarminne", som handlade bl.a. om 
det. 

Eftersom Stina hjalpt till med inven-
teringen sa fick ocksa hon Gastriklands 
flora gratis. Den var med och stod pa 
spiselhyllan i forsamlingsgarden vid 
Valbo kyrka. Hennes bror Erik Henriks-
son, (forr Bergavallen och uppfodning 
av berguvar) hade inte sett boken forut 
och ville genast kopa en bok av mig. 
Prasten pratade ocksa om den och jag 
fick redogora lite for vad Sdna och jag 
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Kremleprovning Ove Lennstrom 

Stinkkremla, Arsunda 1 augusti 2016. Foto Ove Lennstrom. 

I VAX Nr 3 2015 angav jag i en artikel 
kremlor som synnerligen sympatiska 
svampar. Det galler de flesta av slaktets 
-200 arter. Ingen regel utan undantag 
dock. Sektionerna Compactae (sved-
kremlor) och Ingratae (stink- och kam-
kremlor) far nog svart att vacka sympati 
hos matglada svampalskare. Konsistens 
och lukt gor dem formodligen oanvand-
bara i matsammanhang. Att gora som 
man brukar med kremlor pa fyndplat-
sen, smaka pa dem, for att undersoka 
om de ar milda eller skarpa kanns inte 
speciellt tilltalande. 

22 juli, 2016 observerade jag arets for
sta kremlor. De var till overvagande del 
brungula. Den storsta hade en hattdia-
meter pa 10 cm och den lilla var till for
men en annu outvecklad boll. De vaxte 
i grasmattan med bjork Betula pendula 
och asp Populus tremula dar bjorken 
troligen var mykorrhizapartnern. Tvek-
lost rorde det sig om en av stinkkrem-
lorna. Funga Nordica tar upp 12 arter 
inom sektionen. Efter eliminering av 
de bruna kamkremlorna aterstar sju av 
nyckelns tolv arter, alia erbjudande sin 
saregna doft. Gar de att sarskiljas med 
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hjalp av sitt doftspektrum? Ordet stink 
sager att de luktar, men inte alltid sa ilia 
som ordet anger. Fragan var vackt och 
framstod som intressant att testa. 

Ett annat av mina intressen ar oenolo-
gi. Varfor inte testa erfarenheter gjorda 
vid mangariga vinprovningar och lukta 
sig fram? Sagt och gjort, kremlorna 
samlades in och dess bouquet analysera-
des. Manniskan kan urskilja hundratals 
dofter sa forutsattningen att hitta ratt var 
forhallandevis god. Provningen utfordes 
dels genom korta sniffar, dels genom 
kraftiga inhaleringar eller som en kom-
bination av varianterna. Da luktcellerna 
snabbt uttrottas utfordes provningen i 
intervaller. 

Aniskremla Russula. fragrantissima 
luktar bittermandel och anisfro. Mjol
fotskremla R. farinipes luktar svagt 
fruktaktigt. Nordlig mjolfotskremla R. 
pallescens saknar uppgifter, men som 
urskiljd ur foregaende art bor dessa dof
ter overensstamma. Marsipankremla R. 
grata har en stark doft av bittermandel. 
Morkeggad stinkkremla R. illota har 
den harsket ackliga doften sa typisk for 
stinkkremla R. foetens men har ocksa 
inslag av bittermandel. Skiveggen fran 
en av kremlorna kontrollerades i stere-
olupp. Ingen morkeggad skivegg upp-
marksammades. Ingen doft av marsipan, 
bittermandel, anis, frukt kunde heller 
uppfattas, endast en stinkande, starkt 
harsken doft motte mina luktceller. Na
val, det ar i foga dlltalande stalldoft vi 
hittar de dyraste rodvinerna. 

Doftanalysen indikerade tva arter, 
stinkkremla och gulnande stinkkremla 
R. subfoetens. Lukterna gor dem oat-

skiljbara. For att sarskilja dem drop-
pades 5 % -ig KOH pa hatt och fotkott. 
Kottet gulfargades saval i hatt som i fot. 
Skillnaden skall vara att den gulnande 
stinkkremlan gulnar snabbare och in-
tensivare. Kunde det vara den gulnande 
arten som forirrat sig in i grasmattan? 
Fragan var, vad innebar de reladva be-
greppen snabbt och intensivt? Referens-
litteratur anger att gulnande stinkkremla 
hor hemma i Sydsverige och bildar 
mykorrhiza med bok Fagus sylvestris, 
nappeligen ett troligt alternativ i en 
bjorkhage i Arsunda. Fargforandring-
ens hastighet och intensitet var svarare 
att bedoma an doften. Klassviner gar 
ocksa mot gult med aldem. Det ar dock 
omojligt att se vilken som gulnar snab-
bast av en Bourgogne och en Bordeaux. 
Daremot kan man leta efter doften av 
roda bar i en Pinot Noir och den svarta 
vinbarsdoften i en Cabernet Sauvignon. 

Slutsats: Vinprovning kan vara bra 
alternativ till att trana luktsinnet, da det 
finns tillgang till facit. Vid svampexami-
nation bor man utnyttja alia tillgangliga 
sinnesfunktioner forutom lukt aven syn 
och kansel, dessutom bor vi ha kansla 
for i vilken miljo svampen bmkar vaxa. 

Citerad litteratur 
HaUingback, T. & Aronsson, G. (red.) 

1998. Ekologisk katalog over stor-
svampar och myxomyceter. Artdata
banken, SLU, Uppsala. 

Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2012: 
Funga Nordica. Nordsvamp - Co
penhagen. 
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Eldsopp stadstrddgarden 1997. Foto: Ove Lennstrom. 

Kanda Boletus-arter fran Gastrikland: 
PORMYNNINGAR. roda, blafargas 
kraftigt vid beroring: 
Rodprickig fot utan natstmmpa. Blod-
sopp. B. luridiformis. Mykorrhiza med 
bade lov- och barrtrad. Vaxer aven pa 
surare marker. Varmekravande. Regist
rerad fran Storvik av Ake Malmqvist. 

Rodaktig med natstrumpa. Eldsopp. B. 
luridus. Mykorrhiza med adla lovtrad. 
Registrerad under lind fran Stadstrad
garden, Gavle. Ove Lennstrom (VAX 1 
1998) och vid Hel. Tref. Kyrkan Gavle. 
Ake Malmqvist (VAX 3 2009 korta rap-
porter) 

PORMYNNINGAR vita-gula: Vissa ar
ter blanar vid tumning. 
Torr filtharig hatt, ofta med rod zon pa 
foten. Sallsynt. (VU) Sommarsopp. B. 

fetchneri. Mykorrhiza med ek och bok. 
Registrerad fran Gysinge av Erik Sund-
strom. 

Torr filtharig hatt. Finluden stensopp 
Boletus reticulatus. Mykorrhiza med 
bok, ek, hassel och lind. Registrerad 
fran Hemlingby, Ove Lennstrom och 
Grinduga, Ake Malmqvist. 

Hatt fetaktig, morkt rodbrun. Fot rod-
bmn med brun, upptill vit, natstrumpa. 
Rodbrun stensopp. B. pinophilus. My
korrhiza med tall. Allman. 

Hatt fetaktig, vit till brun. Fot blekbrun 
med vit natstmmpa. Stensopp (Karljo
han) B. edulis. Mykorrhiza med diverse 
lov och barrtrad. T ex gran. Sallan med 
tall. Allman. 
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Adelsoppar 1 Gastrikland Ove Lennstrom 

I borjan av 1970-talet kom jag antikva-
riskt over Einar Ingelstroms Svamp-
flora och ett livslangt intresse inleddes. 
1940-talets fototeknik medgav enbart 
svartvita bilder, men de avbildade ar 
av forvanansvart god kvalitet. Florans 
styrka ligger i val genomarbetade nyck-
lar nagot modema fotofloror som regel 
saknar. 

Av den digra skivlingfloran urskiljer 
sig sopparna genom att ha ror pa hy-
meniet. Soppar inbjuder darmed till be-
gynnande svampkunskap for nyborjare, 
aven om familjen Boletaceae innehaller 
manga arter. Soppar ar forsedd med kot-
tiga fruktkroppar. De har ett hymenium 
som kan vara skyddat av ett inre hylle. 
Hymeniets ror ar for att ge optimal spor-
fallning orienterade av gravitationen. 
Modern systematik t ex Funga Nordica 
(FN) delar in sopparna i 13 slakten. 
Vanliga karaktarer for indelningen pa 
slaktesniva ar sporfarg och form, nar-
varo eller franvaro av cystider, hattytans 
textur, (klibbig, torr, fjallig). Kottet hos 
vissa arter fargas vid skada beroende pa 
oxidation av antrakinonpigment som 
blafargas vid narvaro av enzymet laccas. 
Ingelstrom redovisar 5 slakten med 28 
arter. 24 av dessa hittas i slaktet Boletus. 

1977 utkom Svampar i naturen som 
blev ett uppsving for svampkulturen i 
Sverige, mycket tack vare Bo Moss-
bergs naturtrogna akvareller. Boken tar 

upp 23 arter av soppar. Slaktet Boletus 
har har reducerats till 10 arter, i gengald 
fordelas ovriga arter pa 3 andra slakten 
jamfort Ingelstrom. 1984 kom boken 
Svampar enfdlthandbok, vilken tillsam
mans med Norstedts Stora Svampbok 
fran 1982 behandlar en ansenlig mangd 
av var skivlingflora. Dessa floror (fungor 
med modem terminologi) underlattade 
arbetet med artbestamning, och bidrog 
till stor del till att svamputstallningar 
dok upp lite varstans i Sverige, vilket i 
sin tur gav besokarna nya kultumpple-
velser. I dessa gyllne folkbildningstider 
bedrev Silvanum i Gavle svamputs-
tallning kontinuerligt varje helg under 
vecka 37 aren 1987-2001. 

Idag ar det Funga Nordica som gal
ler, ett praktverk i 2 delar. Har finns inga 
makrobilder bara mikrodetaljer. Nycklar 
ledsagar till artema. Varje art hanvisar till 
fungor/floror med representativa bilder. 
Slaktet Boletus som det framstalls i FN 
innefattar 17 arter och 4 varieteter. Inom 
slaktet finns en av vara popularaste mat-
svampar, Karljohan. De flesta av arterna 
bildar mykorrhiza med adla lovtrad, och 
ar av forklarliga skal sallsynt norr om 
Dalalven. Nastan alia adelsoppar aven 
sadana med roda pormynningar ar efter 
lamplig behandling goda matsvampar. 
Den enda forvaxlingsrisken ar gallsop-
pen Tylopilus felleus, men den hor som 
namnet anger till ett annat slakte. 
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Nya fynd av varglav och grenlav 
i Soderhamn 2016 AlfPallin och Pdr Hedwall 

Ladan i Sund i Soderala. Foto: AlfPallin 

Inspirerad av Fredrik Jonsson och Ulri-
ka Nordins artikel om lavar pa kulturved 
i Gavleborgs Ian (VAX 2-2016) har jag 
tillsammans med Par Hedwall forsokt 
leta upp nya lokaler med varglav Letha-
ria vulpina och grenlav Evernia meso-
morpha, runt Soderhamn. 

Den sjunde juli ringer Par, han star 
vid en bradlada i Sund i Soderala och 
tittar pa tva balar grenlav. Vilket trevligt 
samtal, jag tar med mig kameran och 
moter upp for att fota fynden. Nu blir vi 
inspirerade och kollar pa nagra lador i 
narheten men inga fler fynd den dagen. 

Pa kvallen 23 juH foljde jag en gmsvag 
fran Kinsta i Soderala och spanade ef
ter lador som kunde vara intressanta. 
Nar jag narmade mig den forsta ladan, 
en bradlada som stod bara nagon meter 
fran vagen, saktade jag in och spanade 
mot ladans vagg som vatte mot vagen. 
Pa luckan tyckte jag det skymtade nagot 
gulgront som nastan signalerade varg
lav. Minsann dar satt det en varglav och 
lyste, mitt forsta egna fynd av arten, vad 
glad jag blev. Det var nu ganska sent och 
borjade nastan skymma men jag ringde 
anda Par och berattade. Han kunde inte 
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Stugubackens blomning och milda 
sondagsvader den 10 juli 2016. Berit Berglund 

... alltsa det var ju inte "Sound of Mu
sic" med Julie Andrews sjungandes over 
alpangarna, men det kandes sa for tio ar-
rade botanikstudenter pa ca 350 meters 
hojd i Finnskogsriket just den dagen. 

Stugubacken ar en sluttande, samti
digt boljande blomsterang med skrattre-
tande massor av prastkragar, blaklockor, 
guilds och ljuvliga rodskiftande gras av 
typen rodven, krustatel och nagon tuvta-
tel samt gulnad varbrodd. 

Som forstagangsbesokare blev jag 
omedelbart berusad och det gick inte 
over pa hela dan. Det fanns over ett-
hundra andra underbara foljevaxter (det 
ar sadana som foljer med vart man an 
vander sig, t ex blodrot, ormrot, gras-
stjamblomma, daggkapa, angsfryle m 
fl)*, och vi gick omkring hoga som bus 
i hela blomsterprakten med skorna pa, 
men hos faltgentianorna gick vi pa kna. 

Faltgentianorna Gentianella cam-
pestris var fett fina, fierstammiga, vio-
letta och fyrflikiga. Det ar mojligt att 
det fanns blad, men ingen hann leta. 
Alia forsokte fota och det visar sig snart 
pa facebook om nagon lyckades fanga 
det violetta skimret fran kronbladen el
ler mojligen fransarna i pipmynningen. 
Blomman forvaras i en rodbrun strut 
formad av fyra foderblad, tva breda och 
tva smalare. Stjalken ar... tja rodlila och 
allt glanser eftersom faltgentiana inte ar 
det minsta luden. 

Fran artdatabladet: "Blommorna sluter 
sig oftast vid mulct vader. De pollineras 
av humlor, men har aven god formaga 
att sjalvpollinera sig." 

Ogodslade grasmarker i friskt till 
torrt lage som slattas sent varje ar (sa 
att frona hinner mogna). Inga klonbil-
dande vaxter av typ ornbraken i narhe-
ten. Ljung och stagg kan ocksa bli far-
liga. Enkla men svara krav fran en vild, 
vacker och sallsynt blomma. Den skoter 
inte sig sjalv; den valdiga "alpangen" 
maste slattas varje ar och gran och sly 
maste hallas undan. Ibland betar djur 
dar. Sommargaster bor i ett par stugor 
nedanfor vallen. For blomsterstudenter 
och andra gaster finns bord och sittplat-
ser hogst upp i backen. Dar ar aven en 
brevlada med en ardista och en gastbok 
att skriva nagot i. 

Jag tackar for Stugubackens bloms
terang som har skotts av SNF-kretsen i 
Hanebo med Kent Westlund och Karin 
Engvall som ideella forvaltare i tjugo ar 
nu. Det finns annu en chans att fa springa 
omkring och sjunga dar; namligen andra 
sondagen i augusti da den arliga slattern 
sker halsar Kent och Karin. 

*Se VAX nr 2, 2015 sid 19-22 for detal-
jerade vaxtlistor 
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vanta till nasta dag sa efter stund kom 
han ocksa for att beskada fyndet. Foto-
dokumentation fick dock vanta till da
gen darpa. 

30 oktober, sommaren har gatt och 
det ar riktigt host pa vag, manga turer 
och manga lador har det blivit men inga 
fier fynd av de eftersokta lavarna. Den 
bar dagen kanske den sista med sol och 
varme innan vintern har vi bestamt oss 
for att besoka en lada i Siggesta i So
derala och forsoka artbestamma en lav 
med gul till gulgron bal. Vi kommer 
fram till och blir overens att det ar gry-
nig nallav Chaenotheca chrysocephala. 
Spontant bestammer vi oss for att aka 
efter en byvag i narheten, det finns na-
gonstans i bakhuvudet att vi sett intres
santa lador i de har traktema. Den forsta 
ladan vi ser star pa en aker, den ser ut 
att ramla ihop nar som heist, vaggarna 
lutar och taket ar delvis borta. Pa den 
ena gaveln ar det pa nastan alia brader 
fullt med lavar, mest nog flamlavar som 
vi inte kan bestamma, men nagra me

ter upp pa vaggen lyser fyra riktigt fina 
balar varglav vackert grongula. Fantas
tiskt vad roligt ny lokal for arten i So-
derhamns kommun. Efter att vi besokt 
ett par lador till tvekar vi att ga till en 
lada ganska langt bort. Den ser for bra 
och ny ut, det ar hogt gras snart borjar 
det ocksa att skymma men vi gar. Den 
ser inte sa intressant ut nar vi kommer 
fram, ganska fattigt pa lavar bara nagra 
exemplar luddig skagglav Usnea hirta. 
Nar vi ar pa vag darifran far Par syn pa 
en liten bal varglav, sedan hittar jag tva 
till pa en brada i narheten. Det bar blev 
ju en fantastisk eftermiddag. 

31 oktober utanfor Soderhamns kom
mun i Ostra Bolan pa en bradlada har vi 
ocksa ett fynd av en misstankt grenlav, 
men bar far vi aterkomma. 

Citerad itteratur 
Jonsson, F. & Nordin, U. 2016: Lavar 

pa kulturved i Halsingland, Vox nr 
2:2016. 

Kalendarium 

Sondagen den 19 mars - GABS arsmote., se separat annons i tidningen 

Lordag-Sondag 10-11 juni Kurs i Artportalen och floravakteri med Margareta 
Edqvist. Vi kommer troligen att vara i Bollnastrakten. Mer info pa var hemsida 

Sondagen den 18 juni - Vilda blommornas dag. Flera blomstervandringar ordnas i 
lanet (se foreningens hemsida: http://gavleborgsbotaniskasallskap.se/ 
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Gavleborg Botaniska Sallskap 
Arsmote 

Sondag 19 mars 2017 kl 13:00 
musikrummet i Simhallen 

Ockelbo 
AdressTorggatan 7 Ockelbo (nara systemet) 

Program: kl 13:00 till ca 14:00 
arsmotesforhandlingar 
F5ljt av prat om foreningens framtid 
Kaffe/Te med brod serveras 
Efter arsmotet ca kl 14:15: 

Peter Stahl berattar 
historier om 

"Gastriklands Flora" 

foljt av kort 
Presentation av del 1 av Halsinglands flora 

Alia intresserade valkomna, forsaljning av Gastriklands flora 
till hamtpris 340 kr 

Fragor om motet besvaras av Berit Berglund 0730-41 40 38, 
026-51 42 78 
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vissa stallen trindstarr C. diandra. Dar 
finns aven svardslilja Iris pseudacorus, 
bred- och smalkaveldun Typha latifo-
lia och angustifolia, vass Phragmites 
australis, sav Schoenoplectus lacustris, 
storigelknopp Sparganium erectum, 
fackelblomster Lythrum salicaria, ame-
rikansk dunort Epilobium adenocaulon, 
hastsvans Hippuris vulgaris, sprangort 
Cicuta virosa, karrsilja Peucedanum 
palustre, vattenklover Menyanthes tri-
foliata, strandklo Lycopus europaeus, 
frossort Scutellaria galericulata, besk-
sota Solanum dulcamara, svalting Alis-
ma plantago-aquatica, blomvass Buto-
mus umbellatus, missne Calla palustris, 
dyblad Hydrocharis morsus-ranae och 
dvargmara Galium trifidum. Forvanande 
var det att det nastan belt saknades kol-
var pa smalkaveldun, fastan sadana bar 
brukar utvecklas rikligt. 

Pa flera stallen gransar naken svart 
jord till vattnet. Den ar uppbyggd av or-
ganiskt material och ar formodligen bil-
dad av starren och ovriga strandvaxter, 
som av okand anledning har forsvunnit. 
Pa den nakna jorden vaxer nickskara 
Bidens cernua, lite tiggarranunkel Ra
nunculus sceleratus och sma plantor av 
ett par oidentifierade andra arter. Nick-
skaran blommade rikligt vid vart besok. 
I denna miljo var det ocksa ganska latt 
att se tva sma vattenlevande mossor. 
Den ena ar mer allmant kand pa grund 
av att den ar den enda mossa som vaxer 
flytande pa vattnet, som andmat, nam-
ligen vattenstjama Ricciocarpus natans. 
Den ar lite storre an andmat och kan 
ses avbildad i manga bocker om mos
sor och om vattenvaxter. Den andra ar 

mindre kand, gaffelmossa Riccia flui-
tans. Den ar aven betydligt mindre, med 
bara drygt millimeterbreda platta skott, 
som gaffelgrenar sig mot spetsen. Enligt 
litteraturen overvintrar bagge dessa lig
gande pa bottnen och stiger upp till ytan 
nar assimilationen kommer igang nasta 
vaxtsasong. De delar denna formaga 
med vattenaloe. 

Forandring 
Kyrkbytjarn ar utsatt for ett stort for-
andringstryck. Den som kanner utveck
lingen under senare decennier vet att 
det pagar igenvaxning pa vissa stallen. 
Man har gravt i tjarnen for att forbattra 
forutsattningarna for faglarna. Kultur-
paverkan fran tillopp och omgivande 
marker ar stor. Det ar troligt att vaxtpo-
pulationer kan komma att andra storlek 
och att nya arter kan tillkomma. De art-
foreckningar som har givits har stravar 
inte efter att vara kompletta, men att ge 
en bild av vegetationens viktigaste kom-
ponenter. 

Citerad litteratur 
Lundin, Jonas 1977: Naturinventering 

av Kyrkbytjdrn i Hanebo. Lanssty
relsen i Gavleborgs Ian. 

Maad, Johanne m.fl. 2009: Floraforand-
ringar i Uppland under 1900-talet. 
SvenskBot. Tidskr. 705:67-104. 

Preston, Christopher D. 1995: Pond-
weeds of Great Britain and Ireland. 
B.S.B.L Handbook No 8. London. 
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delvis multnande. Under vatten fanns 
stora mangder av hornsarv, trubbnate 
Potamogeton obtusifolius, vattenbladdra 
Utricularia vulgaris och kransslinga 
Myriophyllum verticillatum, alia vid 
denna arstid starkt overvuxna av diverse 
smaorganismer och overdragna av gra-
brunt slam, sa att gron farg fanns bara i 
skottspetsarna. Homsarven overvintrar i 
ungefar samma skick som den lever un
der sommaren, de ovriga tre forbereder 
sin overvintring genom att utveckla tu
rioner, korta skott med tatt sittande blad. 
Resten av plantan kommer pa hosten att 
vissna och vittra bort, medan turionema 
blir liggande pa bottnen i vantan pa nas
ta vaxtsasong. Pa vattenbladdra ar turio-
nerna mycket annorlunda an sommar-
skotten, kompakta ljusgrona klot med 
1 - 2 cm diameter. Aven pa kransslinga 
ar de mycket annorlunda, cylindrar med 
ungefar 2 cm langd och en halv cm 
diameter. Pa trubbnaten ar de mindre 
avvikande, ser ut som tatbladigare van
liga skott. Aven gropnate Potamogeton 
berchtoldii ska utveckla turioner enligt 
Preston (1995), men sadana lyckades vi 
inte upptacka. 

Pa vatten grandare an 30 cm fanns 
stora mangder av ljusgrona skott av vat-
tenblink Hottonia palustris, som over
vintrar i detta skick. De finbladiga skott 
av skoldmoja eller liknande art, som i 
stora mangder brukar ligga pa bottnen 
av de flesta sjoar var har fa. Enstaka 
flytande plantor av vattenaloe Stratiotes 
aloides sags. De brukar finnas i Kyrkbyt
jarn i storre mangd, men sjunker pa hos
ten till bottnen, vilket kanske redan hade 
intraffat i storre delen av populationen. 

Slokstarr 
2014 hittade Kent ett par plantor av 
slokstarr Carex pseudocyperus vid Bat-
husbron, i Kyrkbytjarns utlopp. Vid 
vart besok 2016 visade sig arten vaxa i 
stort antal pa manga olika stallen langs 
starrbardens kant mot vattnet. Arten 
har inte tidigare antecknats fran Kyrk
bytjarn, trots att tjarnen ofta besoks for 
fagelskadning och fiske, mindre ofta 
dock for vaxtstudier. Arten salufors som 
prydnadsvaxt for dammar. Det ar otro-
ligt att nagon skulle ha planterat den i 
Kyrkbytjarn, men Hertean rinner genom 
ett kulturlandskap till Kyrkbytjarn och 
langs med an bor manga manniskor. 
Det ar sannolikt omojligt att fa reda pa 
artens historia vid Kyrkbytjarn, utover 
det som redan ar namnt ovan. I Uppland 
har man noterat okning under 1900-talet 
(Maad 2009). Troligen har Kyrkbytjarn 
en storre population av slokstarr an na
gon av dess andra lokaler i Halsingland. 
For den som hittar en misstankt slok-
starrplanta utan blomstallning kan det 
vara bra att veta att bladen mycket lik-
nar dem pa skogssav Scirpus sylvaticus, 
men att de ar mycket strava, till skillnad 
fran skogssavens slata blad. 

Frodig strandflora 
Stranderna klads pa de flesta stallen av 
hog Starr. Artsammansattningen i starr-
barden var vid vart besok den 2016 svar 
att avgora, men sjofraken Equisetum 
fluviatile var framtradande bade dar 
och langre ut i vattnet, och enligt an-
teckningar 1990 vaxer dar vass-, norr-
lands-, flask- och blasstarr Carex acuta, 
aquatilis, rostrata och vesicaria, och pa 
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Polemokori i Halsinglands flora eller 
Kom sjuhornig daggkapa och vagdaggkapa till 
Hudiksvall med ryssharjningarna ar 1721? 
Mats H. G. Gustafsson 

Kartor over vaxters och djurs utbred-
ningar kan vara ganska intressanta och 
utmanande - hur kan en utbredningsbild 
forklaras? Ibland tycks svaret enkelt 
som nar utbredningen sammanfaller 
med geografiskt (t.ex. hojd over havet, 
avstand till kust etc.), geologiskt (typ 
av berggrund eller jordart osv.) eller 
klimatiskt (som nederbord och tempe-
ratur) karaktariserbara omraden - man 
ser belt enkelt ett uttryck for artens 
standortskrav. Spridningsbegransning 
(bl.a. genom stora, svarspridda fron el
ler utrotade frospridare) langdistanss-
pridning (mest med faglar, vind, vatten 
och mansklig transport) och katastrofala 
handelser (exempelvis vulkanutbrott el
ler manniskans ankomst till jungfruliga 
omraden) kan dock drastiskt paverka 
utbredningen. Som alltid nar det galler 
historisk rekonstruktion ar svaren ald
rig sakra, men om bevisforingen ar till-
rackligt solid kan en hypotes med tiden 
uppna status som faktum. Har ett par 
exempel pa utbredningskartor som visar 
ovanliga, och annu oforklarade monster: 
tva daggkapor med tyngdpunkten i sin 
svenska utbredning i Halsingland. 

Sjuhornig daggkapa Alchemilla 
heptagona ar mycket sallsynt utanfor 
landskapet. Det stora flertalet fynd har 
gjorts i den nordostra delen, i synnerhet 
i Hudiksvall med omnejd, dar arten fo-
rekommer ganska rikligt i vagkanter och 

(inte alltfor valskotta) grasmattor. Utan
for Sverige ar den kand fran nordvastra 
europeiska Ryssland och Baltikum, dar 
den ar ursprunglig, och varifran den 
enligt Samuelsson (1943) invandrat till 
Hudiksvallstrakten och sedan spritts 
vidare i Sverige. Den finns aven pa tva 
lokaler i ostra Finland, dar den anses in-
ford. Manniskoformedlad langdistanss-
pridning ar, savitt jag kan se, den mest 
sannolika forklaringen till den svenska 
forekomsten av .sjuhornig daggkapa, i 
brist pa geologiskt-geografiska korrelat 
och i avsaknad av specifika spridnings-
anpassningar. Ballast kunde t.ex. vara 
en mojlighet. Men kontakterna med arv-
fienden i oster har varit sparsamma, om 
man bortser fran krigshandlingar. Till 
dessa maste val raknas det som utspe-
lade sig i Hudiksvall en vardag 1721, da 
tusentals ryska soldater brande ned sa 
gott som hela staden. Kvar efter branden 
stod endast den s.k. "rysstugan"(enligt 
traditionen) och kyrkan, som lar ha 
anvants som stall till de medforda has-
tarna. 

Foder till djuren hade ryssarna san
nolikt med sig, men knappast tillrackligt 
for hela den manadslanga harjningstu-
ren, som drabbade alia kuststader fran 
Soderhamn till Umea, fran soder till 
norr. Det blev nog snart nodvandigt att 
stjala ho fran lokala bonder (om de hade 
nagot kvar) och lata hastarna sjalva leta 
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upp den spada majgronskan. Hudiksvall 
var ett av de forsta offren, sa det var nog 
fortfarande mest ryskt ho som hantera-
des i kyrkan. Senare uppkommen ho-
brist kunde sa forklara varfor arten inte 
inkommit till de ovriga norrlandsstader 
som senare fick besok av samma terro-
rexpedition. 

Spridning med ho namns specifikt 
av Samuelsson (1943) som typiskt for 
sjuhornig daggkapa - den antraffas en
ligt hans erfarenhet pafallande ofta vid 
lador. 

De tva forekomsterna i ostra Fin
land anses av Heikkinen (1969) vara 
ett resultat av spridning med sovjetiska 
trupper under andra varldskriget. Sadan 
"krigsspridning", aven kallad polemo
kori, hanger ofta, men inte alltid, sam-
man med medforda hastar och deras 
foder. 

Ett liknande utbredningsmonster fin-
ner man hos en beslaktad daggkape-sma-
art, vagdaggkapa Alchemilla cymatop-
hylla. Aven denna art tycks ha ankommit 
till sitt svenska utbredningscentrum, 
Hudiksvallstrakten, fran Ryssland eller 
Baltikum, dar den ar vanlig (Samuels
son 1943). Den har sa, hksom sjuhornig 
daggkapa, men i betydligt storre omfatt-
ning, spridits vidare. Samuelsson pape-
kar dock att aldre insamlingar nastan 
uteslutande harstammar fran Hudiksvall 
med omnejd, och han namner spridning 
med holass aven i detta fall. 

Huruvida artemas utbredningsbild kan 
tankas passa ihop med etablering i Hu
diksvallstrakten for ca 300 ar sedan ar 
svart att avgora, da man vet sa lite om 
spridningshastigheten. Det tycks dock 
inte finnas argument for vasentligt tidi
gare eller senare "ankomst". 

Sammanfattningsvis har vi alltsa tva, 
ofta hospridda, vaxtarter som dyker upp 
pa en plats i ett land dar arterna tidigare 
inte funnits. Detta sker "lagom lang tid" 
efter att, vid ett enda unikt tillfalle, stora 
mangder ho fran urspmngsomradet han-
terats pa platsen. Plausibelt scenario 
tycker jag, men annu langt fran status 
som historiskt faktum. 

Citerad litteratur 
Heikkinen, Lauri. 1969: Die Alchemil-

la-flora der Provinz Kainuu, unter 
besonderer Beriicksichtigung der 
polemochoren Fernverbreitung der 
arten. Memoranda Societatis pro 
Fauna et Flora Fennica 45: 52-62. 

Samuelsson, Gunnar. 1943:Die Ver-
breitung der Alchemilla-Kn&n aus 
der Vw/gam-Gmppe in Nordeuropa 
(Fennoskandien und Danemark). 
Acta Phytogeographica Suecica 
XVI. 
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Floravakteriet i Halsingland och 
Gastrikland 2016 Peter Stahl 

Den 2 juli 2016 anordnade vi en liten 
floravakteriovning i Halsingland. Tan-
ken var att besoka alia lokaler for knott
blomster Microstylis monophyllos i Hal
singland och samtidigt lara ut lite mer 
om hur man rapporterar i Artportalen. 
Tyvarr var intresset inte sa stort, men vi 
var i alia fall fyra glada deltagare som 
besokte Pipsjon i Soderhamn. Dar var 
Par Hedwall som hittat lokalen 2012, 
Inga-Greta Andersson, Leif Larsson och 
undertecknad. Med atta ogon kunde vi 
till slut rakna in over 60 ex, vilket ar be
tydligt mer an vad som hittats tidigare. 

Vi stannade till pa biblioteket i So
derhamn dar vi kunde logga in oss pa 
Artportalen och demonstrera hur flora
vakteriet fungerade. Par och Inga-Greta 
var tvungna att avvika. Leif och jag fort-
satte till Orangesnaset i Hudiksvall dar 
Magnus Andersson, Ake Agren och Par 
Hedwall hittat knottblomster pa tva lo
kaler. Bada lokalerna har besokts vi flera 
tillfallen, senast 2012. 

Efter en del bestyr aterfann vi knott
blomster pa lokalerna. Vid Fagersands-
berget hittades 24 plantor. Den storsta 
lokalen Sebbersvik imponerade verkli
gen med mangder stora och valmaende 
plantor. Har kravdes att man vek undan 
bladmattan av vattenklover om man 
skulle vara saker pa att upptacka alia 
plantor. Kanske raknade vi knottbloms
ter i en knapp timme. Vi var da uppe i 
170 plantor. Hade vi stannat en timme 

Ingen knottblomsterlokal utan mygg 
och knott. Leif Larsson rekommenderar 
Mygga. Foto: Peter Stahl 
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Nya erfarenheter fran Kyrkbytjarn 
i Hanebo Anders Delin 

Kyrkbytjarn ligger intill Hanebo kyrka, 
i ett jordbrukslandskap, och har sitt til-
lopp huvudsakligen genom Hertean. 
Tjarnen ar kand for ett rikt fagelliv och 
for en artrik flora med framfor allt manga 
naringskravande arter. Jonas Lundin in-
venterade tjarnen ar 1977 pa uppdrag 
av Lansstyrelsen. Rapporten fran denna 
inventering ar ett intressant underlag for 
vara nedan redovisade fynd. 

Inge Larsson och Anders Delin in-
venterade omradet fran bat den 12 juli 
1990, varvid hornsarv Ceratophyllum 
demersum hittades som en nyhet for 
tjarnen. 

Den 8 September 2016 tittade Kent 
Wesdund, Lotta Delin och Anders Delin 
ater pa tjamens vatten och strander fran 
bat, denna gang Kent Westlunds roddbat 
i aluminium, som ger optimala mojlig-
heter att krangla sig in pa mycket grunda 
vatten och na stranden dar den ser mest 
intressant ut. Visserligen ar Kyrkbytjarn 
sa naringsrik och grumlig att man bara 
ser en meter ner i vattnet, men det var 
vindstilla och sol, sa ner till detta djup 
kunde vi se och ibland identifiera manga 
undervattensarter. Med krattan tog vi 
upp prover som kunde narmare gran
skas. Nagra ormvrakar visade upp sig 
och en larkfalk jagade slandor. 

Kyrkbytjarn ar sarpraglad genom den 
rikliga forekomsten av starkt narings
kravande arter. Dessa tycks bar tranga 

undan en rad arter som ar vanliga i de 
flesta andra vatten. Har saknas t.ex. 
harslinga Myriophyllum alterniflorum, 
gaddnate Potamogeton natans, alnate P. 
perfoliatus, plattbladig igelknopp Spar-
ganium angustifolium, gles igelknopp S. 
emersum och flotagras S. gramineum. 
Nordnackros Nymphaea alba subsp. 
Candida och skoldmoja Ranunculus pel-
tatus ar sallsynta. Att kortskottsvaxter 
saknas ar mer forutsagbart, eftersom de 
kraver fasta bottnar och klart vatten. Det 
ar alltsa omojligt att hitta braxengras 
Isoetes, nalsav Eleocharis acicularis, 
strandranunkel Ranunculus reptans, syl-
ort Subularia aquatica, strandpryl Plan-
tago uniflora, tretalig slamkrypa Elatine 
triandra, avjebrodd Limosella aquatica 
och ytterligare nagra arter som brukar 
raknas till avjebroddsamhallet. Att ing
en vattenpest Elodea canadensis sags ar 
daremot lite forvanande, men arten ar pa 
spridning och har tydligen annu inte hit
tat dit. 

T\irioner 
Trots de saknade arterna ar artrikedo-
men mycket stor, med flera ovanliga el
ler sallsynta arter. Detta framgick redan 
av Jonas Lundins inventering 1977 och 
vart besok 1990. Gul nackros Nuphar 
lutea vaxer nastan heltackande i en stor 
del av tjarnen. Bladen var den 8 Sep
tember 2016 mycket sonderatna och 
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Brandtaggsvamp. Foto: Magnus Andersson 

Den sallsynta "doftmusseronen" Tricholoma ilkkae dr ny for Norrland. 
Foto: Magnus Andersson 
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till hade det blivit betydligt fler. Rekord-
noteringen ar fran 1996 da 374 planter 
raknades. En fantastiskt fin knottbloms-
terlokal som fortfarande star sig val och 
maste vara en bland det rikaste i landet. 

Pa grund av det klena intresset blev 
det ingen fortsattning pa sondagen som 
vi fran borjan tankt. Jag har sjalv kon-
trollerat nagra lokaler for knottblomster 
i Gastrikland men har har forekomsten 
minskat betydligt, vilket ar ganska ty-
piskt for manga knottblomsterlokaler. 

Under sommaren har aven lokaler for 
bl a skogsklocka, nordlasbraken, rutlas-
braken, stor lasbraken skogskom och 
faltgentiana kontrollerats 

Floravakteriet kommer att fortsatta 
nasta ar med en ny kurs och forhopp-
ningsvis kan vi da locka lite fler delta-
gare. 

De fiesta plantar hittades i kanten av 
alsocklar. Foto: Peter Stahl 
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Upprop! 
Skogsgruppen har vaknat 

Naturskyddsforeningen i Gavleborgs 
Ian ansokte om projektpengar for att 
blasa mera liv i Skogsgruppen som star-
tades i lanet av Anders Delin i borjan av 
90-talet. 

Man ville vanda sig till alia intresse
rade av skog i alia foreningar och med 
olika bakgrund. Under 2016 har Mag
nus Andersson hallit i en studiecirkel 
dar vi lart oss mer om olika skogstyper 
och vilka arter som signalerar hoga na-
turvarden. 

Vi kommer att forsoka dokumentera 
nya skogsomraden med hoga naturvar-
den som behover varaktigt skydd. Kon-
takt har tagits med Skogsstyrelsen och 
Lansstyrelsen och de vill garna ha bra 
underlag nar avverkningsanmalningar 
kommer in. Vi behover hjalp att hitta 
vardefulla och tidigare okanda omraden 
- och onskar garna att fler hjalper till. 
Vi kommer att ha traffar i olika delar av 
lanet for att "samla in" kunskap om sa-
dana omraden. OM DU KANNER TILL 
FINA SKOGSOMRADEN SOM DU 
ONSKAR SKULLE BLI BEVARADE 
-LAT OSS FA VETA! 

Det handlar om att bevara livsmil-
joer for kansliga arter. Ett satt ar ocksa 
att rapportera fynd av ovanligare arter i 
Artportalen. Skogsstyrelsen och Lans
styrelsen anvander Artportalen som 
underlag nar avverkningsanmalningar 
granskas. 

Vi kan aven arbeta med att undersoka 
skog nar vi ser via http://avverknings-
koll.se/ att en avverkningsanmalan kom
mit in. Fran det datumet finns 6 veckor 
da man har mojlighet att komma in till 
Skogsstyrelsen med synpunkter och 
information om omradet. Det kan pa-
verka Skogsstyrelsens beslut om man t 
ex behover ta extra hansyn i nagon del 
av omradet - eller om nagon del av om
radet har nyckelbiotopsklass. Det ar da 
extra fint och hyser en mangfald arter. 
Den skogsagare som ar FSC-certifierad 
forbinder sig att inte avverka skog som 
har nyckelbiotopsklass. Det hander anda 
- och da kan vi i efterhand patala det. 
Det har hant att bolag, atminstone for en 
tid, blivit av med sin certifiering - eller 
blir alagda att ordna kurs for sina med-
arbetare - for att liknande misstag inte 
ska ske igen. 

Valkomna med i det har viktiga ar-
betet! Vi har ett Ian med mycket skog 
- dar en del ar gammal och har en rik 
biologisk mangfald. Utvecklingen gar 
nu snabbt och skogsindustrin vill ha ra-
vara. Manga omraden blir monokulturer 
och vara barn och barnbarn kan komma 
att ha svart att hitta vackra svampskogar 
och fina miljoer att rora sig i. Kontakt-
personer: Magnus Andersson, Hudiks
vall, magnus.andersson@foran.se 070-
658 37 56 och Inga-Greta Andersson, 
Sandviken andersson.ingagreta@gmail. 
com , 070-35 49 489. 
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Tack till Lennart Soderberg, OdSkra, som sJ valvilligt hjalpt till med artbestamning av ett antal 
fingersvampar! 

Tabell 1. Fynd av svamparter under arets Inventering pa Vibyberget. 
Rodlistekategorierfran 2015 3rs rodlista. Signalarter (S) enligt skogsstyrelsen samt kalkgynnade 
eller andra skyddsvarda arter. 
Namn Forekomst Kategorl Kommentar 
Grangraticka - Boletopsis leucomelaena enstaka VU 
Kamfingersvamp - Clavulina cristata god kalkgynnad 
Gyllenspindling - Cort/noriivs aureofulvus god vu 
Cortinarius barbarorum syn. C. metarius mindre NT har ej skild fran C. 

piceae 
Kopparspindling-C. cupreorufus god VU 
Rodnande spindling - C. cyanites enstaka sallsynt, kalkgynnad 
Kungsspindling - C. elegantior god NT 
Strimspindling - C. glaucopus god kalkgynnad 
Bitterspindling - C. infractus god kalkgynnad 
Kryddspindling - C. percomis god S 
Barrskogsfagerspindling - C piceae god S 
Persiljespindling - C. sulfurinus god NT 
Klubbspindling - C varius god kalkgynnad 
Olivspindling - C. venetus god S 
Fyrflikig jordstjarna - Geastrum quadrifidunn mindre NT pa barrmattor 
Orange taggsvamp - Hydnellum aurantiacum god NT 
Brandtaggsvamp - Hydnellum auratile mindre VU 2 lokaler 
Zontaggsvamp - Hydnellum concrescens mindre S 
Gul taggsvamp - Hydnellum geogenium god NT 
Skarp dropptaggsvamp - Hydnellum peckii mindre S 
Vaxskivling - Hygrocybe sp. god S 1 - 2 orangea arter, 

ej bestamda 
Besk vaxskivling - Hygroptiorus erubescens god S 
Svavelriska - Lactarius scrobiculatus mindre S 
Brun klibbskivling - Limacella glioderma mindre S 
Bleksporig spindling - Leucocortinarius bulbiger enstaka kalkgynnad 
Svart taggsvamp - Phellodon niger mindre NT 
Trattaggsvamp- Phellodon tomentosus god kalkgynnad 
Gyllenfingersvamp - Ramaria brunneicontusa enstaka VU forsta lansreg. det. 

Lennart Soderberg 
Ramaria flavescens god S conf. Lennart 

Soderberg 
Gul fingersvamp - Ramaria flava s.lat mindre VU 
Krusbarskremla - Russula queletii mindre kalkgynnad 
Bitter taggsvamp - Sarcodon fennicus mindre VU 
Spricktaggsvamp - Sarcodon glaucopus god VU 
Koppartaggsvamp - Sarcodon lundellii mindre VU 
Lilakottig taggsvamp - Sarcodon fuligineoviolaceus enstaka EN mycket sallsynt 
Brandmusseron - Tricholoma aurantium mindre S 
"Doftmusseron" - Tricholoma ilkkae mindre VU mkt sails. 15 fruktkr. 

i 3 grupper 
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Efter vara besok i omradet 2016 fram-
star Vibyberget som en i hogsta grad 
vardefull lokal for atminstone mossor 
och svampar. 

Mossfloran ar intressantast i bergets 
ost- och vastbranter. Guldlockmossa 
Homalothecium sericeum finns lite over-
allt pa bergvaggarna och pa den lite mer 
beskogade vastra bergssidan vaxer mat-
tor av liten baronmossa Anomodon lon-
gifolius, grov baronmossa A. viticulosus, 
tradporella Porella platyphylla, platt 
fjadermossa Neckera complanata och i 
skrymslen aven blek stjarnmossa Mnium 
stellare. De tre forstnamnda ar inte sar-
skilt vanliga norr om Dalalven, men dy-
ker upp pa basiska block eller bergvag-
gar aven i Norrland. Soderut gors manga 
fynd pa adellovtrad med rik bark. 

Pa ostra sidan av berget ar allemossa 
Leucodon sciuroides, kruskalkmossa 
Tortella tortuosa och stor klockmossa 
Encalypta streptocarpa vanliga och har 
har tidigare aven den mindre vanliga ar-
ten kalkappelmossa Plagiopus oederia-
nus setts. Bland lavarna pa denna sida av 
berget ses aven slanklav Collema flac-
cidum. 

Aven om mossfloran ar intressant sa 
ar det bland marksvampama man hittar 
de allra storsta rariteterna. For vad sags 
om lilakottig taggsvamp Sarcodon fu-
ligineoviolaceus och brandtaggsvamp 
Hydnellum auratile; arter som i Gav
leborgs Ian bara hittats har, vid Naset 
och pa Gavlebuktens kalkoar. Bada gor 
verkligen skal for sitt namn; den forsta 
med sitt kraftigt lila kott och den andra 
med sina lysande orangea fruktkroppar, 
dar aven taggama ar tydligt orangea. 

Under hostens besok hittades aven en 
mycket sallsynt "doftmusseron" som ar 
ny for Norrland. Den ar av den morka 
typ som hittats i Uppland och pa Got
land, och stammer bra in pa den nybe-
skrivna art som fatt namnet Tricholoma 
ilkkae (se Heilmann-Claussen J. m.fl. 
2016). Arten har, liksom sina slaktingar, 
en kraftig parfymerad doft. Pa samma 
sida av hojden, den ostra, hittades aven 
gyllenfingersvamp Ramaria brunnei-
contusa, som ar ny for lanet. Kungs-
spindling Cortinarius elegantior, som 
har sags pa flera platser, ar tidigare bara 
funnen i det narliggande omradet Naset. 
Bade spindlingar, taggsvampar och an
dra svampar uppvisar en stor artrikedom 
pa Vibyberget. Sammantaget hittades nu 
18 olika rodlistade marksvampar, varav 
fyra taggsvampar i slaktet Sarcodon 
(fjalltaggsvampar). Sakert finns anda 
mycket mer. Omradet far betecknas som 
ett av lanets allra mest vardefulla skogs-
omraden for marksvampar. 

Citerad litteratur 
J. Heilmann-Clausen; M. Christensen; 

T.G. Fr0slev; R. Kj0ller: Taxonomy 
of Tricholoma in northern Europe 
based on ITS sequence data and 
morphological characters. Persoo-
nia 38, 2017: 38 - 57. http://ma-
croecointern.dk/pdf-reprints/Heil-
mann-Clausen_Persoonia_2016.pdf 

Stahl, Peter (red) 2016: Gdstriklands 
flora. SBF-forlaget, Uppsala. 
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Tva botanister har gott ur tiden Peter Stahl 

Sven Rune deltog i inventeringsarbetet 
med Gastriklands flora men nar boken 
publicerades var han redan svart sjuk. 
Han blev 89 ar. 

Sven Rune jobbade som larare. Forst 
pa Laroverket i Gavle, och darefter pa 
Folkskoleseminariet, dar hans forskar-
utbildning var unik. Nar Lararhogskolan 
i Gavle inrattades 1968 utnamndes han 
till institutionsforestandare for biologin. 
I en dodsruna i DN skriver Asa Morberg 
att Sven var en av de lektorer som an-
stalldes for att hoja den vetenskapliga 
nivan pa lararutbildningen och det upp-
draget utforde han med den aran. 
Under mitten av 1960-talet gjorde Sven 
Rune inventeringar at lansstyrelsen. 
Dels av hela Gavleborgskusten 1965 
och darefter av Gastriklands inland. 
Detta var i naturvardens barndom innan 
lansstyrelsen hade anstallt egna biolo-
ger. Sven hade med sina goda botaniska 
och ekologiska skolning kombinerat 
med ett genuint friluftsintresse utomor-
dentlig blick och forstaelse for vad som 
var skyddsviirt och intressant. Markligt 
nog ar de naturvardsobjekt som han 
lyfte fram for 50 ar sedan fortfarande 
hogaktuella skyddsobjekt, i den man de 
inte redan fredats. Tva av de omraden 
som han tidigt uppmarksammade var 
Testeboan och Orarna. I natur i Gavle-
borg 1977 beskriver han Orarna - on 
som stiger ur havet. Manga ar de elever 
fran hogskolan som foljt Sven och Karin 

Runes pa vandring langs Orarna stran-
der. Men forst i ar blev on skyddad som 
naturreservat. Med Orarnas naturreser-
vat lever pa sitt satt ocksa arvet av en av 
lanets naturvardspionjarer vidare. 

Birger Jonsson deltog ocksa i invente-
ringen av Gastrikefloran. Tillsammans 
med sin dotter Gun var han en av vara 
flitigaste inventerare som undersokte 
manga av landskapets rutor. 

Birger jobbade som skogsplanerare 
pa Korsnas och var val fortrogen med 
skogarna runt Gavle. Sarskilt i det span-
nande kalkomradet soder om Gavle. 
Nar Birger blev visad nagra sallsynta 
lundgras i omradet drojde det inte lange 
innan han sjalv hittat en fantastisk lokal 
for skogssvingel - en art som da bara var 
kand fran en lokal i landskapet. 

Genom hans forsorg blev alia kans-
liga vaxtplatser undantagna skogsbruk. 
For sakerhets skull markerades lokaler-
na i fait sa att inget misstag skulle ske. 
En atgard som sakert raddat flera lokaler 
for guckusko och stor lasbraken. Birger 
hade alltid total koll pa var pa kartan 
lokalerna fanns och han hjalpte under 
manga ar till att folja upp och koordinat-
satta lokaler for knottblomster, gulyxne 
och andra rariteter. Mot slutet av flora-
inventeringen fick han tyvarr trappa ner 
faltverksamheten av halsoskal. Birger 
dog ett halvar efter att Gastriklands fiora 
publicerades. Han blev 91 ar. 
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Bo Mossberg - en bildbiografi 
Recension Anders Delin 

Det tar ett par timmar i fait for Bo Moss
berg att fardigstalla ett vaxtportratt med 
sin akvarellteknik. Det far man veta i 
hans sjalvbiografiska bok En bildbio
grafi, och det forvanar inte alls. Detaljri-
kedomen och precisionen i vaxtportrat-
ten ar enorma. 

Daremot forvanar det att se de stora 
mangder av mycket snabba men anda 
minst lika karaktarsfulla portrattskisser 
han visar, teckningar som med ett fatal 
snabba blackstreck avslojar sa mycket 
av manniskan bakom ytan. Han ar starkt 
medveten om denna formaga. En skiss 
av en man som tittar i sin kamera atfoljs 
av texten "I make a drawing of you just 
as fast as you take a picture of me". De 
fiesta av skisserna visar avspanda perso-
ner, ibland sovande, ibland bakifran el
ler nedbojda over ett arbete. Det ar som 
om han smog sig pa sitt motiv, bade om 
det ar folk och om det ar blommor. 

En tredje konstart som han ocksa 
beharskar ar den klassiska akvarelltek-
niken, visserligen lite tydligare i kontu-
rerna an vanligt, men uppbyggd av fait i 
milda farger. "Utsikt fran ett hotellfons-
ter i Umea" med ett regnvatt plattak ar 
ett illusoriskt masterverk. 

Ett par akvareller visar strand med 
grunt vatten och stenar pa bottnen. Ge
nom att valja ratt gra farg blir det tydligt 
vilken berggrund vi ar pa och vilka sma-
stenar som ligger dar pa bottnen. Det ar 
vackert, trots den nastan totala avsakna-

den av vad vi vanligen anser vara klara 
farger. 

Denna uppvisning i farg- och form-
sakerhet kan nog klargora varfor Bo 
Mossberg har lyckats inta en av de for
sta platserna bland naturillustratorerna. 
Den kommer starkt till sin ratt aven i 
bilderna av svampar, dar formen kanske 
inte behover vara lika precis, men fargen 
desto mer. 

Avbildning av verkligheten har inte 
varit den dominerande konstformen pa 
lange. Konstens huvuduppgift var att av-
bilda verkligheten fram till dess att foto-
grafering tog over. Da overgick man till 
att forsoka ge tankar och kanslor form 
och farg i bilder. Man kan knappast sta 
oberord infor Picassos Guernica. 

Men vad varderar vi hogst? Naturens 
verk eller manniskans. I det forra fallet 
spelar avbildningen alltid en domine
rande roll, aven om den transformeras 
genom en konstnars behandling av den. 

I valet mellan att illustrera en hand-
bok med antingen fotografier eller teck
ningar/malningar blir man uppmarksam 
pa de manga skillnader som finns mel
lan dessa metoder. Fotografiema kan bli 
exakta, men bara for en begransad del 
av vaxten/djuret. Det kan kompenseras 
genom att fiera foton publiceras, som 
tacker storre del av objektet. Ett problem 
ar alltid att bara ett skikt av objektet ar 
riktigt skarpt, ovriga ligger utom fokus. 
Teckningar/malningar kanske aldrig blir 
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Vibyberget 
- en kryptogamlokal av klass Magnus Andersson & Tomas Troschke 

Trddporella. Foto: Tomas Troschke 

Ett av de botaniska utfiyktsmal som be-
skrivs i Gastriklands fiora ar Vibyberget 
eller Viby kulle, ca 3 mil norr om Gavle. 
Under hosten besokte vi omradet; To
mas botaniserade bland omradets mos-
sor och Magnus bland svamparna. 

Berget bestar av lattvittrade, sprick-
och kalkrika basiska vulkaniter, vilken 
satter sin pragel pa saval karlvaxt- som 
kryptogamfloran. 

Pa bergets kron finns ett vattentorn 
och lite oppnare partier med klippangs-
vegetation. I sydostra delen av omradet 
kantas berget av Hamrange hembygds-
gard. 

Bergssluttningama och de fiackare mar-
kerna i norr och nordost ar skogbevux-
na. I de senare domineras skogen av aid-
re, grovvuxen gran Picea abies, medan 
skogen pa hojdens vastra sida och i ost-
branten ar mer varierad. Dar forekom-
mer ocksa olika adellovtrad, delvis av 
ganska hog alder. Pa hojden ingar gott 
om gamla granar i den olikaldriga sko
gen. Skogsstrukturen och omradets lage, 
liksom artsammansattningen, antyder en 
historik av langvarigt skogsbete. 

I Gastriklands flora anges att over 
100 karlvaxter ar noterade fran omradet 
och att aven moss- och lavfloran ar rik. 
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Ur en bildbiografi av Bo Mossberg 2015 

lika exakta som fotografier, men till-
rackligt for att gora igenkanningen latt, 
och hela objektet kan avbildas, bade i 
fraga om langd, bredd och djup. 

Att de fiesta, inklusive Lennart Sten-
berg, som samarbetat med Bo Mossberg 
i framstallningen av Den nya nordiska 
floran, valjer teckningar/malningar som 
illustrationer ar inte konstigt, och denna 
flora har ju sedan lange markerat sin 
overlagsenhet och blivit den standard-
flora som vi behover, bade fackfolk och 
amatorer. 

Den nya nordiska floran har kravt ar-
bete fran 1978 till nu. Det ar en kolossalt 
lang tid. Entraget och malinriktat arbete 
har kravts. Med 3250 avbildade vaxter 

och en vaxtsasong pa 120 dagar per ar 
kan man roa sig med att rakna ut att det 
blir ungefar tva arter pa tre dagar. Han-
givenhet ar ett lampligt ord. Da har vi 
blundat for de manga andra bokprojekt 
som Bo Mossberg ocksa har genomfort 
under denna tid. Nog blir det en sjalv-
biografi over flit och skicklighet. 

Nu ar det ju sa trevligt med Bo Moss-
bergs bilder att de ar bade konstverk i 
sin egen ratt och praktiskt anvandbara 
vagledningar in i den varld av naturfore-
teelser som vi botanister och manga an
dra vill forsoka bekanta oss med. Hans 
sjalvbiografi hjalper oss att forsta hans 
viktiga roll i dessa avseenden. 
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