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3. att verka f'iir skydd och vard av hotadc viixlcr och vaxtsamhallcn i lanet 

GABS har 244 medlemmar och 21 familjemedlemmar (2017). For mcr information om 
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Delin, A. 2015a: Hybriden grastarr x norskslarr i Enanger. VAX 7/2015, s. 31-34.. 
Delin, A. & Wannberg, Bjorn 2015: Ogonpyrola - arets vaxt 2015. VAX 7/2015, s. 41-42. 

(Nagot om artens ekologi. Foton av planta och av frukter i olika stadier). 
Delin, A. 2015b: Naturens egna ideer-om handnycklar Dactylorhiza. \/AX2/2015, s. 3-7. 
Delin, A.; Engvall, Karin & Westlund, Kent 2015: Marken pa Stugubacken minns gamla 

tiders jordbruk. 1/AX2/2015, s. 12-22. (Uppfoljning av restaurering av 
aker- och angsmark genom avverkning av gran 1998.) 

A.; Larsson, Arnold & Wannberg, Bjorn 2015: Halsinglands karlvaxtflora - snart fardigt 
manus. 1/AX2/2015, s. 23-24. (Lagesrapport). 

A. 2015c: Kaveldunsgator. VAX 2/2015, s. 29-32. 
A. 2015d: Forskningsresan i Naturvardens utmarker 2015. I/AX 3/2015, s. 3-6. 

(Avverkningsanmalda skogar i vastra Harjedalen) 
Delin, A. 2015e: De vilda blommornas dag pa Hogbo bruk i Sandviken 14 juni 2015. 

1/AX3/2015, s. 16-18. 
A. 2015f: En hypotes om akerogras pa havsstrand. VAX 3/2015, s.22-24. 
A. 2015g: Botanik pa 1800-talet - avspeglad i brev fran C.J. Hartman. 

1/AX3/2015, s.34-37. (Hartmans brevvaxling med Elias Fries om sin flora.). 
A. 2016a: Min vag till botaniken och dess plats i mitt liv. VAX 7/2016, s. 3-12. 
A. 2016b: Lopplummer. VAX 7/2016, s. 18-23. 
A. 2016c: Galen i humlor-recension. VAX 7/2016, s. 24-25. 
A. 2016d: Angshaverrotens beroende av jarnvagar i Halsingland. 

VAX 2/2016, s. 19-22. 
Delin, A. 2016e: Tva lange foljda kolonier av kyrkogardslav Pleurosticta acetabulum i 

Gastrikland och Halsingland. VAX 2/2016, s. 32-34. 
Delin, A. 2016f: Nya erfarenheter fran Kyrkbytjarn i Hanebo. VAX 3/2016, s. 7-11 

(Slokstarr. Foton pa hornsarv, vattenbladdra och trubbnate). 
Delin, A. 2016g: Bo Mossberg - en bildbiografi. Recension. VAX 3/2016, s. 38-39. 

Delin, 

Delin, 
Delin, 

Delin, 
Delin, 

Delin, 
Delin, 
Delin, 
Delin, 

Ovriga skrifter 

Delin, A. 1979. Fynd och aterfynd av Cinna latifolia, sotgras, i Halsingland. 
Svensk. Bot Tidskr. 73: 326. 

Delin, A. 1981. Gavleborgs botaniska forening har bildats. Svensk. Bot Tidskr. 75: 281. 
Delin, A. 1982. Sagina saginoides, stennarv, funnen i Halsingland. 

Svensk. Bot Tidskr. 76: 90. 
Delin, A. 1984. Gavleborgs botaniska sailskaps sommarmote i Soderhamn. 

Svensk. Bot Tidskr. 78:145. 
Delin, A. 1992: Karlvaxter i taigan i Halsingland - deras anpassningar till kontinuitet 

eller storning. Svensk. Bot Tidskr 86:147 
Delin, A. 2007. Finnstarr Carex atherodes. Svensk. Bot Tidskr. 101:103. 
Froster, A. & Delin, A. 2009: Ensjolokarna - jattetradens skog. Lansstyrelsen Gavleborg. 
Delin, A. 2013. Kattfoten i Halsingland. Svensk. Bot Tidskr. 107:^^ 8. 
Delin, A. 2013. Ryl - gynnad eller missgynnad av brand? Svensk. Bot Tidskr 107: 252. 
Delin, A. 2015: Kan sotgras overleva en kalavverkning? Erfarenheter under 30 ar pa 

sotgrasets svenska primarlokal. Svensk. Bot Tidskr. 109:18. 
Delin, A. 2017: Folket vill ha skogen kvar. Skogslandskap farval s 198-203. 

Naturskyddsforeningen Dalarna. 

35 



Vdxter i Hdlsingland och Gdstrikland 1/2017 

Delin, A , Larsson, 

Delin, A 
Delin, A 

2013a: 
2013b: 

Delin, A 2013c: 

Delin, A 2013d: 

Delin, A 2013e: 

Delin, A 2013f: 

Delin, A 2013g: 

Delin, A. 2012e: Botanikdagarna i Jarvso 2012 - kortexkursioner 11 och 15 juli och turen 
till Grontjarn, Ensjolokarna och Backeskogsvallen 12 och 13 juli. 
1/4X3/2012, S.I5-23. 

Delin, A. 2012f: Guldluppen 2012 till Kerstin Ekman. VAX 3/2012, s. 38. 
Hallingback, Tomas & Delin, A. 2013: Liten skagglungmossa, stor rosettmossa och 

rosettmossa i Sjuberget i Alfta. VAX t/2013, s. 6-7. 
Arnold & Wannberg, Bjorn 2013: Lagesrapport fran Projekt Halsinglands 
karlvaxtflora. VAX 7/2013, s. 14-16. 
Bla, rosa och vit angsvadd. VAX 7/2013, s. 36-38. 
Akta johannesort, backdunort och hedskal i torrbacke i Norrange, Arbra 
VAX 2/2013, s. 9-13. 
Varfor och for vem skrivs Halsinglands karlvaxtflora och hur utformas den? 
VAX 2/2013, s. 15-17. 
Spana efter brunklover Trifolium spadiceum i sommar. 
VAX2/2013, s. 23-24. 
Sotgras pa markberett hygge och pa jatteblock i mogen skog. 
VAX 3/2013, s.3-5. 
Sjohjortron Nostoc zetterstedtii \, Rengsjo. 
VAX 3/2013, s. 16-18. 
Vegetation i och vid Ljusnan mellan Tvattnas i Hanebo och Djupasjon i 
Segersta. VAX 3/2013, s. 21-29. (Strand- och vattenmiljoer, jamfdrda med 
Storsjon i Langbo och Holesjon i Rengsjo). 
Ny lokal for finnstarr funnen I Hassela, Halsingland. VAX 3/2013, s. 30-33. 
Hanhumie i Almtakten, Hamnas i Skog. VAX 3/2013, s. 38-39. 
{l-iumulus lupulus. Diskussion om spontan eller odiad). 
Hybriden granbraken x skogsbraken vid Ljusnan i Hanebo. 
VAX 3/2013, s. 40-42. 
Branning gynnar backruta - Referat. VAX 3/2013, s. 43. 
Johan Alfred Wistrdm. En glimt av naturforskningens villkor i Hudiksvall 
under slutet av 1800-talet. VAX 7/2014, s. 3-8. 
Pilblad Sagittaria i Halsingland. VAX 7/2014, s. 23-26. 
Florainventering i Hassela 1987. VAX 7/2014, s. 27. (Forord till foljande). 
Beskrivning av vegetation. VAX2/2014, s. 13-21. 

Delin, A. & Wannberg, Bjorn 2014: Slatterblomma i Halsingland. VAX2/2014, s. 32-34. 
Delin, A. 2014e: Tacka luftvavnaden for att du kan ga pa gungfly VAX2/2014, s. 40-42. 

(Luftvavnad finns i de fiesta myrvaxter och manga vattenvaxter for att 
transportera syre till rdtterna. Fargfoto av gungflyholmar). 
Branden i gammal tallnaturskog vid Lockjarv, Bjuraker, den 7 aug. 2014. 
VAX 3/2014, s.3-6. 

Delin, A. & Wannberg, Bjorn 2014b: Botanistbesok pa Jattholmarna i Jattendal. 
VAX 3/2014, s. 11-14. 
Extrem formvariation inom en art - Revsmorblomma. VAX3/2014, s. 20-21. 
Kungsberget bjuder alltid pa nagot nytt. VAX 3/2014, s. 25-26. 
(Positiv utveckling i branten, ingar i ett 2011 bildat naturreservat.) 
Dammen vid Hemstanas, Skog, med amfibiska karlvaxter och mossor. 
VAX3/2014, s. 34-39. (Fd. damm till litet kraftverk, med stor vattenniva 
variation. Nalsav och svalting dominerar. Sma mangder av gaffelmossa, 
strandbronia och sagdagmossa.). 

Delin, A. 1991, nytryck 2015: Invasionen i Skralldalen 1850- 1870. Kulturpaverkan i 
vildmarken, tolkad i dagens vegetation. VAX 2/2015, s. 10-17. 
(tidigare publicerad i VAX 7/1991.). 

Delin, A. 2013h: 
Delin, A. 20131: 

Delin, A. 2013j: 

Delin, A. 2013k: 
Delin, A. 2014a: 

Delin, A. 2014b: 
Delin, A. 2014c: 
Delin, A. 2014d: 

Delin, A. 2014f: 

Delin, A. 2014g: 
Delin, A. 20141:: 

Delin, A.2014g: 
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Till minne av Anders Delin 

Anders Delin. Foto: Marika Delin 

Grundaren av Gavleborgs Botaniska Sallskap, Anders Delin, ar dod. Han blev 81 
och somnade in lugnt och fridfuUt 23:e augusti 2017. 

ar 

Anders har varit den drivande kraften i 
foreningen sedan dess bildande och vi 
vill uppmarksamma detta med att till-
agna detta nummer av VAX till honom. 
Dels genom personliga minnen, men 
framforallt genom att visa bans mycket 
omfattande arbete och engagemang i 
botaniken. 

Han bedrev ocksa ett ovarderligt arbete 
inom naturvarden, ban stod bak om ett 
antal reservatsbildanden och var en vik-
tig opinionsbildare for att bevara orord 
natur och hotade arter. 

Jens Hansen 
For redaktionen 
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Varfor blev myskmara VAX logga? 

Manga undrar sakert varfor Anders valde en sa 
otillganglig och for ordinarie folk sa okand art 
till att representera Halsinglands Flora pa 
framsidan av VAX. 

Har ar en forklaring med bans egna ord fran 
en intervju av Joacim Lindwall fran 1991: 

"En annan spad varelse fran skogens dunkel har lange figurerat i Gavleborgs Bota
niska Sailskaps korrespondens, namligen myskmaran, Galium triflorum. Den finns 
rikligt i denna bergbrant i Valsjo i Jarvso ... ett par hundra meter soder om kvarnfal-
let pa typisk lokal: pa och mellan mosstackta block i bergroten, skyld av ganska tat 
skog ... Den ar elegant i formen och alltid frascht gron i bladverket, samt doftar gott 
av kumarin nar bladen krossas. Den hor dessutom till den naturtyp som vi har sa 
mycket av i Halsingland och nordvastra Gastrikland: barrskog i en boljande bergig 
terrang, och forsvarar mycket val sin plats som foreningens signum." 

For att hedra myskmaran och Anders har vi valt att lata bans egen bild av vaxten 
pryda framsidan i detta nummer. 

Jens Hansen 

Hj'alp oss bevara riidlistade arter - bli floravaktare 
Floravakteri innebar att vi besoker lokaler for rodlistade arter och inventerar 
hur manga exemplar som finns. Rapportering sker via regionala kontaktperso-
ner som sammanstaller och registrerar inventeringsresultaten arligen i Artpor-
talen. Intervallen mellan besok pa varje vaxtplats varierar beroende pa grad 
och typ av hot mot respektive art och vaxtplats liksom pa hur manga tillgang-
liga botanister det finns. 

Vi vill garna ha kontakt med fler som har lust att bli floravaktare i Gastrik
land och Halsingland. Det behovs inte omfattande botanikkunskaper. Vi lar dig 
hur arten ser ut och visar dig var den vaxer. 

Ar du intresserad av att hjalpa till, kontakta Peter Stahl, floravakterisamord-
nare for Gavleborgs Ian, genom e-post: peter.b.stahl@gmail.com eller 
per telefon: 0730 24 20 43. 
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Delin, A. 2010 a: 

Delin, A. 2010 b: 
Delin, A. 2010 c: 

Delin, A. 2009 I: Rosettjungfrulin och varstarr vid masugnen i Voxnabruk. 
VAX 3/09, s. 37-39. 

Delin, A. och Lotta 2009: Rutiasbraken vid Kulgatan i Jarbo. VAX 3/09, s. 41-42. 
(Tva ex. i grasmatta) 
Att kanna igen vaxter pa Bromans tid. VAX 7/10, s. 3. 
(Olof Joh. Broman, Glysisvallur, svarigheterna att tolka vaxtnamn i den 
tidens litteratur). 
Finns kvanne vid Halsinglands kust? VAX 7/10, s. 5. (Efterlysning). 
Granen klarade kalhuggning samre an myskmaran VAX 7/10, s. 15-16. 
Hartman, Carl Johan, tolkad av Delin, A. 2010: Rapport angfiende resan till 
Jamtland 1813. VAX 7/10, s. 26-29. 

Delin, A. och Hellstrom, Birgitta 2010: Peter Stahl, personen bakom mycket mer an 
Gastriklands flora VAX 7/10, s. 30-34. 

Delin, A.: Fargfoto pa sarlaka pa trams.an. VAX 2/10, s. 1. 
Johansson, Maj & Delin, A. 2010: Lasbraknar i restaurerad angsflora pa Backeskogsvallen 

i Ljusdal. VAX 2/10, s. 3-22. (Rut-, topp-, host- och manlasbraken. 
Utveckling under 23 ar av restaurering). 
Knackelie gor angsslattern lattare. VAX 3/10, s. 13-14. 
Ar strandasterns jordstam byggd for vattenspridning? VAX 3/10, s. 18. 
Mer om piplokan i Soderhamn. VAX 3/2010, s. 28-29. 
Odiing av vilda vaxter for botaniska studier. VAX 3/2010, s. 32-47 
Odiing av vilda vaxter for botaniska studier. VAX 7/2011, s. 3-9. 
Svedjenava pa f.d. svedja? VAX 7/2011, s. 15-20. 
(Bordig sydsluttning i Nordanhole, Rengsjo. Markberett hygge. MorkgrS 
jord p.g.a. kolfragment. Fargfoton pa planter och jorden de vaxer pa). 
En avvikande binka i Sjuberget i Alfta. VAX 7/2011, s. 21 -25. 
(Mojiig Erigeron acris ssp. droebachiensis). 

Delin, A., Larsson, Arnold och Wannberg, Bjorn 2011: Halsinglands karlvaxtflora. 

VAX 7/2011, s. 26. 
Delin, A. 201 Id: Medelpads flora, anmalan. VAX 7/2011, s. 43. 
Delin, A. 2011 e: Man slar angen. VAX 7/2011, s. 44-45. (Om ordbruk i samband med slatter). 
Gustafsson, Mats H.G. & Delin, A. 2011: Halsingeflorans inkomlingar - invasiva eller inte? 

VAX 2/2011,s. 3-9. 
Naturtyper - vegetationstyper. VAX 2'2011, s. 10-16. 
(vaxtsociologins utveckling sedan 1916 och nuvarande status.). 
Tagelsav Eleoctiaris quitiqueflora kan bilda tva slag av groddknoppar. 
VAX2/2011,8.21-25. 
Knarot - arets vaxt 2011. VAX 2/2011, s. 40-41. 
Forskningsresan i naturvardens utmarker 2011 i Hassela. 
VAX 3/2011,s. 3-13. 
Nitare, Johan: Barrskogar - Nyckelbiotoper. Recension. 
VAX 3/2011, s.20-21 .(Sarskilt sand- och kalkbarrskogar). 

Olsson, Eva & Delin, A. 2011: Liten klubbdyna Hypocrea seppoi i Jarvso - ny for Sverige. 
VAX 3/2011,s. 22. 
Aim Ulmus glabra i Halsingland. VAX 3/2011, s. 24-26. 
Kalkalskande och sydliga vaxter pa Storjungfrun i Soderhamn. 
VAX 3/2011, s. 37-47. (Nastrot, luddlosta, backforgatmigej, aim, vildapel.). 
Rylens Chimaphila umbellata utveckling i Halsingland. VAX 7/2012, s. 3-20. 
Vattenvaxter i havet vid Langvind. VAX2/2012, s. 3-10. 
Langs vagar och stigar i Jura, Frankrike. VAX2'2012, s. 30-37. 
Smalanning effektiv floravaktare i Halsingland. VAX 3/2012, s. 7-10. 

Delin, A. 2010 c: 
Delin, A. 2010 d: 
Delin, A. 2010 e: 
Delin, A. 201 Of: 
Delin, A. 201 la: 
Delin, A. 201 lb: 

Delin, A. 2011c: 

Delin, A. 201 If: 

Delin, A.2011g: 

Delin, A.2011g: 
Delin, A.2011h: 

Delin, A. 20111: 

Delin, A. 2011j: 
Delin, A. 2011k: 

Delin, A. 2012a 
Delin, A. 2012b 
Delin, A. 2012c 
Delin, A. 2012d 
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Delin, A. 2008 c: Tio ars succession bland svampar pa gran- och tallved i Osterbergsmurens 
naturreservat i Gastrikland. VAX 1/08, s. 33-41. 
Lattillgangligt botaniskt utflyktsmal - rattsvans VAX 1/08, s. 46-47. 
(Praslgarden i Bollnas). 
Aspfjadermossan Necl<era pennata i Langangarnas naturreservat 
-Tillvaxt fran 1995 till 2008. VAX 2/08, s. 6-12. 
Majvivan overlever utan skotsel i Halsingland. VAX 2/08, s. 12-15. 
(Enda lokalen, pa backstrand i myr vid Langtjarn i Los.) 
Mer om odiing av mosippa Pulsatilla vernalis. VAX 2/08, s. 15-16. 
Lattillganglig vaxtlokal i Halsingland - Grossjoberget, nedom Abborrtjarn. 
VAX2/08, s. 23-27. (Vild lonn och lind. Trolldruva, lundelm, strutbraken, 
vedlrappmossa, mdrk husmossa mm). 
Blabarsris - ljushushallningsmastare. VAX2/08, s. 47. 
Knaboj for klapperstarren. VAX 3/08, s. 3. 
(Nya fynd vid sydligaste och nordligaste Halsingekusten - Fargfoto). 
Strandvanderot och fladervanderot i provodling. VAX 3/08, s. 8-11. 
(Tydliga skillnader bibehalls i odiing. Sex fargfoton). 
Prenumerera pa de andra landskapens floratidskrifter. VAX 3/08, s. 14-15. 
Gamla hus som minner om halsingebondens arbete. Recension VAX 3/08, 
s. 18-19. (Boken "Lador, logaroch langor-om Halsingebondernas uthus) 
Flytt av myrstarr vid Laforsens kraftverk, Ljusdals kommun. Utdrag ur 
Bengt Stridhs rapport om flytten. VAX 3/08, s. 20-21. 

A.son, Magnus, Delin, A., Johansson, Maj, Larsson, Arnold och Wannberg, Bjorn 2008: 
Ytterhogdal 7-9 juli 2008. Tusenskona, skuggviol och dvargtatort. 
VAX 3/08, s. 26-32. (Kompletterande inventering i foga besokt del av His.) 
Lasbraken - en vaxt med svarbegripligt levnadssatt. VAX 3/08, s. 35. 
Hotade och sallsynta lavar och mossor i Dalarna. Recension. 
VAX 3/08, s. 36-39. 

Forskningsresan i Naturvardens Utmarker i Lycksele och Dorotea i juli 
2008 visade skogsskovlingens slutfas. VAX 3/08, s. 40-45. 
Varfor ar det sa langt till Ensjolokarna? - och varfor bor man anda resa dit? 
VAX //09, s. 3-4. 
Skogsbruk i urskogskanten - Var ar Sveaskogs naturvardsambition? 
VAX y/09, s. 5-6. 
(Ramsjo, Hogbranntjarn. Fargfoto av snitsel infill grov tallhogstubbe). 
Redaktionellt arbete. VAX 7/09, s. 10. 
Varstarren Carex caryophyllea ar sannolikt utdod i Halsingland. 
VAX ?/09, s. 30-31. (lokaler i Svabensverk och Langvind). 

Olsson, Eva och Delin, A. 2009: Lindarna aterfunna pa Jarvso klack VAX 7/09, s. 38-39. 
Delin, A. 2009 e: Vippvedel Astragalus norvegicus i Halsingland? 

VAX 7/09, s. 44-45. (Angersjd 1897, kvar?). 
Delin, A., Larsson, Arnold och Wannberg, Bjorn 2009: Halsinglands flora. VAX 7/09, s. 45. 
Delin, A. 2009 f: Vad kan en gran? VAX2/09, s. 3-9. (iakttagelser). 
Delin, A. 2009 g: Kransmynta i Halsingland. VAX2/09, s. 16-17. {Mentha arvensis x 

M. aquatica ssp. litoralis? Enanger, Langvind, i naturlig miljo). 
Naturens erfarenhet overtraffar manniskans. VAX 2/09, s. 19-20. 
Pressa vaxter. VAX 2/09, s. 21. 
Sjuberget i Alfta - enda lokal i Halsingland for vippart Lathyrus niger. 
VAX 3/09, s. 6-7. 
Lasbraken Botrychium med och utan vegetativ forokning. 
VAX 3/09, s. 16-20. 

Delin, A. 2008 d: 

Delin, A. 2008 e: 

Delin, A. 2008 f: 

Delin, A. 2008 g: 
Delin, A., 2008 h: 

Delin, A. 2008 i: 
Delin, A. 2008 j: 

Delin, A. 2008 k: 

Delin, A., 2008 I: 
Delin, A., 2008 m: 

Delin, A. 2008 n: 

Delin, A. 2008 o: 
Delin, A. 2008 p: 

Delin, A. 2008 q: 

Delin, A. 2009 a: 

Delin, A. 2009 b: 

Delin, A. 2009 c: 
Delin, A. 2009 d 

Delin, A. 2009 h: 
Delin, A. 2009 i: 
Delin, A. 2009 j: 

Delin, A. 2009 k: 
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Tal av Thomas Tidholm vid Hylstrommen 

Anders, Anders, var ar du nu? 
Vi star har och ser oss om efter dig. 
Vad ar det som hander nar en manniska 
dor. Han var ju har, vi sag honom Hka 
bra som vi nu kan se varandra. Han sag 
nagot pa marken eller pa ett trad pekade 
och berattade. Men tiden tog ett steg, ett 
enda litet steg, och plotsligt ar ban inte 
bar langre, och aven om doden ar nagot 
av det mest naturliga som finns, ar det 
inte riktigt mojligt att forsta det. 

Tiden ar mycket trakig pa det viset, 
den gor aldrig nagot ovantat, den viker 
inte av, den stannar inte upp och ser sig 
omkring, tittar pa en blomma, vilar lite i 
mossan pa ett vackert stalle. Tiden ager 
all tid och delar inte med sig. Tiden tar 
sina steg, och forandrar sa allt annat. Ti
den tar och tar av vad vi har, och kanske 
ger den ocksa nagot, men det vi ser ar 
att den tar, och nu har den tagit Anders 
ifran oss. 

Manga av oss traffade honom, kanske 
just pa en san bar plats, och tankte da pa 
just hur levande ban var. Ja som en skog 
var ban, en back som letar sig vag ge
nom mossan, som en gammal klok torr-
raka var han. Som vinden genom en as-
pdunge, som en myr dar sangsvanar bor, 
en bjorkskog full av vitsippor, gropen 
under en rotstalpa dar skogsfageln ham-
tar grus for kravan och flyger bort. Som 
en gammal enbuske som star dar den 
star hur mycket det an blaser. En sadan 
var han. Som den morka granskogen, 
och som en lavskrika som ljudlost dyker 

upp dar och sager ett vanligt sanningens 
ord. Dar gick han som den alg han var, 
som ett ra, som en som ser och bevakar 
och beskyddar. San var han. Anders. 

Men tiden tog sitt steg, och Anders 
ar inte med oss har, men .sjalen finns for 
oss alia att ta hand om, pa det satt vi kan 
och sa lange vi kan. Sjalen ar forstas 
bara ett ord, som manga kanske tvekar 
att anvanda, men jag tycker anda ett 
anvandbart ord. Sjalen ar ju pa satt och 
vis det som ar manniskan, den gor sa att 
kroppen lever och blir en manniska, men 
nar kroppen dor maste andra hjalpa den 
hemlosa sjalen och alia de tankar som 
forr rymdes i den men nu blivit liksom 
hemlosa att leva vidare. 

Att det verkligen finns sjalar bevisas 
varje gang en manniska ser en annan, 
och verkligen ser att det ar nagon dar. Pa 
samma satt har vi ocksa sett skogar som 
lever och sett att dar ocksa finns en sjal, 
nagonting som lyser, lever bortom det 
som lever, eller om det ar tusen sjalar, 
vi har anda insett att vi sarskilt i denna 
tid maste ta hand om aven dem och se 
till att de far leva vidare. Det var ocksa 
vad Anders mest av allt ville och arbe-
tade for 

Ja vi har sett doda skogar ocksa och 
onskar att vi kunde hjalpa dem att har 
sett komma till liv igen. For att vi pa na
got satt har detta uppdrag. Forfaras ej du 
lilla hop, motstandarna ar maktiga. Men 
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Delin, A. 2006 p: Dagens utarmning av skogslandskapet forutsagd 1948. VAX 3/06, s. 26-31 
(Stan Ahlnar forutsag 1 sin aviiandling "Utbredningstyper bland nordiska 
barrtradsiavar, 1948" de storskaliga avverkningarnas negativa effekter pa 
de fiesta epifytiska lavar). 
Skogsvaxters forhailande till trad. VAX 3/06, s. 34-39. 
(Fran skogsvaxter som ar beroende av trad till sadana som skyr trad). 

Larsson, Inge, Delin, A. och Westlund, Kent 2007: Snorlummer eller lummersnore i Hanebo. 
VAX 1/07, s. 8-9. (Mattlummer) 
Skogssvingein Festuca altissima i Halsingland. VAX 1/07, s. 19-40 
(Aterinventering och koordinatsattning av gamla lokaler, nyfynd av en, 
beskrivning av artens ekologi, speciellt dess reaktion pa skogsbruk). 
(Anmalan) Ny instruktiv folder fran Skogsstyrelsen - om taggsvampskogar. 
VAX 1/07, s. 41. 
Gavle kommun har broderna Wadin att tacka for skogsnaturvard. 
VAX 1/07, s. 42-43 (Utvidgning av Bladmyrans naturreservat, Hille). 

Delin, A. & Sattlin, Bengt 2007: Avverkning av gran i missriktad omsorg om aspfjadermossa. 
VAX 1/07, s. 43-45 (Forsa, observationer 10 ar efter avverkning, 
aspfjader mossan minskade). 
(Anmalan) Livets trad, CD av Jan Thomas Johansson och Ronny Larsson. 
VAX 1/07, s. 46 (Larobok om vaxternas utvecklingshistoria, slaktskap, 
form och funktion). 
Sallsam svamp pa Danshallarna. VAX 1/07, s. 55 
(Syllsvamp uppe i tall, Hargaberget, Hanebo). 
Fargbild pa rokpipsvamp pa baks.an. 
Exkursion till gammeltallarna pa Hornslandet 17 mars 2007. 
VAX2/07, s.3-5. 
Den vilda hussvampens tama slakting finns ocksa vild. VAX2/07, s. 5 
(Om timmergroppa och hussvamp.). 
Vintertagging Irpicodon pendulus kraver gamla tallar. 66 trad i 
Gavleborgs Ian provborrade. VAX 2/07, s. 6-18 
Omstart i arbetet med Halsinglands flora. I/AX 2/07, s. 46-47. 
En bevarad och en skovlad sdtgraslokal i Jarvso. VAX 3/07, s. 3-4 
(mellan Orsmilen och Stormyran samt Bondarvsvallsberget). 
Forvildade vilda vaxter pa Ingemar Eckards tomt i Alvkarhed. 
VAX 3/07, s.5-7 
Langnasudden i Bergvik - mer om en tandrotslokals historia. 
VAX 3/07, s. 8. 
Skogsnaringen erkanner naturskogsplundring -frivillig naturvard fungerar 
inte. VAX 3/07, s.9-10. 

Delin, A. & Wannberg, Bjorn: Halsingefloran. VAX 3/07, s. 14-15 
Delin, A. 2007 m: Gronbraken pa sin enda lokal i Gavleborgs Ian, Algsjoberget i Los - en liten 

men uthallig population. VAX 3/07, s. 20-22. 
Det ar osannolikt att det som ar uppenbart blir sant - apropa den manskliga 
faktorn i forskningen. VAX 3/07, s. 29. 
Rodnarven Spergularia rubra har succulenta blad. VAX 3/07, s. 33. 
Kambraken Bleclinum spicant 36 ar i rotvaltegrop pa Grossjoberget. 
VAX 3/07. 
Lind i Halsingland. VAX 7/08, s. 3-10 
(Alia lokaler for sannolikt vildvaxande lind). 
Sent upptacktes hur gammal tallved kan bli i naturen. VAX 7/08, s. 29-31. 
(Studie av tallagor i Hattd kronopark i Jamtland, utford ar 1886). 

Delin, A. 2006 q: 

Delin, A. 2007 a: 

Delin, A. 2007 b: 

Delin, A. 2007 c: 

Delin, A., 2007 d: 

Delin, A. 2007 e: 

Delin, A.: 
Delin, A. 2007 g: 

Delin, A. 2007 f: 

Delin, A. 2007 i: 

Delin, A. 2007 h: 
Delin, A. 2007 i: 

Delin, A. 2007 j: 

Delin, A. 2007 k: 

Delin, A. 2007 I: 

Delin, A. 2007 n: 

Delin, A. 2007 o: 
Delin, A. 2007 p: 

Delin, A. 2008 a: 

Delin, A. 2008 b: 
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Delin, A. 2005 d: Var tidskrifts historia. VAX 1/05, s. 21-22. 
Delin, A. 2005 e: Ytterligare en lokal for sotgras Cinna latifolia i Skogs socken. 

VAX 1/05, s. 45-46. 
Delin, A. 2005 f: Skogsfru i Halsingland. VAX2/05, s. 19-22 

(Forsdk till fullstandig forteckning av lokaler). 
Delin, A. 2005 g: Skogsnatur och naturskog. VAX 3/05, s. 3-8 

(Resume av fdredrag med diabilder.). 
Delin, A. 2005 h: Vaxtgeografiska Sallskapets resa i Ramsjo 23-25 juli 2005. 

VAX 3/05, s. 11-19 (Grontjarn, Lindmoren, Brassberget, Ensjolokarna, 
Backan, Backeskogsvallen). 

Delin, A. och Norman, Sven 2005: Goran Tornqvist. VAX 3/05, s. 26 
(Dddsruna over en karlvaxtbotanist och praktisk naturvardare). 

Delin, A. 2005 i: Navelmossa Atiialamia tiyalina i Gastrikland. VAX 3/05, s. 27-33 
(Jon-Jonsberget, Viby kulle och Kungsberget. Se dock VAXy/06, s. 51-53. 
Arten var felbestamd - ar liten skagglungmossa Asterella gracilis) 

Delin, A. 2005 j: Caliclopsis callcioldes i Trono. VAX3/05, s. 36-37 
(Pyrenomycet, pa aspbark). 

Delin, A. 2006 a: Tradgardsodling som botaniskt experiment. VAX 1/06, s. 3-17 
Delin, A. 2006 b: Sotlav Cyptielium inqulnans pa sitt ratta substrat. VAX )/06, s. 19-20 

(Grov talltorraka, Husby i Hedemora). 
Delin, A. 2006 c: Skogsdynamik och arters bevarande. Recension av bok med detta namn 

av Mats Niklasson och Sven G. Nilsson. VAX 1/06, s. 22-28 
Delin, A. 2006 d: Haxkvast pa tall. VAX 1/06, s.35 (Grenmutation, litteraturuppgifter). 
Delin, A. 2006 e: Skogsfruns Epipogium aptiyllum reaktion pa skogsbruk i Halsingland. 

VAX r/06, s. 36-42. 
Delin, A. 2006 f: Ratlelse - navelmossa var liten skagglungmossa Asterella gracilis, aven 

den ny for Gastrikland. VAX 7/06, s. 51-53. 
Delin, A., 2006 g: Skogsfru i Halsingland 2005. VAX 1/06, s.58-61 

(Ett fatal av de ca 100 lokalerna har det funnits mojiighet att kontrollera). 
Delin, A. 2006 h: Grov fjadermossa 170 ar pa Kyrkberget i Valbo. VAX 2/06, s. 7-9. 
Delin, A., A.son, Magnus och Jonsson, Fredrik 2006: Grenlaven vid Gammelan. 

VAX2/06, s. 9-13 (Ett ex., i Bollnas, soder om Stora Ojungen). 
Delin, A. 2006 i: Forsta fyndet av sotgras Cinna latifolia i Sverige - 1861. 

VAX 2/06, s. 18-22. 
Delin, A. 2006 j: Minskningen av gamla trad i skogen. VAX2/06, s. 36-37 

(Referat av artikel av Rikard A.son och Lars Ostlund, vid SLU, baserad pa 
riksskogstaxeringens grunddata). 

Delin, A. 2006 k: Nytt om avverkningars negativa effekt pa langskagg. VAX2/06, s. 43-44 
(Referat av undersokningar i Vasternorrlands kusttrakter av Torbjorn 
Josefsson vid SLU i Umea). 

Delin, A. 2006 I: Sotgrasets utveckling i gammal granskog, pa hygge och i ung graalskog. 
VAX2/06, s. 44-48. 

Delin, A. 2006 m: Ake Agrens skarpa oga. VAX 3/06, s. 3-7 (Utforskning av Soderhamn och 
andra delar av Halsingland och Gastrikland, karlvaxter och lavar. Fem nya 
lavarter for Sverige: Absconditella pauxllla, Porpidia grisea, Ropalospora 
tilbernica, Strigula stigmatella, och Ramonia luteola). 

Delin, A., 2006 n: Skogsbruket ar inte langsiktigt hallbart. VAX 3/06, s. 10-13. 
Delin, A. 2006 o: (Recension) Ny vacker och praktisk norsk lavflora. VAX 3/06, s. 21. 

(Holien & Tonsberg, Norsk lavflora). 
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de kan inte ha sett det vi har sett, och 
inte forstatt vad vi har forstatt, och de 
har dessutom fel i allt de tror att de har 
forstatt. 

Allt detta ar sadant som Anders ofta 
hade anledning att tanka pa. Hur kan 
man inte se? Eller omvant, hur kan man 
alls se naturen och komma att tanka pa 
pengar? Den liknar ju inte alls pengar. 
Ja det ar en stor gata. Men nog om det, 
har och nu. 

Sjalv sag han sadant som fa andra 
kan se, och ibland var det sa smatt att 
han maste ta det med sig hem och titta 
pa det i sitt mikroskop. Dar oppnade sig 
en annan varld, lika svindlande rik och 
mangfaldig som den vi ser med blotta 
ogat. Han tog bilder av den, for han ville 
garna visa oss den. Men han var alltid 
saklig. Han sa aldrig for mycket. Nar jag 
tanker pa honom ser jag en man med en 
hemlighet, han tankte liksom inat ocksa. 
Kanske ar hemlighet fel ord, kanske var 
det bara nagot han tyckte att man inte 
behovde tala om. Han hade en speciell 
glimt i ogat och kunde ovantat bryta ut 
i ett ganska losslappt skratt om man sa 
nagonting dumt. 

Eftersom det bar ar en minnesstund 
kan jag beratta om ett samtal vi hade nar 

vi gick vid Ensjolokarna en gang. Det 
var en sa vacker dag. Jag ville da saga 
att skonhet har betydelse, for nar man 
ser nagot vackert i naturen ar det i sig 
ett tecken pa att detta ar unikt och vart 
att bevara. Och Anders lyssnade men 
visade mig sedan lunglav och doftticka. 
Han sag till strukturen, sambanden, och 
det rackte. Dar fanns alltsammans, at-
minstone var det tillrackligt. For det in-
tressanta for en manniska ar att se och 
forsta hur allt hanger ihop. Resten finns 
i betraktarens oga, eller i ljuset over sko
gen. Vill man se ett mirakel finns det dar 
anda. Ungefar sa. Men jag tror nog att 
vi forstod varann nagonstans. Och pre
cis som vi alia saknar jag honom valdigt 
mycket. Just det ar det svaraste att satta 
ord pa. 

Nu ar vi bar, pa en plats som betydde 
nagot sarskilt for honom. Och strax ska 
vi ga ner till Hylstrommen och ga in i 
danet fran forsen som han en gang var 
med och raddade undan kraftbolagen. 
Dit gar vi for att, enligt bans egen 6ns-
kan, overlamna till forsen en lock av 
bans bar. Lat oss sta tysta en minut och 
sedan ga. 

Thomas Tidholm 2017-10-09 
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Halsinglands karlvaxtflora 
- att fullfolja Anders Delins livsverk. Bjorn Wannberg, Arnold Larsson 

Ett genomgaende inslag i minnesrunor-
na over Anders Delin har varit sorgen 
over att han inte fick se Halsinglands 
Flora i fardigt skick. I detta kan man 
mojligen ocksa ana en viss oro for ar-
betets framtid utan bans drivande kraft. 

I VAX 2/2015 gav vi tillsammans 
med Anders en forsiktigt optimistisk 
lagesrapport for floran. Nu kan vi kon-
statera att bade forsiktigheten och opti-
mismen var motiverade. Forsiktigheten 
satillvida att det alltid dyker upp tusen 
och en detaljer under vagen som man 
inte tankt pa, och som tar mer tid att 
hantera an man kunde tro. Optimismen 
var anda befogad, eftersom vi i det stora 
hela var pa ratt vag med vart arbete. 
Lyckligtvis rackte Anders krafter ocksa 
till for att vi tillsammans skulle fa till ett 
material som i allt vasentligt var en far-
dig flora. In i det sista bidrog han ocksa 
med synpunkter och forslag i allt fran 
florans innehall och yttre utformning till 
lansering och marknadsforing. 

Ett stort lyft for arbetet kom tidigt pa 
hosten 2015, nar vi genom Enar Sahlins 
formedling kunde engagera Evastina 
Blomgren for layoutarbetet. Evastinas 
kombination av botanisk sakkunskap 
med erfarenhet av layout var val doku-
menterad framfor allt i form av Bohus-
lans flora. Hennes insatser for att hjalpa 
oss att fa fason pa vara spretiga manus-
kript har gatt langt utover vad som kan 
betraktas som vanligt layoutarbete. Ef
ter atskilliga turer med omarbetningar 

fanns darigenom en komplett layout av 
florans forsta del, som nu kallas Natur 
och vegetation, fardig for korrekturlas-
ning under senhosten 2016. For detta har 
vi, forutom vara egna genomlasningar, 
engagerat Berit Berglund och Goran 
Dahlback, bada med farsk erfarenhet 
fran arbetet med Gastriklands flora. Vi 
betraktar nu denna del som praktiskt ta-
get fardig for tryckning. 

Nar detta skrivs, i slutet av September 
2017, har vi ocksa fatt manusen for alia 
artbeskrivningar fardiga, inklusive lo-
kalforteckningar, utbredningskartor och 
urval av bilder, och Evastina har sedan i 
vintras arbetat med layout av denna del 
{Arter). 

Ett ytterligare mycket viktigt steg 
for att fa arbetet pa fast mark kom nar 
Thomas Karlsson pa eget initiativ tog 
pa sig den stora uppgiften att granska 
vara texter i artdelen. Hans noggranna 
genomgang av artbeskrivningarna har i 
hog grad bidragit till okad stringens och 
raddat oss fran onodiga misstag. Trots 
att kommentarerna och synpunkterna ar 
manga ar det uppmuntrande att konsta-
tera att de anda bara beror en liten del 
av beskrivningarna. Thomas insats ger 
bade stimulans och trygghet i det fort-
satta arbetet. 

Vi maste inse att korrekturlasningen 
aven i fortsattningen kommer att krava 
mycket arbete, inte minst nar lokalfor-
teckningarna med alia koordinater och 
mer eller mindre okanda lokalnamn 
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Bohlin, A. och Delin, A. 2003: Svamparter foreslagna skydd enligt Bernkonventionen. 
VAX 1/03, s. 36-37 (81.a. lappticka, flackporing, tallgraticka, doftticka, 
bombmurkia och ostticka). 

Delin, A. 2003 a: Naturvarden i urskogen vid Ensjolokarna. VAX2/03, s. 22-43. (Historik 
och inventeringsresultat betraffande karlvaxter, mossor, lavar och svampar). 

Delin, A. 2003 b: Smorhalet i Jarbo - ny svensk nordgrans for rostticka 
Ptiellinus ferruginosus? VAX 3/03, s. 3-4. 

Delin, A. 2003 c: Spiralvuxen ved. VAX 3/03, s. 5-8 
(Egna iakttagelser och referat av J.M. Harris: Spiral grain and wave 
phenomena in wood formation, 1988). 

Delin, A. 2003 d: Svart att bevara angs- och hagmarksfloran. VAX 3/03, s. 9-12 
(Djupmyrs i Osterfarnebo, upphdrd havd, trangda brudsporrar, 
forsvunnen faltgentiana). 

Agren, Ake, Delin, A. och Wannberg, Bjorn 2003: Nagra kulturfoljeslagares oden i 
Soderhamn under 20 ar-Del I. VAX3/03, s. 17-26 

Delin, A. 2003 e: Liten kandelabersvamp Artomyces cristatus foreslas fa atgardsprogram. 
VAX 3X53, s. 38. 

Delin, A. 2004 a: Aspfjadermossan Necl<era pennata trivs i tat skog. VAX 1/04, s. 3-7 
(Tillvaxt under perioden 1995-2003 i Langangarnas naturreservat). 

Delin, A. 2004 b: IVIed Vaxtgeografiska Sallskapet i Karelen. VAX ?/04, s. 8-15 
(Reseberattelse fran trakterna mellan Ladogas norra strand och Onega). 

Delin, A. 2004 c: Nyckelbiotoper och "Hoga naturvarden" i Lingbo, Halsingland. 
VAX 1/04, s. 16-22 (17 % av den klassade arealen har skadats genom 
avverkning eller gallring). 

Delin, A. 2004 d: Nattglim Siiene noctiflora - tillfallig eller konstant? VAX y/04, s. 22-25 
(Litteraturgenomgang om vaxtens och dess frons upptradande i Sverige 
och Nordamerika). 

Delin, A.: Fargbild av Diderma radiatum pa baks.an. 
Delin, A. 2004 e: En karaktar som skiljer sterila skott av hasslebrodd och sotgras. 

VAX2/04, s. 3 (Sotgras vander inte bladet). 
Delin, A. 2004 f: Gunnar Ersare. VAX 2/04, s. 4-5 

(Dddsruna over en mossexpert och naturvardare). 
Agren, Ake, Delin, A. och Wannberg, Bjorn 2004: Nagra kulturfoljeslagares oden i 

Soderhamn under 20 ar - Del II. VAX2/04, s. 45-54. 
Delin, A. 2004 g: Aim och hassel vid Krokbacken i Lingbo spontan? VAX 3/04, s. 3-4. 
Delin, A. 2004 h: Forskningsresan i Naturvardens Utmarker i Ramsjo 2004. 

VAX 3/04, s. 5-11. 
Delin, A. 2004 i: Rodlistan haller - enligt Hakan Berglund. VAX 3/04, s. 18-19 

(Referat av doktorsavhandling om urskogsoar i myrlandskap jamfdrda med 
nyckelbiotoper i brukat skogslandskap). 

Delin, A. 2004 j: Gyttrad nastsvamp Nidularia deformis - specialist pa drivved? 
VAX 3/04, s. 20-21 (Fem aktuella fynd pa strandad ved vid sjo eller 
strommande vatten). 

Delin, A. 2004 k: Lavar och varblommor pa on Gran. VAX 3/04, s. 26-32 
(Ladlav, smaflikig brosklav, tvakdnad pors). 

Delin, A. 2005 a: Batforsomradet vid nedre Dalalven 8-9 maj 2004. VAX 1/05, s. 3-5 
(rapport fran Sv. Lichenologisk Fdrenings exkursion). 

Delin, A. 2005 b: Kuntmyrbacken, Ytterhogdal. Stormhatt, kdseven och kransrams. 
VAX 1/05, s. 6-9. 

Delin, A. 2005 c: Storrdjningsmoran - dikning 1930 svar att reparera. VAX ?/05, s. 10-20 
(Lokal for glesgroe, storgroe, sotgras och slokstarr). 
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Delin, A., Hedkvist, Gunni, Hellstrom, Birgitta, Lennstrom, Ove och Norell, Bo 2000: 
Mellanskog kopte virke fran planerat naturreservat. VAX3IQQ, s. 6-7. 
(Svamskog med asp vid Fangsjon, Osterfarnebo. 
Strandskinnlav Leptogium rivulare). 
Ronnas i Freluga, Bollnas -fagellokal med botaniska varden. 
VAX 3/00, s. 13-14. 
Aldre produktionsskogar innehaller fler rodlistade lavarter. Anmalan av 
Ulrika Nordins 20-poangsarbete. VAX 3/00, s. 19-20. 
Fargbilder pa brunpudrad nallav, taigaskinn, vitmosslav och vy fran 
Vallmyrknula, Dorotea, pa mittarket. 
Forskningsresan i Naturvardens Utmarker 2000. VAX3A)0, s. 22-28. (Dorotea) 
Rdnn skjuter inte rotskott. VAX 7/01, s. 6-9. 
Chris Preston, Potamogeton och "Blommornas dag". Referat fran svenska 
Botaniska Foreningens Foreningskonferens 21-22 oktober 2000. 
VAX 7/01, s. 15-17. 
Signalarter - bokrecension. VAX 7/01, s. 24-26. 
(Johan Nitares och Skogsstyrelsens bok). 
Florainventering och tradgardsodling - konflikt eller samverkan? 
VAX 7/01, s. 30-32. (Infdrda och forvildade arter. Odia for att lara kanna). 

Delin, A., Edman, Malte och Ersare, Gunnar 2001: Jon-Jonsberget i Hamrange, 
grdnstensberg med rik flora. VAX 7/01, s. 34-39. 
Floran i Amot och skogarna i nordost. VAX 2/01, s. 23-26. 
(Akerbar, tysk fingerort, bergklint, ulldrt, grabinka, varveronika, stands mm). 
Den gryniga gelelavens habitat i Halsingland och Gastrikland. 
VAX 2/01, s. 29-37. 
Atgardsprogram for liten kandelabersvamp. VAX 3/01, s. 8-10. 
Forskningsresan i Naturvardens Utmarker 2001. VAX 3/01, s. 28-38. 
(Harjedalen, Storporig brandticka, kritporing, rasp-dvargbagmossa, 
tradbrosklav m.m.) 
Nye redaktdren har ordet. VAX 7/02, s. 5-6. 
Gamla trad - mangfaldens trad. Referat av Svenska Botaniska 
Foreningens foreningskonferens 13-14 okt. 2001. VAX 7/02. 
(Svante Hultengren, Johan Nitare, Henrik Weibull, Mats Jonsell, Olle Hojer). 
Botaniska naturvarden och naturvard i Lingboskogarna. VAX 7/02, s. 24-34. 
Lysande skildring av Dalarnas natur. VAX 7/02, s. 35-37. 
(Recension av Tomas Ljungs bok "Landet bortom tiden"). 
Odiingshistoria i Hamra nationalpark. VAX 7/02, s. 38-40. 
(Referat av vetenskaplig undersokning av Eva-Maria Nordstrom, SLU). 
Fargbilder av sumpnycklar, blodnycklar, angs- x sumpnycklar, mossnycklar 
och lokala allotetraploider pa mittarket. 
Dactylorhiza i Gastrikland och Halsingland enligt Mikael Hedren, 
VAX2/02, s. 35-38. 
Det gar utfor med naturvarden i skogen. VAX2/02, s. 42-43 
Mosippa Pulsatilla vernalis Uan fro till blomma. VAX 3/02, s. 14 
(Sadd i tradgard). 
Botanik i vilda Vasterbotten. VAX 3/02, s. 29-37 
(Rapport fran Forskningsresan i Naturvardens Utmarker i Asele 2002, 

Bartholin, Thomas, Delin, A., Englund, Ake och Wikars, Lars-Ove 2003: 
Hur lange star dod tallved i skogen? VAX 7/03, s. 26-31 
(Tolv slagugglebostubbar i Halsingland daterade med dendrokronologi). 

Delin, A. 2000 h: 

Delin, A. 2000 1: 

Delin A.: 

Delin, A. 2000 j: 
Delin, A. 2001 a: 
Delin, A. 2001 b: 

Delin, A. 2001 c: 

Delin, A. 2001 d: 

Delin, A. 2001 e: 

Delin, A. 2001 f: 

Delin, A. 2001 g: 
Delin, A. 2001 h: 

Delin, A. 2002 a: 
Delin, A. 2002 b: 

Delin, A. 2002 c: 
Delin, A. 2002 d: 

Delin, A. 2002 e: 

Delin, A.: 

Delin, A. 2002 f: 

Delin, A. 2002 g: 
Delin, A. 2002 h: 

Delin, A. 2002 i: 
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skall granskas. Andra "sma detaljer" 
som aterstar ar att redigera en mycket 
omfattande referenslista, att skapa ett 
artregister, diverse tabeller med Leg-
koder och overgripande statistik, over-
siktskartor och sluthgen att skriva ett 
introduktionskapitel till delen Arter dar 
vi forklarar var praxis i fraga om kart-
symboler, koordinater, namnskick mm. 

De 470 sidorna i delen Natur och 
vegetation bestar av 12 kapitel jamte 
ett forord, Vdxtriket, skrivet av Thomas 
Tidholm. I en kort Inledning beskriver vi 
de historiska och resursmassiga ramarna 
for arbetet, och de bakomliggande in-
tressena till exempel i fraga om natur
vard. Kapitlet Metod beskriver framfor 
allt inventeringsmetoden men ocksa vart 
satt att registrera resultaten, de kartor 
och koordinater som anvants och disku-
terar hur vi hanterat problem med artbe-
stamning. Darefter foljer ett kapitel om 
Utforskningshistoria, som framfor allt 
innehaller biografiska notiser om perso-
ner som bidragit till kunskapen om Hal
singlands flora, fran Olof Broman under 
1700-talets forsta del till alltjamt aktiva 
botanister. I stallet for de vanliga person-
portratten har vi valt att illustrera detta 
kapitel med bilder pa arter som en del av 
personerna beskrivit fran Halsingland. 
Kapitlen om Geologi och Kllmat kan 
betraktas som tamligen konventionella 
beskrivningar av forhallandena i land-
skapet. Kapitlet Ekologi och fysiologi 
ar mer omfattande. Nagra av kapitlets 
underrubriker kan ge en uppfattning om 
innehallet: Liv under jord (Mykorrhiza, 
Vaxter och markkemi, Aerenkym); Liv 
ovan jord (Vissnande och overvintring, 
Hostfarger, Vintergrona vaxter, Inverkan 

av arv och miljo, Frosttalighet, Torktole-
rans, Blomningstid). Blomningstiderna 
leder till en presentation av Kalendem, 
med vaxtsasongens perioder namngivna 
efter blomningstiderna for ett antal van
liga arter, fran alarnas tid till ljungens 
tid, och pa hosten lingonens samt lar-
karnas och jolsterns tider. 

Det foljande kapitlet, Vegetations-
analys, avviker ganska kraftigt fran vad 
man vanligen finner i landskapsfloror. 
Har forsoker vi beskriva var speciella 
tillampning av den statistiska metod 
som kallas klusteranalys. Med utgangs-
punkt fran att vi har tillgang till nagor-
lunda fuUstandiga artlistor fran ett stort 
antal lokaler sorterar vi dessa efter de
ras likhet i artfordelning med hjalp av 
ett ganska enkelt matematiskt uttryck. 
I detta kapitel diskuterar vi hur sorte-
ringen paverkas av olika parametrar 
och som overgripande resultat visar vi 
hur lokalerna fordelas pa ett antal grup-
per vilkas dominerande arter pekar pa 
att de i stort sett motsvarar de fem olika 
vegetationstyper Skog, Myr, Sdtvatten 
och sotvattensstrand, Havsstrand samt 
Kulturmark, som beskrivs i de fem ka
pitel som tillsammans utgor huvudpar-
ten (ungefar 340 sidor) av Natur och 
vegetation. Vart och ett av dessa fem 
kapitel bestar av tva huvudavsnitt, dar 
det forsta beskriver naturen och dess 
utveckling i olika partier av respektive 
vegetationstyp och de naturliga eller 
kulturbetingade faktorer som paverkat 
dem. I det andra huvudavsnittet beskrivs 
vegetationen i dessa olika partier. Dar 
kan vi ofta gora jamforelser mellan var 
subjektiva uppfattning om artsamman-
sattningen och de resultat som kluster-
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Delin, A. 1995 b: Vaxter i ruta 13G4H, Bro - Hosjon - Idsjon. VAX 1/95, s. 13-19 
(Ovansjo i Gstr. Rutiasbraken, darrgras, vattenstakra, sandviol m.m.) 
Turioner av vattenbladdra och kransslinga. VAX 1/95, s. 20-21 (Fargbilder). 
Liten stabil population av fjallhallebraken vid Hylstrommen. 
VAX1/95,s. 31-32. 
Forskningsresa i Naturvardens Utmarker 1995. VAX 3/95, s. 14-23 (Asele). 
Komplettera Halsingeflorans databasi VAX 1/96, s. 4-5. 
Lovbinda och andra brantvaxter i Halsingland. VAX 1/96, s. 21-25. 
Langangarna vid Storsjon i Gastrikland. aspskog med okande naturvarden. 
1/AX2/96, S.I9-24 
Ryl i Gavleborgs Ian. VAX 3/96, s. 18-28, med fargbilder. 
Attersta 17:2 i Ovansjo, Sandvikens k:n, gammelskog med stora 
naturvarden. VAX 1/97, s. 4-8 (415-arig gran, lundbraken, 
myskmara, gron skoldmossa, flackporing m.m.). 

och Skogh, Lotta 1997 b: Kustarun pa Gavle-Sandvikens flygfalt. VAX 3/97, s. 5-10. 
1997 c: Oviss framtid for den rara ladlaven. VAX 3/97, s. 11-12 (Offsjdmuren, Jarbo). 
1998 a: Rudolf Wallenius, skoglig naturvardare. VAX ?/98, s. 8-12 

(Ovansjo kronopark, Sandviken, tre reservats historia). 
Delin, A. 1998 b: En botaniskt marklig ravin i Ramsjo. VAX 1/98, s. 25-28 

(Tradbrosklav och saffranslav m.m.). 
Aspen - herre pa tappan. VAX2/98, s. 9-11 (I konkurrens med gran). 
Osterbergsmurens naturreservat i Ovansjo, artrik gammelskog. 
VAX 2/98, s. 32-40. 
Botanik som naturvardande kraft. VAX 3/98, s. 7-9. 
Ny lokal forsotgras I Halsingland. VAX3/98, s. 12-13 (Skog, Skidtjarnsberget). 
Grossjoberget har blivit naturreservat. VAX 3/98, s. 14-16 
Vattendomstolen sager ja till utbyggnad i Svagan. VAX ?/99, s. 6-7 
(Skansjons och Digerons kraftverk, Bjuraker, ringlav, haldanenmossa, kur 
ragommamossa, timmerskapania m.m.). 
Fropasbotanik eller naturvardsbotanik? VAX 1/99, s. 9-11. 
Var radd om gamla trad! VAX r/99, s. 21-24 
(Substrat for manga sallsynta och hotade kryptogamer). 
Alia nyckelbiotoper maste bevaras! VAX 7/99, s. 31-33 
(Debattinlagg mot Lansjagmastarna i de nordliga lanen). 
Forskningsresan i Naturvardens Utmarker, Dorotea, 1998. 
VAX 1/99, s. 37-44. 

Forskningsresan i Naturvardens Utmarker 1999 i Ytterhogdal. 
VAX 3/99, s.4-18. 
Kungsbergets natur. VAX 7/00, s. 4-8 (Jarbo, Gstr). 
Silverlav - kulturskatt. VAX 7/00, s. 13-15 (Pa askar i gardsmiljoer i Gstr). 
Stora Bolleberget i Bollnas - klassisk lokal for fjallbracka Saxifraga nivalis 
- ny lokal for smalskaftslav Cybebe gracilenta. VAX 2/00, s. 18-20 

Delin, A. 2000 d: Clavicorona cristata (Kaufmann) Doty funnen i Halsingland. 
VAX 2/00, s. 31-33. 

2000 e: IVIossklubba Eochronartlum musclcola i Ulvtorp, Ockelbo. VAX2/00, s. 34. 
2000 f: Flora Nordica, volym 1, anmalan. VAX2/00, s. 37. 
2000 g: Flora Nordica valkomnas av amatdrbotanisten. Anforande vid KVA 

6 mars 2000. VAX 2/00, s. 38-39. 

Delin, A, 
Delin, A. 

Delin, A. 
Delin, A. 
Delin, A. 
Delin, A 

Delin, A. 
Delin, A. 

Delin, A 
Delin, A 
Delin, A 

Delin, A. 
Delin, A. 

Delin, A. 
Delin, A. 
Delin, A. 
Delin, A. 

Delin, A. 
Delin, A. 

Delin, A. 

Delin, A. 

Delin A., 

Delin, A. 
Delin, A. 
Delin, A. 

Delin, A. 
Delin, A. 
Delin, A. 

1995 c: 
1995d 

1995 e 
1996 a 
1996 b 
1996 c: 

1996d 
1997 a 

1998 c: 
1998 d: 

1998 e: 
1998 f: 
1998 g: 
1999 a: 

1999 b: 
1999 c: 

1999 d: 

1999 e: 

1999 f: 

2000 a: 
2000 b: 
2000 c: 
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Delin, A. 1988 c: Samla belaggexemplar for Halsinglands flora! I/AX2/88, s. 4-6. 
Delin, A. 1988 d: Vegetation pa block i Halsingland. 1/AX2/88:14-21. 
Delin, A. 1988 e: Myggblomstrets dolda liv och forokning. VAX 3/88, s. 14-15. 
Delin, A. 1988 f: IVIyrstarren vid Johans loke - om gackande gamla vaxtlokaler. 

VAX 3/88, s. 23-26. 
Rika dagar i fattig Karbdie-flora. VAX 7/89, s. 25-28. 
Finnstarr, fargbild. VAX 7/89, s. 46. 
Frossorten - med skold och kastmaskin. VAX 7/89, s. 52-54. 
Fjallhallebraken pa kalkfattig berggrund. VAX 7/89, s. 58-59. 
(Hylstromen och Laforsen). 
Samla belaggexemplar for Halsinglands flora - II. VAX2/89, s. 37-40. 
Hur overvintrar vaxterna i Halsingland och Gastrikland - del II. 
VAX2/89, s. 44-48. 
Efter Halsingefloran. VAX 3/89, s. 5-6. 
Nordlig anisticka funnen nara Grontjarn i Ljusdal. VAX 3/89, s. 20-22. 
Carex pallens (blek vispstarr) finns i Halsingland. VAX 3/89, s. 39-41. 
Nordlig anisticka - indikator pa skyddsvard skog. VAX 7/90, s. 18-20. 
Sotgras, Cinna latifolia, i Halsingland. VAX 7/90, s. 26-34. 
Fynd fran Halsingland 1989. VAX2/90, s. 18-22. 
Tjuvberget i Bollnas - bergrots- och blockvaxtlokal. VAX2/90, s. 31-36. 
Hur overvintrar vaxterna i Halsingland och Gastrikland? - del III. 
VAX 1/91, s. 13-16. 

Eliasson, Torbjorn och Delin, A. 1991: Skogsfruns reaktioner pa gallring och slutavverkning 
observationer i Los. VAX 7/91, s. 17-19. 
Invasionen i Skralldalen 1850-1870. Kulturpaverkan i vildmarken tolkad i 
dagens vegetation. VAX 7/91, s. 32-38. 
Ett hektar Los i Undersvik. VAX 7/91, s. 39-42. 
(Glansvide, harstarr och smaldundrt i rikkarr). 
Fynd i Halsingland 1990. VAX2/91, s. 5. 
Reseberattelse fran exkursion med doktoranderna vid Institutionen for 
Sytematisk Botanik, Uppsala Universitet, 9-11 aug. 1991, i norra 
Halsingland. VAX 3/91, s. 27-35. 
Backtrav, grustrav och sandtrav. VAX 7/92, s. 22-27 
Sotgrasets reaktion pa avverkning, 2. VAX2/92, s. 23-25. 
Reservatet for faltgentiana pa Rigberg i Hassela. VAX 3/93, s. 8-11. 
Angsruta, Thalictrum flavum, eller backruta, Thalictrum simplex? 
VAX 7/94, s. 22-27. (Artkaraktarer pa planter i odiing). 
Grynig gelelav, Collema subflaccidum, funnen i Halsingland. 
VAX 7/94, s. 31-32 (Grossjoberget, Arbra). 
Forskningsresa i naturvardens utmarker 1993. 
VAX 7/94, s. 34-37 (NV Halsingland och Lillhardal). 

Larsson, Inge & Delin, A. 1994: Rosettjungfrulin, Polygala amarella, funnen i Sibo. 
VAX 7/94, s. 38-39. 

Delin, A. & Westlund, Kent 1994 d: Tandrot, Dentana bulbifera, funnen i Halsingland. 
VAX 7/94, s. 40-42 (Langnasudden, Bergvik). 

Delin, A. 1994 e: Det fortsatta arbetet med Halsinglands flora. VAX2/9A, s. 8-9. 
Delin, A. 1994 f: Viby kulle 66 ar efter Ahlner. VAX2/94, s. 12-14 (Hamrange, Gstr). 
Delin, A. 1994 g: Vem har sett en froplanta av asp? VAX 2/94, s.27-29 
Delin, A. 1994 h: Annu ingen froplanta av asp. VAX 3/94, s. 10. 
Wedin, Olle & Delin, A. 1995: Naturreservatet Bladmyran i Hille. VAX 7/95, s. 10-12 

(Bl.a. slokstarr och knottblomster). 

Delin, A. 1989 b 
Delin, A. 1989 c 
Delin, A. 1989 d 
Delin, A. 1989 e 

Delin, A. 1989 f: 
Delin, A. 1989 g: 

Delin, A. 1989 h: 
Delin, A. 1989 1: 
Delin, A. 1989 j: 
Delin, A. 1990 a: 
Delin, A. 1990 b: 
Delin, A. 1990 c: 
Delin, A. 1990 d: 
Delin, A. 1991 b: 

Delin, A. 1991 c: 

Delin, A. 1991 d: 

Delin, A. 1991 e: 
Delin, A. 1991 f: 

Delin, A. 1992 b: 
Delin, A. 1992 c: 
Delin, A. 1993: 
Delin, A. 1994 a: 

Delin, A. 1994 b: 

Delin, A. 1994 c: 
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analysen ger pa en mer finfordelad niva. 
Mycket ofta finner vi att vara subjektiva 
frekvenslistor, typiskt baserade pa nagra 
tiotal lokaler, stammer forvanansvart 
val med artfordelningen i de statlstiskt 
utsorterade lokalkluster som inneballer 
mangfaldigt fler lokaler. 

Delen Arter kommer till sidantal 
att bli nagorlunda lik den forsta delen, 
mojligen nagot storre. Arterna presente-
ras i systematlsk ordning, det vill saga 
med familjerna ordnade enligt systemet 
LAPG III, med arterna inom varje fa-
milj sorterade i alfabetisk ordning efter 
de vetenskapliga namn som anvandes i 
Dyntaxa vid arbetets slutforande. Arter 
som vi bedomt som tillfalliga eller for-
svunna har vi lagt in pa sina platser i 
systematiken med en i allmanhet myck
et kortfattad beskrivning. Tillfalliga ar
ter markeras med en mindre font. I all
manhet har vi dock kostat pa aven dessa 
en lokalforteckning, som ofta ar mycket 
kort. Aven for ovriga arter varierar bade 
langd och utformning av beskrivningar
na betydligt. Avsikten med beskrivning
arna ar att formedla information som 
inte ar latt tillganglig i vanliga floror. 
Denna kan vara baserad pa egna iakt
tagelser eller tydligt angivna referenser. 
De flesta beskrivningarna foljer en viss 
mall, som ofta borjar med att beskriva 
frospridning, etablering och groningsbe-
tingelser och vaxtens tidigaste utveck
ling. Utvecklingen under vaxtsasongen 
och artens livscykel beskrivs i manga 
fall, till exempel blomnings- och frosatt-
ningstider, vissnande, overvintring och 
de forsta livstecknen pa varen. Daref
ter beskrivs vanligen artens forekomst i 
olika miljoer, ofta med stod av vara sta

tistiska resultat. Manga avvikelser fran 
mallen forekommer, vanligen orsakade 
av brist pa relevant information. For ett 
fatal arter kan vi saga nagot om fore
komst i aldre tider pa basis av arkeolo-
giska eller kvartargeologiska resultat. I 
andra fall kan upptacktshistorien vara av 
speciellt intresse. 

For manga arter ger vi ocksa en eller 
ibland flera bilder. Aven bar har vi fram
for allt stravat efter att visa drag som 
inte framgar tydligt av vanliga "artpor-
tratt". Det kan vara karakteristiska och 
sarskiljande detaljer, utseendet i nagot 
sarskilt utvecklingsstadium eller avvi
kande former. 

For de allra flesta arter kompletteras 
beskrivningen med en utbredningskarta. 
For de allra vanligaste och jamnt forde-
lade arterna har vi funnit kartan overflo-
dig, och for arter med mycket fa loka
ler menar vi att en lokalforteckning ger 
battre information an en karta. Ibland ger 
vi dock bade karta och lokalforteckning. 
Gamla fynd (fore 1980) visas pa kartan 
for en del arter, framfor allt om de indi-
kerar en pataglig okning eller minskning 
av artens utbredningsomrade. 

Som exempel pa utbredningskartans 
utseende visar vi pa nasta sida kartor 
for ett par av Anders favoriter, sotgras 
och myskmara. Bakgrundskartan visar 
forutom de storre sjoarna och vattendra-
gen ocksa de administrativa granserna 
for nuvarande kommuner och forsam-
lingar sadana deras granser var omkring 
1990. Eftersom utbredningsmonstret for 
manga arter ar tydligt kopplat till hojden 
over havet visar vi ocksa hojderna med 
fyra nyanser av brunt (over 100, 200, 
300 och 400 m). 

11 



Vdxter i Hdlsingland och Gdstrikland 1/2017 

Anders uttalade under de sista aren ofta 
sitt starka fortroende for var formaga att 
fora arbetet med floran i hamn, och sin 
onskan att vi skulle sta som bans med-
forfattare. Vi skall gora vart basta for att 
motsvara detta fortroende. 

Bjorn Wannberg, Arnold Larsson 
September 2017 

Sotgras utbredningskarta 
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Register over publicerade artiklar av 
Anders Delin 1983-2016 UlfSwahn och Peter Stahl 

I registret ar artiklar inkluderade som ar publicerade i VAX (inkl. Kontaktbladet), 
sampublicerade artiklar (och i forekommande fall aven fotografier med kommenta-
rer), samt artiklar i Svensk Botanisk Tidskrift. 

Delin, 
Delin, 
Delin, 

Delin, 
Delin, 

Delin, 
Stahl, 
Delin, 
Delin, 

Delin, 
Delin, 
Delin, 
Delin, 

A. 1983 
A. 1983 
A. 1983 

A. 1984 
A. 1984 

a 
b 
c 

a: 
b: 

Ic: 

Hur lever vaxterna pa vintern? Kontaktblad 2/83. 
Rapport fran projekt Halsinglands flora 1982. Kontaktblad 2/83. 
Blatry vid Finnstugustrommen i Voxnan - en konkurrenskraftig framling. 
Kontaktblad 3/83. 
Hdstvader i Jamtlandsfjallen. Kontaktblad 1/84. 
Gavleborgs Botaniska Sallskaps sommarmote och kurs i Soderhamn 25 -
31 juli 1983. Kontaktblad 1/84. 
Viola selkirkii, Skuggviol. VAX2/84, s. 14-16. (Artportratt). A. 1984 

Peter & Delin, A. 1984: En flora vaxer fram. VAX2/84, s. 21-27. 
A. 1984 d: 
A. 1984 e: 

A. 1985 
A. 1985 
A. 1985 
A. 1985 

Delin, A. 1985 

Delin, A. 1985 

Delin, 
Delin, 
Delin, 

Delin, 
Delin, 
Delin, 
Delin, 
Delin, 
Delin, 
Delin, 
Delin, 

A. 1985 
A. 1986 
A. 1986 

A. 1986 
A. 1986 
A. 1987 
A. 1987 
A. 1987 
A. 1987 
A. 1988 
A. 1988 

Malet i sikte - disposition for Halsinglands Flora. VAX 3/84, s. 5-12. 
Vaxter vid Voxnan, VAX 3/84, s.19-25 (Med rapport om klotgras, Pilularia 
globulifera, funnen av Mats Dynesius, ny for Norrland). 
Ordforanden har ordet. VAX 1/85, s. 4-9. (Bl.a. 1984 ars fynd). 
Brunklover - en art pa tillbakagang. VAX 1/85, s. 30. 
Halsinglands Flora - forsok till artbeskrivning. VAX //85, s. 31-32. (Graal). 
Gavleborgs Botaniska Sallskap - resultat 1984 och planer for 1985. 
VAX 2/85, s.8-11. 
Ny svensk standardflora - Krok & Almquist reviderad av Lena och Bengt 
Jonsell. VAX2/85, s. 47-49. 
Kan svampar visa var lasbraken kan vaxa? VAX 3/85, s. 14-19. 
(Om utvecklingen av gametofyt och sporofyt). 
Inventerarmotet i Angersjo 13-15 juli 1985. VAX 3/85, s. 39-40. 
Angsflora i Halsingland. VAX 1/86, s. 72-81. 
Sotgrasets och nagra andra skogsvaxters reaktion pa kalhuggning och 
lovsly-uppslag. VAX 3/86, s. 32-39. 
Inventerarmotet i Ytterhogdal 9-11 augusti 1986. VAX 3/86, s. 40-44. 
Finns Carex pallens i Halsingland? VAX 3/86, s. 53-54. 
Hur overvintrar vaxterna i Halsingland och Gastrikland? VAX 7/87, s. 4-9. 
Gor Ditt eget herbarium. VAX 7/87, s. 13-15. 
Skav-, skav x smal-, smal- och tradfraken. VAX2/87, s. 30-33. 
Galium suecicum, backmara, i Angersjo. VAX 3/87, s. 29-30. 
Hur man skiljer Pyrola-arterna pa bladen. VAX 7/88, s. 9-11, med fargfoto. 
Floran vid en korttidsreglerad alvstrand och vid en oreglerad - jamforelse 
mellan Varpen vid Bollnas och Ljusdalsselet. VAX 1/88, s. 46-50. 
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Miljororelsen behovs! Per-Olof Erickson. Naturskyddsforeingen 

Miljofragorna ar manga i dagens sam-
halle dar ekonomisk utveckling och mer 
konsumtion verkar vara allena radande. 
Vi skall oka konsumtionen trots att alia 
borde inse att det ar totalt ohallbart. 
Ekonomisk utveckling och okad kon
sumtion tar pa jordens resurser som till 
slut kommer att ta slut och annu tidigare 
paverkar klimatet som gor jordklotet 
omojligt att leva pa. 

Miljororelsen forsoker pa flera satt 
att motverka denna utveckling. Ibland 
lyckas vi efter manga ars kamp mot 
myndigheter och beslutsfattare. Ett bra 
exempel pa detta har vi blivit paminda 
om i samband med miljokampen Anders 
Delins nyliga bortgang. 

Exemplet galler Hylstrommen i Vox
nan i Halsingland. Hylstrommen ar det 
storsta vattenfallet i sodra Norrland. 
Fallhojden ar ca 20 m pa en 200 meter 
lang stracka. Laxen vandrade for lange 
sedan hit. Harr och oring fanns atmins-
tone tidigare. Utter observeras. Flera in-
tressanta typiska vaxter finns i sma men 
stabila populationer. 

Kraftverket som planerades har skul
le ha givet en effekt pa 8 megawatt och 
en produktion pa 52 gigawattimmar per 
ar. Kraftverket skulle ha damt over 15 
kvadratkilometer myr, skog och alvfara 
for att kunna magasinera 100 miljoner 
kubikmeter varflodsvatten. 

Striden mellan utbyggnadsintressen 
och naturvardsintressen har varit myck
et lang och intensiv. Den startade redan 

pa 1950-talet da planering for Hylstrom-
mens kraftverk paborjades., men blev 
mer allmant uppmarksammad under 
aren 1977-1994. Forst 1995 kunde be
varande - och naturvardsintresset be
traktas om vinnare och arendet avsluta
des, sa an i dag flyter vattnet fritt fram i 
Hylstrommen till gladje for vaxter, djur 
och friluftslivet. 

En kraftig bidragande orsak till denna 
omsvangning var den naturinventering 
som genomfordes av Anders Delin ge
nom Gavleborgs Botaniska Sallskap 
sommaren 1984. Vid Hylstrommen hit-
tades vaxterna Kung Karls spira, back-
starr, sumpbladdra och fjallhallebraken. 
Anders Delin ledde aven den livliga 
debatt till forman for ett bevarande som 
da drevs av de naturvardande ideella 
foreningarna. Forutom Anders Delins 
naturinventering och idoga debattaktivi-
tet upprattade ban aven en forteckning 
over alia (minst 21) yttranden och beslut 
angaende ovre Voxnan for Foreningen 
Bevara Voxnans Strommar och Natur
skyddsforeningen i Gavleborgs Ian. 

Nar miljofragorna i dagens samhalle 
blir allt fler och svarare ar det viktigt att 
tanka tillbaka pa Hylstrommen, dar mil
jororelsen och inte minst Anders Delins 
utdragna langa kamp till slut segrade.An
ders Delins minne lever kvar och hjalper 
oss att inte ge upp i den fortsatta kampen 
for en mer uthallig och battre varld. 

Naturskyddsforeingen 
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Han forevigar den halsingska floran Ljusdal 30 juli 2015. Text och bild Lovisa Hassner. 

Iden om att sammanstalla ett verk om 
Halsinglands flora blev till en klar tan-
ke for Anders Delin 1979. Sedan dess 
har han legat pa kna i skog och mark, 
vandrat over stock och sten, inventerat, 
samlat och tagit manga viktiga steg i det 
gedigna arbetet for att beskriva den hal
singska mangfalden av vaxtarter. 

- Vaxterna har ratt, bade etiskt och fi-
losofiskt, att finnas. Inte bara pa marken 
utan ocksa i ord och i litteraturen, sager 
Anders Delin, ordforande i Gavleborgs 
botaniska sallskap. 

Ett stenkast in i skogen vid sjon 
Orsmilen, inte langt fran Jarvso, porlar 
backarna och runt omkring vibrerar sko
gen av liv. Just den bar platsen ar nagot 
unik, bade i riket och i landskapet. Vid 
sma utsprang i backen vaxer namligen 
sotgraset. 

- Den ar valdigt ovanlig, vi kan hitta 
den i omkring 20 vaxtplatser i Halsing
land bara, och framst i den ostra delen, 
berattar Anders Delin. 

Mitt i den rika mangfalden och vaxt-
ligheten i skogen urskiljer den pensione-
rade lakaren snabbt sotgraset fran andra 
sorter. Det ar med stort engagemang, 
manga ars erfarenhet och kunskap, 
och framfor allt med ett stort hjarta i 
Halsingland han berattar vidare om 
favoritviixten. 

- Den har den egenheten att bladen 
inte vrider sig sa att nederdelen hamnar 

Sotgras. Foto: Anders Delin 

uppat, pa sa satt kan man kanna igen 
den, sager Anders och rullar forsiktigt 
ihop ett av sotgrasets blad mellan fing-
rarna. Det gor han for att visa varfor 
graset fatt sitt namn. Sotgraset ger nam
ligen genast ifran sig en sot doft som lik
nar bittermandel och kumarin. 

- Det ar en riktig huldrevaxt. Precis 
som huldran karaktariseras sotgraset av 
att vara blygt och folkskyggt. Vill man 
leta efter det ska man soka dar det inte 
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Sotgras. Foto: Anders Delin 

finns andra gras, den tycker inte om sall
skap och trivs garna vid utsprang och 
stenblock. 

Anders Delin har agnat mycket tid at 
den har arten. Under 1970- och 1980-ta-
len fanns den kanske endast pa tva eller 
tre vaxtplatser. Den mest kanda och for
sta fynduppgiften ar fran Hassela dar den 
observerades redan under 1860-talet. 

Inventeringsarbetet ar klart och nu 
arbetar Anders Delin med korrekturlas
ningen for att forhoppningsvis kunna 
skicka in manus och bildmaterial till lay
out under hosten. Nar tanken tagit form 
1971 borjade han leta folk som ville 
vara med och bidra for att sammanstalla 
floran. Pa den tiden fanns inte nagon 
botanisk verksamhet, men med hjalp av 
enskilda personer pa olika platser i Hal
singland bildades snart en forening. Till

sammans akte de ut pa inventeringslager 
en till tva ganger om aret. Det fanns ett 
stort behov av inventering och foraning-
en borjade noga dokumentera och fora 
protokoll for varje plats. 

- Vi har valdigt mycket material. Det 
ar nog en halv miljon data med infor
mation om tidpunkt, en koordinat, plats-
namn, namn pa arter. Allt finns i en da-
tabas, berattar Anders. 

- De storsta skillnadema vi kan se 
inom landskapet ar mellan ost och vast, 
det beror framst pa hojden over havet, 
vilket paverkar vaxtzonema. Sydliga 
vaxter finner vi mer osterut, medan fjall-
vaxter trivs battre mot Ramsjo, Los och 
andra orter vasterut. 

Men Halsingland har inte nagon unik 
flora jamfort med andra landskap. 

- Det ar ganska sjalvklart att flo-
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u-.Enasfaftsok,... 

Bollndsutstallningens paradbord. Foto: Berit Berglund 

Lyckades vi lansera floran da? Det ar i 
alia fall 175 utstallningsbesokare som 
vet vad som ar pa vag. Annu fler kanner 
troligen igen den rosa orkideaffischen 
Hdlsinglands flora med Alf Pallins elva 
portrait av skogsnycklar Dactylorhiza 
maculata subsp fuchsii. Den har delats 
ut inom foreningen, skickats ivag per 
post och hangts upp pa Museet, Mo-
backes Handelstradgard, Kulturhuset, 
Studieframjandet och pa andra stallen 
dar affischplats finns. 

Resan ut i Verkligheten har borjat for 
Hdlsinglands flora. Studiecirkeln vi har 
i gang heter Hdlsinglands flora. Verket 

och verkligheten. Hittills har det blivit 
mycket verklighet for studiecirkeln ef
tersom Verket an sa lange visserligen 
finns, men som papperskorrektur i tva 
ex eller inlast i datorerna bos forfattarna 
Bjorn Wannberg och Arnold Larsson 
samt Evastina Blomgren som ar florans 
layoutare i Uddevalla. 

Tank framat; vilken skillnad det ska 
bli nar det gar att halla i floran, gar att 
ta pa den och bladdra. Droja lite vid nan 
bild, lasa en artlista noga, studera kar-
torna. Tanka pa Anders. 

Berit Berglund, 1/112017 
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Den 20 juli inleddes en ny etapp i stu-
diecirkelns verksamhet. Tva deltagare 
atergick till floraarbetet och fyra nya 
kom in. Vi tog da chansen att samkora 
cirkel och utstallning pa torsdagar som 
var den lugnaste dagen. Besokare hade 
foretradesratt. 

Sen var det verkligen som ett koslapp 
nar cirkeln efter fyra innetraffar andigen 
fick gora utflykter till Bolleberget, Lug-
nesjon, Stenoorn och Alsjon. Mer om 
detta berattas vid annat tillfalle, manga 
foton finns. 

Utstallningsrutin 
Utstallningen gick efter hand in i ett lug-
nare och rikare skede med mer och mer 
blommor. Man borjade fa rutin och veta 
saker och hinna med att skriva etiket-
ter, limma fast fallna rosenblad, plocka 
tistelfjun fran brudborstarna och stapla 
dem i en skal, nypa blommor fran rallar-
rosorna och gora om dem till nackrosor 
(de vissnar direkt annars), presentera 
bladen (lansetdika) for sig och visa dun-
spiralerna instangda i vitrinen. Skalen 
med den mjuka mossan och linnea-rank-
orna duschades varje dag. Att halla allt 
frascht i lokaler som inte ar avsedda for 
levande materia tar mer tid och spring 
an man tror. Skoljrum, tankte jag manga 
ganger. Jag vill ha skoljrum med slang 
och storvask och tegelgolv med golv-
brunn och egen sopsack. 

Kom det folk och tittade da? Jada det 
kom 175 besokare inklusive sommarmo-
tets 23 personer. Vi hade 50 olika pytsar, 
vaser, behallare och hinkar dar vi hann 
forevisa ca 140 levande vaxter, varav tva 
paradbuketter. En med stora blaklockor 

Fyra nya deltagare i studiecirkeln: 
Katarina, Lena, Par och Jennie. 
Foto: Berit Berglund 

fran Inga-Greta vid vernissagen och en 
finalbukett fran Eva Olsson i Jarvso sista 
veckan. Det lyfter helhetsintrycket flera 
hack om en sadan bukett placeras vid 
entren eller centralt i rummet. Vaxterna 
visades annars glest eller individuellt sa 
att de syntes bra. Grasvipporna torkade 
elegant och utgjorde en skir kontrast till 
Alfa Lavalen pa ena fonsterbanken. 

Bildvisningarna var vardefulla i sig 
sjalva, men tack vare att lokalen inte gick 
att morklagga p.g.a. fonstervaven bakom 
mjolkseparatorn (som rundar sig maktigt 
pa bilderna); alltsa tack vare ljuset i rum-
met, med ogonkontakt mellan bildvisare 
och askadare, uppstod spontana samtal 
kring vaxterna, deras vaxtplatser, min
nen, farhagor etc. Bjorns drom var sak-
rad, Goran sakrade sin drom om regnfria 
flyttdagar genom att hyra ett tackt slap. 

Under Bollnasutstallningen var vi 
fyra personer med tatt samarbete. Allt 
funkade och vi hade aven varsin drom 
som gick i uppfyllelse. Det ar roligt att 
fa uppleva. 
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Anders Delin. Foto: Lovisa Hassner 

ran liknar den i grann-landskapen. Det 
unika med Halsingland ar skogarna, de 
blanande bergen och kallorna vid foten 
av bergen, sager Anders, som sa fort 
han fatt en ledig stund, tillbringat tiden 
i Halsinglands natur. Trots att han bor i 
Jarbo utanfor Sandviken ar det bar han 
har sitt hjarta. 

- Det ar mitt landskap, jag ar hem-
mahorande bar. 

Under alia ar som Anders engagerat 
sig i Halsinglands flora, har han ocksa 
sett forandringama, som manniskan ar 
orsaken till. 

- Det ar kulturlandskapet som har for-
andrats. Gamla oppna platser vaxer igen. 
Och den riktigt stora forandringen ar att 
det inte langre finns lika mycket kor. 

Betande djur har ett stort inflytande pa 
landskapet, inte minst i vagkanter som 
forr alltid var hardbetade. 

- Jag kan inte tanka mig att det skulle 
vara sa mycket lupiner i dag om man 
fortfarande hade djuren som betade, de 
ar formodligen valdigt goda. 

En annan stor forandring som Anders 
marker ar att gammelskogarna ar borta. 

-1 dag ar det nastan bara gammelsko-
gar man hugger ned. Det ar bedrovligt 
for skogarna, sager han. 

En annan mansklig paverkan pa na
turen ar utbyggnaden av alvarna, som 
haft lika stora effekter pa floran, men 
pa ett mer begransat omrade langs med 
alvstrackor. 

- Det ar en belt ny, konstgjord miljo 
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som vi botaniker inte vill kalla strander. 
Flera vaxter har gatt tillbaka pa strackan 
mellan Jarvso kyrka och ut till havet, be
rattar Anders. 

Hans intresse for natur och vaxter 
kom delvis fran foraldrarna som ofta tog 
Anders med ut i skogen for att plocka 
bar och hjalpa till i tradgarden. Intresset 
vaxte snabbt till ett stort engagemang 
och det centrala budskapet med floran 
ar tydligt. 

- Jobbet vi gor ar allvarligt och hog-
prioriterat. Utan klorofyll skulle ingen-
ting existera, varken vi, djur eller vaxter. 

Det skulle bara finnas svamp och bak-
terier. Men manga moderna manniskor 
har tappat viktiga varden och har inga 
begrepp om naturen i dag. Det ar viktigt 
att forsta att de levande organismerna ar 
bar for att de utvecklats med tiden, de 
ar nodvandiga for oss men ocksa i sin 
egen kraft. Det ar beklammande att de 
bar varelserna inte kan fora dagbok for 
att fora kunskapen vidare. 

Lovisa Hassner, tidigare publicerad i 
Ljusdals Posten 30 juli 20]5 
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Tidningsintervju med foto. Denise Lind-
berg fran Tidningen Ljusnan kom den 
18 juli. Helsida och forstasida 25 juli 
med bilder av bl. a en kameraskygg dy-
bladdra {Utricularia intermedia) just in-
kommen fran sitt fridsamma myggkarr. 
Reportage! publicerades aven i Hudiks-
valls Tidning senare. All publicitet for 
botaniken ar bra; det var Anders och jag 
rorande overens om. 

Anders Delin, Berit Berglund. 
Foto: Birgitta Wannberg 
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Sommarmote lordag den 15 juli med 23 deltagare. Studieframjandets langbord i 
fonstersalen, Inga-Greta Anderssons stora sommarbuketter med brudborstar, stora 
blaklockor ocb maffiga gras, Birgittas bryggkaffe och smorgastartor special som hon 
vet var hon ska skaffa. Anders i permobilen med sina anhoriga hann prata med oss 
och till oss om Halsingefloran och dess framtid. Det var bekraftande och efterlangtat. 

Langbordet i fonstersalen. Foto: Ethel Delin Bjorn Wannberg tycker att bildvisningen 
fungerat. Foto: Inga-Greta Andersson 

Inga-Greta Andersson sjunger 
Hdlsingesdngen. Foto: Lena Westberg 

Thomas Tidholm laser urjorordet. 
Foto: Inga-Greta Andersson 

Alia deltagare hdlsas hdrmed hjartligt vdlkomna till sommarmotet. Det dr sa roligt 
att se Hdlsingeflorans vdnner, forfattare, familj och fotfolk samlade till detta rdd-
slag. Varsagoda och lat oss vdl smaka. Om en timme ska vi ga till Bollnds Museum 
och se utstdllningen. Det var vad jag glomde att saga i borjan, men det verkade som 
om alia forstod det anda. 

Det var en sa maktig stamning, vi at och drack, vi drack och at och Thomas 
Tidholm laste en sida i forordet om vaxter och insekter. Jag pratade pa till Bjorns 
bildvisning av de vackra vinjettsidorna i Del 1 av floran. Och sedan, tamejsjutton, 
sjong Inga-Greta Halsingesangen for oss. I den texten namns alia naturmiljoer utom 
myren. Darefter drog vi till museet hela flocken, och Anders fick aka i den ena varu-
hissen efter den andra. 
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Grae Jagarn och kampen mot 
Den stora Landsdraken Jens Hansen, Jarvso 

"Han dr borta nu, Gudfadern Gra " - citat ur Den stora Vreden. Foto: Lovisa Hassner 

Nar jag sag denna bild gick mina tankar 
tillbaka till 1980-talet till Folkteaterns 
uppsattning av Olof Hogbergs Norr-
landsepos. Den Stora Vreden. I forestall-
ningen beskrevs bland mycket annat fol-
kets kamp mot Den stora Landsdraken. 

Den kraftfulla Grae Jagarn ar frontfi-
guren i denna kamp och har sina gudbarn 
som ocksa tar upp kampen. Somliga 
lyckas val i sitt uppdrag, andra inte lika 
bra utan forgiftas av Landsdrakens etter. 

I slutscenen star folket och ser Graa 
Jagarn forsvinna och sager i korus: "Han 
ar borta nu, Gudfadern Gra". Tystna-
den, tomheten. Sedan borjar en kvinna 

sjunga en hyllning till det som vaxer i 
form av en lingonblomma. 

I dag star vi har och ser en kraftfull ge-
stalt forsvinna tillbaka till de skogar han 
alskade sa hogt och agnade en stor del av 
sin livskraft till att forsvara och bevara. 
Han var som en gudfader for manga av 
oss med sin inspirerande kunskap, sin 
varma entusiasm och sitt smittande mot. 

Vi star bar och ser att han ar borta. 
Tystnaden, tomheten. Men ekot av bans 
drommar finns kvar. Sa lat oss ta vart an-
svar och fortsatta kampen mot Den stora 
Landsdraken som fortfarande lurar runt 
Norrlands skogar. 
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Pa forskningsresa med legender Andreas Oster 

Jag traffade Anders Delin 
for forsta gangen i mitt s6-
kande efter skogsekologi-
kunskaper, till mitt intresse 
och jobb med naturvard. 
Jag hade bort att forsk
ningsresan gav mojligheter 
att lara sig valdigt mycket. 
Efter ett varningens ord 
fran min chef pa Skogs
styrelsen akte jag, min fru 
Cecilia och var dotter Gro 
till Hassela 2011. 

Val pa plats fick man 
valja snabb eller langsam 
grupp. Eftersom vi hade 
bam med oss valde vi 
langsam grupp som leddes 
av det fantastiska paret Lotta o Anders. 
De visade vagen in i skogen och efter 
en vecka kom vi ut ur samma skog men 
med belt nya ogon. Ogon kansligare 
for gront och med ett nytt sokmonster. 
Anders o Lotta introducerade oss och 
manga fler till skogsekologi och artkun-
skaper. De visade hur en kan identifiera 
krasna arter i salla miljoer och larde oss 
att lyssna pa dessa: vad var det som de 
vill beratta. Dessa arter har berattat de 
mest fantastiska sagor for oss och de 
berattar ofta om mycket skyddsvarda 
och snart utgangna miljoer. Lotta och 
Anders, ett sa givmilt par som gett sa 
mycket fina upplevelser och kunskaper 
till sa manga! 

Anders Delin, Stora Bolleberget. Foto: Leif Larsson 

I min varld kallas denna typ av perso
ner for giganter eller legender och det ar 
denna typ av personer en kan bora his-
torier viskas om i vindarnas sus om en 
bara lyssnar riktigt, riktigt noga. Unge
far pa samma satt som en liten gul arg-
nal faktiskt berattar: "Hej, om jag finns 
har sa kanske min kompis smalskaftsla-
ven ocksa bor har och da ar du faktiskt i 
en magisk miljo." Jag ar valdigt tacksam 
for alia moten och samtal jag fick med 
Anders. Och den kunskap han visade 
mig. 

Andreas Oster, Malung 2017 
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Bollnasutstallningen om 
Halsinglands Flora Berit Berglund 

Bollnasutstallningen om Halsinglands flora avslutades den 12 augusti 2017, efter 
fem veckors utstallningstid. Vi var fyra personer som ansvarade for det hela: Bjorn 
och Birgitta Wannberg, Alfta, Goran Dahlback, Jarbo och jag Berit Berglund, Gavle. 
Vi visste inte hur det skulle ga till sa vi bildade en studiecirkel och larde oss under 
tiden. "Learning by doing" sa vi ofta till varann antingen det kranglade eller flot pa. 
Vi blev engagerade av naturliga skal sa att saga; Bjorn ar en av florans tre forfattare, 
Birgitta har ordnat manga stormoten och hembygdskvallar i sina dar, och Goran och 
jag laser korrektur pa Halsinglands flora och har pa sa vis ett hum vad det handlar 
om. Studiecirkelns forsta 13 traffar gick at till arbetet med utstallningen och som
marmotet den 15 juli. 

Fran forsta borjan var det Anders De
lin som blev sugen pa att lansera Hal
singlands flora genom att han fick erbju-
dande fran Bollnas Museum om ett litet 
triangelformat utrymme med bildkanon 
i bortersta hornet pa andra vaningen. 
Och sittbankar fanns dar - kladda i ly
sande rod linnevav fran Vaxbo lin. 

Darefter dromde jag om luftiga gar-
diner, bla som Halsinglands berg. Bir
gitta dromde om en skal med mjukaste 
mossa och blommande linnea-rankor. 
Bjorn dromde om att bildvisningen 
skulle fungera pa stora duken, och Go
ran dromde om att det inte skulle regna 
pa flyttdagarna for det var han som var 
flyttkarl och hade bil med dragkrok. Det Berit Berglund om gardiner l>ld som 
var mycket som skulle fraktas tur och Halsinglands berg. Foto: Ethel Delin 
retur Gavle-Bollnas ty museet hade han-
derna fuUa med sitt eget. 

Vernissage lordag den 8 juli. Fina tavlor pa vaggarna av Jonas Lundin, Inga Hjol-
man och Peter Stahl. Cider och melon, guldbricka och sammetsduk och salta pinnar. 
Bild- och korrekturvisning samt botanikprat och presentation av Del 1 av floran. 
Gastriklands flora fanns att kopa for 340 kr pa plats 
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Pa forskningsresa med legender Andreas Oster 

Jag traffade Anders Delin 
for forsta gangen i mitt s6-
kande efter skogsekologi-
kunskaper, till mitt intresse 
och jobb med naturvard. 
Jag hade bort att forsk
ningsresan gav mojligheter 
att lara sig valdigt mycket. 
Efter ett varningens ord 
fran min chef pa Skogs
styrelsen akte jag, min fru 
Cecilia och var dotter Gro 
till Hassela 2011. 

Val pa plats fick man 
valja snabb eller langsam 
grupp. Eftersom vi hade 
bam med oss valde vi 
langsam grupp som leddes 
av det fantastiska paret Lotta o Anders. 
De visade vagen in i skogen och efter 
en vecka kom vi ut ur samma skog men 
med belt nya ogon. Ogon kansligare 
for gront och med ett nytt sokmonster. 
Anders o Lotta introducerade oss och 
manga fler till skogsekologi och artkun-
skaper. De visade hur en kan identifiera 
krasna arter i salla miljoer och larde oss 
att lyssna pa dessa: vad var det som de 
vill beratta. Dessa arter har berattat de 
mest fantastiska sagor for oss och de 
berattar ofta om mycket skyddsvarda 
och snart utgangna miljoer. Lotta och 
Anders, ett sa givmilt par som gett sa 
mycket fina upplevelser och kunskaper 
till sa manga! 

Anders Delin, Stora Bolleberget. Foto: Leif Larsson 

I min varld kallas denna typ av perso
ner for giganter eller legender och det ar 
denna typ av personer en kan bora his-
torier viskas om i vindarnas sus om en 
bara lyssnar riktigt, riktigt noga. Unge
far pa samma satt som en liten gul arg-
nal faktiskt berattar: "Hej, om jag finns 
har sa kanske min kompis smalskaftsla-
ven ocksa bor har och da ar du faktiskt i 
en magisk miljo." Jag ar valdigt tacksam 
for alia moten och samtal jag fick med 
Anders. Och den kunskap han visade 
mig. 

Andreas Oster, Malung 2017 
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Bollnasutstallningen om 
Halsinglands Flora Berit Berglund 

Bollnasutstallningen om Halsinglands flora avslutades den 12 augusti 2017, efter 
fem veckors utstallningstid. Vi var fyra personer som ansvarade for det hela: Bjorn 
och Birgitta Wannberg, Alfta, Goran Dahlback, Jarbo och jag Berit Berglund, Gavle. 
Vi visste inte hur det skulle ga till sa vi bildade en studiecirkel och larde oss under 
tiden. "Learning by doing" sa vi ofta till varann antingen det kranglade eller flot pa. 
Vi blev engagerade av naturliga skal sa att saga; Bjorn ar en av florans tre forfattare, 
Birgitta har ordnat manga stormoten och hembygdskvallar i sina dar, och Goran och 
jag laser korrektur pa Halsinglands flora och har pa sa vis ett hum vad det handlar 
om. Studiecirkelns forsta 13 traffar gick at till arbetet med utstallningen och som
marmotet den 15 juli. 

Fran forsta borjan var det Anders De
lin som blev sugen pa att lansera Hal
singlands flora genom att han fick erbju-
dande fran Bollnas Museum om ett litet 
triangelformat utrymme med bildkanon 
i bortersta hornet pa andra vaningen. 
Och sittbankar fanns dar - kladda i ly
sande rod linnevav fran Vaxbo lin. 

Darefter dromde jag om luftiga gar-
diner, bla som Halsinglands berg. Bir
gitta dromde om en skal med mjukaste 
mossa och blommande linnea-rankor. 
Bjorn dromde om att bildvisningen 
skulle fungera pa stora duken, och Go
ran dromde om att det inte skulle regna 
pa flyttdagarna for det var han som var 
flyttkarl och hade bil med dragkrok. Det Berit Berglund om gardiner l>ld som 
var mycket som skulle fraktas tur och Halsinglands berg. Foto: Ethel Delin 
retur Gavle-Bollnas ty museet hade han-
derna fuUa med sitt eget. 

Vernissage lordag den 8 juli. Fina tavlor pa vaggarna av Jonas Lundin, Inga Hjol-
man och Peter Stahl. Cider och melon, guldbricka och sammetsduk och salta pinnar. 
Bild- och korrekturvisning samt botanikprat och presentation av Del 1 av floran. 
Gastriklands flora fanns att kopa for 340 kr pa plats 
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Sommarmote lordag den 15 juli med 23 deltagare. Studieframjandets langbord i 
fonstersalen, Inga-Greta Anderssons stora sommarbuketter med brudborstar, stora 
blaklockor ocb maffiga gras, Birgittas bryggkaffe och smorgastartor special som hon 
vet var hon ska skaffa. Anders i permobilen med sina anhoriga hann prata med oss 
och till oss om Halsingefloran och dess framtid. Det var bekraftande och efterlangtat. 

Langbordet i fonstersalen. Foto: Ethel Delin Bjorn Wannberg tycker att bildvisningen 
fungerat. Foto: Inga-Greta Andersson 

Inga-Greta Andersson sjunger 
Hdlsingesdngen. Foto: Lena Westberg 

Thomas Tidholm laser urjorordet. 
Foto: Inga-Greta Andersson 

Alia deltagare hdlsas hdrmed hjartligt vdlkomna till sommarmotet. Det dr sa roligt 
att se Hdlsingeflorans vdnner, forfattare, familj och fotfolk samlade till detta rdd-
slag. Varsagoda och lat oss vdl smaka. Om en timme ska vi ga till Bollnds Museum 
och se utstdllningen. Det var vad jag glomde att saga i borjan, men det verkade som 
om alia forstod det anda. 

Det var en sa maktig stamning, vi at och drack, vi drack och at och Thomas 
Tidholm laste en sida i forordet om vaxter och insekter. Jag pratade pa till Bjorns 
bildvisning av de vackra vinjettsidorna i Del 1 av floran. Och sedan, tamejsjutton, 
sjong Inga-Greta Halsingesangen for oss. I den texten namns alia naturmiljoer utom 
myren. Darefter drog vi till museet hela flocken, och Anders fick aka i den ena varu-
hissen efter den andra. 
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Grae Jagarn och kampen mot 
Den stora Landsdraken Jens Hansen, Jarvso 

"Han dr borta nu, Gudfadern Gra " - citat ur Den stora Vreden. Foto: Lovisa Hassner 

Nar jag sag denna bild gick mina tankar 
tillbaka till 1980-talet till Folkteaterns 
uppsattning av Olof Hogbergs Norr-
landsepos. Den Stora Vreden. I forestall-
ningen beskrevs bland mycket annat fol-
kets kamp mot Den stora Landsdraken. 

Den kraftfulla Grae Jagarn ar frontfi-
guren i denna kamp och har sina gudbarn 
som ocksa tar upp kampen. Somliga 
lyckas val i sitt uppdrag, andra inte lika 
bra utan forgiftas av Landsdrakens etter. 

I slutscenen star folket och ser Graa 
Jagarn forsvinna och sager i korus: "Han 
ar borta nu, Gudfadern Gra". Tystna-
den, tomheten. Sedan borjar en kvinna 

sjunga en hyllning till det som vaxer i 
form av en lingonblomma. 

I dag star vi har och ser en kraftfull ge-
stalt forsvinna tillbaka till de skogar han 
alskade sa hogt och agnade en stor del av 
sin livskraft till att forsvara och bevara. 
Han var som en gudfader for manga av 
oss med sin inspirerande kunskap, sin 
varma entusiasm och sitt smittande mot. 

Vi star bar och ser att han ar borta. 
Tystnaden, tomheten. Men ekot av bans 
drommar finns kvar. Sa lat oss ta vart an-
svar och fortsatta kampen mot Den stora 
Landsdraken som fortfarande lurar runt 
Norrlands skogar. 
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som vi botaniker inte vill kalla strander. 
Flera vaxter har gatt tillbaka pa strackan 
mellan Jarvso kyrka och ut till havet, be
rattar Anders. 

Hans intresse for natur och vaxter 
kom delvis fran foraldrarna som ofta tog 
Anders med ut i skogen for att plocka 
bar och hjalpa till i tradgarden. Intresset 
vaxte snabbt till ett stort engagemang 
och det centrala budskapet med floran 
ar tydligt. 

- Jobbet vi gor ar allvarligt och hog-
prioriterat. Utan klorofyll skulle ingen-
ting existera, varken vi, djur eller vaxter. 

Det skulle bara finnas svamp och bak-
terier. Men manga moderna manniskor 
har tappat viktiga varden och har inga 
begrepp om naturen i dag. Det ar viktigt 
att forsta att de levande organismerna ar 
bar for att de utvecklats med tiden, de 
ar nodvandiga for oss men ocksa i sin 
egen kraft. Det ar beklammande att de 
bar varelserna inte kan fora dagbok for 
att fora kunskapen vidare. 

Lovisa Hassner, tidigare publicerad i 
Ljusdals Posten 30 juli 20]5 
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t^3.5ar att dokumentera 

Tidningsintervju med foto. Denise Lind-
berg fran Tidningen Ljusnan kom den 
18 juli. Helsida och forstasida 25 juli 
med bilder av bl. a en kameraskygg dy-
bladdra {Utricularia intermedia) just in-
kommen fran sitt fridsamma myggkarr. 
Reportage! publicerades aven i Hudiks-
valls Tidning senare. All publicitet for 
botaniken ar bra; det var Anders och jag 
rorande overens om. 

Anders Delin, Berit Berglund. 
Foto: Birgitta Wannberg 
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Den 20 juli inleddes en ny etapp i stu-
diecirkelns verksamhet. Tva deltagare 
atergick till floraarbetet och fyra nya 
kom in. Vi tog da chansen att samkora 
cirkel och utstallning pa torsdagar som 
var den lugnaste dagen. Besokare hade 
foretradesratt. 

Sen var det verkligen som ett koslapp 
nar cirkeln efter fyra innetraffar andigen 
fick gora utflykter till Bolleberget, Lug-
nesjon, Stenoorn och Alsjon. Mer om 
detta berattas vid annat tillfalle, manga 
foton finns. 

Utstallningsrutin 
Utstallningen gick efter hand in i ett lug-
nare och rikare skede med mer och mer 
blommor. Man borjade fa rutin och veta 
saker och hinna med att skriva etiket-
ter, limma fast fallna rosenblad, plocka 
tistelfjun fran brudborstarna och stapla 
dem i en skal, nypa blommor fran rallar-
rosorna och gora om dem till nackrosor 
(de vissnar direkt annars), presentera 
bladen (lansetdika) for sig och visa dun-
spiralerna instangda i vitrinen. Skalen 
med den mjuka mossan och linnea-rank-
orna duschades varje dag. Att halla allt 
frascht i lokaler som inte ar avsedda for 
levande materia tar mer tid och spring 
an man tror. Skoljrum, tankte jag manga 
ganger. Jag vill ha skoljrum med slang 
och storvask och tegelgolv med golv-
brunn och egen sopsack. 

Kom det folk och tittade da? Jada det 
kom 175 besokare inklusive sommarmo-
tets 23 personer. Vi hade 50 olika pytsar, 
vaser, behallare och hinkar dar vi hann 
forevisa ca 140 levande vaxter, varav tva 
paradbuketter. En med stora blaklockor 

Fyra nya deltagare i studiecirkeln: 
Katarina, Lena, Par och Jennie. 
Foto: Berit Berglund 

fran Inga-Greta vid vernissagen och en 
finalbukett fran Eva Olsson i Jarvso sista 
veckan. Det lyfter helhetsintrycket flera 
hack om en sadan bukett placeras vid 
entren eller centralt i rummet. Vaxterna 
visades annars glest eller individuellt sa 
att de syntes bra. Grasvipporna torkade 
elegant och utgjorde en skir kontrast till 
Alfa Lavalen pa ena fonsterbanken. 

Bildvisningarna var vardefulla i sig 
sjalva, men tack vare att lokalen inte gick 
att morklagga p.g.a. fonstervaven bakom 
mjolkseparatorn (som rundar sig maktigt 
pa bilderna); alltsa tack vare ljuset i rum-
met, med ogonkontakt mellan bildvisare 
och askadare, uppstod spontana samtal 
kring vaxterna, deras vaxtplatser, min
nen, farhagor etc. Bjorns drom var sak-
rad, Goran sakrade sin drom om regnfria 
flyttdagar genom att hyra ett tackt slap. 

Under Bollnasutstallningen var vi 
fyra personer med tatt samarbete. Allt 
funkade och vi hade aven varsin drom 
som gick i uppfyllelse. Det ar roligt att 
fa uppleva. 
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Anders Delin. Foto: Lovisa Hassner 

ran liknar den i grann-landskapen. Det 
unika med Halsingland ar skogarna, de 
blanande bergen och kallorna vid foten 
av bergen, sager Anders, som sa fort 
han fatt en ledig stund, tillbringat tiden 
i Halsinglands natur. Trots att han bor i 
Jarbo utanfor Sandviken ar det bar han 
har sitt hjarta. 

- Det ar mitt landskap, jag ar hem-
mahorande bar. 

Under alia ar som Anders engagerat 
sig i Halsinglands flora, har han ocksa 
sett forandringama, som manniskan ar 
orsaken till. 

- Det ar kulturlandskapet som har for-
andrats. Gamla oppna platser vaxer igen. 
Och den riktigt stora forandringen ar att 
det inte langre finns lika mycket kor. 

Betande djur har ett stort inflytande pa 
landskapet, inte minst i vagkanter som 
forr alltid var hardbetade. 

- Jag kan inte tanka mig att det skulle 
vara sa mycket lupiner i dag om man 
fortfarande hade djuren som betade, de 
ar formodligen valdigt goda. 

En annan stor forandring som Anders 
marker ar att gammelskogarna ar borta. 

-1 dag ar det nastan bara gammelsko-
gar man hugger ned. Det ar bedrovligt 
for skogarna, sager han. 

En annan mansklig paverkan pa na
turen ar utbyggnaden av alvarna, som 
haft lika stora effekter pa floran, men 
pa ett mer begransat omrade langs med 
alvstrackor. 

- Det ar en belt ny, konstgjord miljo 
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Sotgras. Foto: Anders Delin 

finns andra gras, den tycker inte om sall
skap och trivs garna vid utsprang och 
stenblock. 

Anders Delin har agnat mycket tid at 
den har arten. Under 1970- och 1980-ta-
len fanns den kanske endast pa tva eller 
tre vaxtplatser. Den mest kanda och for
sta fynduppgiften ar fran Hassela dar den 
observerades redan under 1860-talet. 

Inventeringsarbetet ar klart och nu 
arbetar Anders Delin med korrekturlas
ningen for att forhoppningsvis kunna 
skicka in manus och bildmaterial till lay
out under hosten. Nar tanken tagit form 
1971 borjade han leta folk som ville 
vara med och bidra for att sammanstalla 
floran. Pa den tiden fanns inte nagon 
botanisk verksamhet, men med hjalp av 
enskilda personer pa olika platser i Hal
singland bildades snart en forening. Till

sammans akte de ut pa inventeringslager 
en till tva ganger om aret. Det fanns ett 
stort behov av inventering och foraning-
en borjade noga dokumentera och fora 
protokoll for varje plats. 

- Vi har valdigt mycket material. Det 
ar nog en halv miljon data med infor
mation om tidpunkt, en koordinat, plats-
namn, namn pa arter. Allt finns i en da-
tabas, berattar Anders. 

- De storsta skillnadema vi kan se 
inom landskapet ar mellan ost och vast, 
det beror framst pa hojden over havet, 
vilket paverkar vaxtzonema. Sydliga 
vaxter finner vi mer osterut, medan fjall-
vaxter trivs battre mot Ramsjo, Los och 
andra orter vasterut. 

Men Halsingland har inte nagon unik 
flora jamfort med andra landskap. 

- Det ar ganska sjalvklart att flo-
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Bollndsutstallningens paradbord. Foto: Berit Berglund 

Lyckades vi lansera floran da? Det ar i 
alia fall 175 utstallningsbesokare som 
vet vad som ar pa vag. Annu fler kanner 
troligen igen den rosa orkideaffischen 
Hdlsinglands flora med Alf Pallins elva 
portrait av skogsnycklar Dactylorhiza 
maculata subsp fuchsii. Den har delats 
ut inom foreningen, skickats ivag per 
post och hangts upp pa Museet, Mo-
backes Handelstradgard, Kulturhuset, 
Studieframjandet och pa andra stallen 
dar affischplats finns. 

Resan ut i Verkligheten har borjat for 
Hdlsinglands flora. Studiecirkeln vi har 
i gang heter Hdlsinglands flora. Verket 

och verkligheten. Hittills har det blivit 
mycket verklighet for studiecirkeln ef
tersom Verket an sa lange visserligen 
finns, men som papperskorrektur i tva 
ex eller inlast i datorerna bos forfattarna 
Bjorn Wannberg och Arnold Larsson 
samt Evastina Blomgren som ar florans 
layoutare i Uddevalla. 

Tank framat; vilken skillnad det ska 
bli nar det gar att halla i floran, gar att 
ta pa den och bladdra. Droja lite vid nan 
bild, lasa en artlista noga, studera kar-
torna. Tanka pa Anders. 

Berit Berglund, 1/112017 
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Miljororelsen behovs! Per-Olof Erickson. Naturskyddsforeingen 

Miljofragorna ar manga i dagens sam-
halle dar ekonomisk utveckling och mer 
konsumtion verkar vara allena radande. 
Vi skall oka konsumtionen trots att alia 
borde inse att det ar totalt ohallbart. 
Ekonomisk utveckling och okad kon
sumtion tar pa jordens resurser som till 
slut kommer att ta slut och annu tidigare 
paverkar klimatet som gor jordklotet 
omojligt att leva pa. 

Miljororelsen forsoker pa flera satt 
att motverka denna utveckling. Ibland 
lyckas vi efter manga ars kamp mot 
myndigheter och beslutsfattare. Ett bra 
exempel pa detta har vi blivit paminda 
om i samband med miljokampen Anders 
Delins nyliga bortgang. 

Exemplet galler Hylstrommen i Vox
nan i Halsingland. Hylstrommen ar det 
storsta vattenfallet i sodra Norrland. 
Fallhojden ar ca 20 m pa en 200 meter 
lang stracka. Laxen vandrade for lange 
sedan hit. Harr och oring fanns atmins-
tone tidigare. Utter observeras. Flera in-
tressanta typiska vaxter finns i sma men 
stabila populationer. 

Kraftverket som planerades har skul
le ha givet en effekt pa 8 megawatt och 
en produktion pa 52 gigawattimmar per 
ar. Kraftverket skulle ha damt over 15 
kvadratkilometer myr, skog och alvfara 
for att kunna magasinera 100 miljoner 
kubikmeter varflodsvatten. 

Striden mellan utbyggnadsintressen 
och naturvardsintressen har varit myck
et lang och intensiv. Den startade redan 

pa 1950-talet da planering for Hylstrom-
mens kraftverk paborjades., men blev 
mer allmant uppmarksammad under 
aren 1977-1994. Forst 1995 kunde be
varande - och naturvardsintresset be
traktas om vinnare och arendet avsluta
des, sa an i dag flyter vattnet fritt fram i 
Hylstrommen till gladje for vaxter, djur 
och friluftslivet. 

En kraftig bidragande orsak till denna 
omsvangning var den naturinventering 
som genomfordes av Anders Delin ge
nom Gavleborgs Botaniska Sallskap 
sommaren 1984. Vid Hylstrommen hit-
tades vaxterna Kung Karls spira, back-
starr, sumpbladdra och fjallhallebraken. 
Anders Delin ledde aven den livliga 
debatt till forman for ett bevarande som 
da drevs av de naturvardande ideella 
foreningarna. Forutom Anders Delins 
naturinventering och idoga debattaktivi-
tet upprattade ban aven en forteckning 
over alia (minst 21) yttranden och beslut 
angaende ovre Voxnan for Foreningen 
Bevara Voxnans Strommar och Natur
skyddsforeningen i Gavleborgs Ian. 

Nar miljofragorna i dagens samhalle 
blir allt fler och svarare ar det viktigt att 
tanka tillbaka pa Hylstrommen, dar mil
jororelsen och inte minst Anders Delins 
utdragna langa kamp till slut segrade.An
ders Delins minne lever kvar och hjalper 
oss att inte ge upp i den fortsatta kampen 
for en mer uthallig och battre varld. 

Naturskyddsforeingen 
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Han forevigar den halsingska floran Ljusdal 30 juli 2015. Text och bild Lovisa Hassner. 

Iden om att sammanstalla ett verk om 
Halsinglands flora blev till en klar tan-
ke for Anders Delin 1979. Sedan dess 
har han legat pa kna i skog och mark, 
vandrat over stock och sten, inventerat, 
samlat och tagit manga viktiga steg i det 
gedigna arbetet for att beskriva den hal
singska mangfalden av vaxtarter. 

- Vaxterna har ratt, bade etiskt och fi-
losofiskt, att finnas. Inte bara pa marken 
utan ocksa i ord och i litteraturen, sager 
Anders Delin, ordforande i Gavleborgs 
botaniska sallskap. 

Ett stenkast in i skogen vid sjon 
Orsmilen, inte langt fran Jarvso, porlar 
backarna och runt omkring vibrerar sko
gen av liv. Just den bar platsen ar nagot 
unik, bade i riket och i landskapet. Vid 
sma utsprang i backen vaxer namligen 
sotgraset. 

- Den ar valdigt ovanlig, vi kan hitta 
den i omkring 20 vaxtplatser i Halsing
land bara, och framst i den ostra delen, 
berattar Anders Delin. 

Mitt i den rika mangfalden och vaxt-
ligheten i skogen urskiljer den pensione-
rade lakaren snabbt sotgraset fran andra 
sorter. Det ar med stort engagemang, 
manga ars erfarenhet och kunskap, 
och framfor allt med ett stort hjarta i 
Halsingland han berattar vidare om 
favoritviixten. 

- Den har den egenheten att bladen 
inte vrider sig sa att nederdelen hamnar 

Sotgras. Foto: Anders Delin 

uppat, pa sa satt kan man kanna igen 
den, sager Anders och rullar forsiktigt 
ihop ett av sotgrasets blad mellan fing-
rarna. Det gor han for att visa varfor 
graset fatt sitt namn. Sotgraset ger nam
ligen genast ifran sig en sot doft som lik
nar bittermandel och kumarin. 

- Det ar en riktig huldrevaxt. Precis 
som huldran karaktariseras sotgraset av 
att vara blygt och folkskyggt. Vill man 
leta efter det ska man soka dar det inte 
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Anders uttalade under de sista aren ofta 
sitt starka fortroende for var formaga att 
fora arbetet med floran i hamn, och sin 
onskan att vi skulle sta som bans med-
forfattare. Vi skall gora vart basta for att 
motsvara detta fortroende. 

Bjorn Wannberg, Arnold Larsson 
September 2017 

Sotgras utbredningskarta 
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Register over publicerade artiklar av 
Anders Delin 1983-2016 UlfSwahn och Peter Stahl 

I registret ar artiklar inkluderade som ar publicerade i VAX (inkl. Kontaktbladet), 
sampublicerade artiklar (och i forekommande fall aven fotografier med kommenta-
rer), samt artiklar i Svensk Botanisk Tidskrift. 

Delin, 
Delin, 
Delin, 

Delin, 
Delin, 

Delin, 
Stahl, 
Delin, 
Delin, 

Delin, 
Delin, 
Delin, 
Delin, 

A. 1983 
A. 1983 
A. 1983 

A. 1984 
A. 1984 

a 
b 
c 

a: 
b: 

Ic: 

Hur lever vaxterna pa vintern? Kontaktblad 2/83. 
Rapport fran projekt Halsinglands flora 1982. Kontaktblad 2/83. 
Blatry vid Finnstugustrommen i Voxnan - en konkurrenskraftig framling. 
Kontaktblad 3/83. 
Hdstvader i Jamtlandsfjallen. Kontaktblad 1/84. 
Gavleborgs Botaniska Sallskaps sommarmote och kurs i Soderhamn 25 -
31 juli 1983. Kontaktblad 1/84. 
Viola selkirkii, Skuggviol. VAX2/84, s. 14-16. (Artportratt). A. 1984 

Peter & Delin, A. 1984: En flora vaxer fram. VAX2/84, s. 21-27. 
A. 1984 d: 
A. 1984 e: 

A. 1985 
A. 1985 
A. 1985 
A. 1985 

Delin, A. 1985 

Delin, A. 1985 

Delin, 
Delin, 
Delin, 

Delin, 
Delin, 
Delin, 
Delin, 
Delin, 
Delin, 
Delin, 
Delin, 

A. 1985 
A. 1986 
A. 1986 

A. 1986 
A. 1986 
A. 1987 
A. 1987 
A. 1987 
A. 1987 
A. 1988 
A. 1988 

Malet i sikte - disposition for Halsinglands Flora. VAX 3/84, s. 5-12. 
Vaxter vid Voxnan, VAX 3/84, s.19-25 (Med rapport om klotgras, Pilularia 
globulifera, funnen av Mats Dynesius, ny for Norrland). 
Ordforanden har ordet. VAX 1/85, s. 4-9. (Bl.a. 1984 ars fynd). 
Brunklover - en art pa tillbakagang. VAX 1/85, s. 30. 
Halsinglands Flora - forsok till artbeskrivning. VAX //85, s. 31-32. (Graal). 
Gavleborgs Botaniska Sallskap - resultat 1984 och planer for 1985. 
VAX 2/85, s.8-11. 
Ny svensk standardflora - Krok & Almquist reviderad av Lena och Bengt 
Jonsell. VAX2/85, s. 47-49. 
Kan svampar visa var lasbraken kan vaxa? VAX 3/85, s. 14-19. 
(Om utvecklingen av gametofyt och sporofyt). 
Inventerarmotet i Angersjo 13-15 juli 1985. VAX 3/85, s. 39-40. 
Angsflora i Halsingland. VAX 1/86, s. 72-81. 
Sotgrasets och nagra andra skogsvaxters reaktion pa kalhuggning och 
lovsly-uppslag. VAX 3/86, s. 32-39. 
Inventerarmotet i Ytterhogdal 9-11 augusti 1986. VAX 3/86, s. 40-44. 
Finns Carex pallens i Halsingland? VAX 3/86, s. 53-54. 
Hur overvintrar vaxterna i Halsingland och Gastrikland? VAX 7/87, s. 4-9. 
Gor Ditt eget herbarium. VAX 7/87, s. 13-15. 
Skav-, skav x smal-, smal- och tradfraken. VAX2/87, s. 30-33. 
Galium suecicum, backmara, i Angersjo. VAX 3/87, s. 29-30. 
Hur man skiljer Pyrola-arterna pa bladen. VAX 7/88, s. 9-11, med fargfoto. 
Floran vid en korttidsreglerad alvstrand och vid en oreglerad - jamforelse 
mellan Varpen vid Bollnas och Ljusdalsselet. VAX 1/88, s. 46-50. 
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Delin, A. 1988 c: Samla belaggexemplar for Halsinglands flora! I/AX2/88, s. 4-6. 
Delin, A. 1988 d: Vegetation pa block i Halsingland. 1/AX2/88:14-21. 
Delin, A. 1988 e: Myggblomstrets dolda liv och forokning. VAX 3/88, s. 14-15. 
Delin, A. 1988 f: IVIyrstarren vid Johans loke - om gackande gamla vaxtlokaler. 

VAX 3/88, s. 23-26. 
Rika dagar i fattig Karbdie-flora. VAX 7/89, s. 25-28. 
Finnstarr, fargbild. VAX 7/89, s. 46. 
Frossorten - med skold och kastmaskin. VAX 7/89, s. 52-54. 
Fjallhallebraken pa kalkfattig berggrund. VAX 7/89, s. 58-59. 
(Hylstromen och Laforsen). 
Samla belaggexemplar for Halsinglands flora - II. VAX2/89, s. 37-40. 
Hur overvintrar vaxterna i Halsingland och Gastrikland - del II. 
VAX2/89, s. 44-48. 
Efter Halsingefloran. VAX 3/89, s. 5-6. 
Nordlig anisticka funnen nara Grontjarn i Ljusdal. VAX 3/89, s. 20-22. 
Carex pallens (blek vispstarr) finns i Halsingland. VAX 3/89, s. 39-41. 
Nordlig anisticka - indikator pa skyddsvard skog. VAX 7/90, s. 18-20. 
Sotgras, Cinna latifolia, i Halsingland. VAX 7/90, s. 26-34. 
Fynd fran Halsingland 1989. VAX2/90, s. 18-22. 
Tjuvberget i Bollnas - bergrots- och blockvaxtlokal. VAX2/90, s. 31-36. 
Hur overvintrar vaxterna i Halsingland och Gastrikland? - del III. 
VAX 1/91, s. 13-16. 

Eliasson, Torbjorn och Delin, A. 1991: Skogsfruns reaktioner pa gallring och slutavverkning 
observationer i Los. VAX 7/91, s. 17-19. 
Invasionen i Skralldalen 1850-1870. Kulturpaverkan i vildmarken tolkad i 
dagens vegetation. VAX 7/91, s. 32-38. 
Ett hektar Los i Undersvik. VAX 7/91, s. 39-42. 
(Glansvide, harstarr och smaldundrt i rikkarr). 
Fynd i Halsingland 1990. VAX2/91, s. 5. 
Reseberattelse fran exkursion med doktoranderna vid Institutionen for 
Sytematisk Botanik, Uppsala Universitet, 9-11 aug. 1991, i norra 
Halsingland. VAX 3/91, s. 27-35. 
Backtrav, grustrav och sandtrav. VAX 7/92, s. 22-27 
Sotgrasets reaktion pa avverkning, 2. VAX2/92, s. 23-25. 
Reservatet for faltgentiana pa Rigberg i Hassela. VAX 3/93, s. 8-11. 
Angsruta, Thalictrum flavum, eller backruta, Thalictrum simplex? 
VAX 7/94, s. 22-27. (Artkaraktarer pa planter i odiing). 
Grynig gelelav, Collema subflaccidum, funnen i Halsingland. 
VAX 7/94, s. 31-32 (Grossjoberget, Arbra). 
Forskningsresa i naturvardens utmarker 1993. 
VAX 7/94, s. 34-37 (NV Halsingland och Lillhardal). 

Larsson, Inge & Delin, A. 1994: Rosettjungfrulin, Polygala amarella, funnen i Sibo. 
VAX 7/94, s. 38-39. 

Delin, A. & Westlund, Kent 1994 d: Tandrot, Dentana bulbifera, funnen i Halsingland. 
VAX 7/94, s. 40-42 (Langnasudden, Bergvik). 

Delin, A. 1994 e: Det fortsatta arbetet med Halsinglands flora. VAX2/9A, s. 8-9. 
Delin, A. 1994 f: Viby kulle 66 ar efter Ahlner. VAX2/94, s. 12-14 (Hamrange, Gstr). 
Delin, A. 1994 g: Vem har sett en froplanta av asp? VAX 2/94, s.27-29 
Delin, A. 1994 h: Annu ingen froplanta av asp. VAX 3/94, s. 10. 
Wedin, Olle & Delin, A. 1995: Naturreservatet Bladmyran i Hille. VAX 7/95, s. 10-12 

(Bl.a. slokstarr och knottblomster). 

Delin, A. 1989 b 
Delin, A. 1989 c 
Delin, A. 1989 d 
Delin, A. 1989 e 

Delin, A. 1989 f: 
Delin, A. 1989 g: 

Delin, A. 1989 h: 
Delin, A. 1989 1: 
Delin, A. 1989 j: 
Delin, A. 1990 a: 
Delin, A. 1990 b: 
Delin, A. 1990 c: 
Delin, A. 1990 d: 
Delin, A. 1991 b: 

Delin, A. 1991 c: 

Delin, A. 1991 d: 

Delin, A. 1991 e: 
Delin, A. 1991 f: 

Delin, A. 1992 b: 
Delin, A. 1992 c: 
Delin, A. 1993: 
Delin, A. 1994 a: 

Delin, A. 1994 b: 

Delin, A. 1994 c: 
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analysen ger pa en mer finfordelad niva. 
Mycket ofta finner vi att vara subjektiva 
frekvenslistor, typiskt baserade pa nagra 
tiotal lokaler, stammer forvanansvart 
val med artfordelningen i de statlstiskt 
utsorterade lokalkluster som inneballer 
mangfaldigt fler lokaler. 

Delen Arter kommer till sidantal 
att bli nagorlunda lik den forsta delen, 
mojligen nagot storre. Arterna presente-
ras i systematlsk ordning, det vill saga 
med familjerna ordnade enligt systemet 
LAPG III, med arterna inom varje fa-
milj sorterade i alfabetisk ordning efter 
de vetenskapliga namn som anvandes i 
Dyntaxa vid arbetets slutforande. Arter 
som vi bedomt som tillfalliga eller for-
svunna har vi lagt in pa sina platser i 
systematiken med en i allmanhet myck
et kortfattad beskrivning. Tillfalliga ar
ter markeras med en mindre font. I all
manhet har vi dock kostat pa aven dessa 
en lokalforteckning, som ofta ar mycket 
kort. Aven for ovriga arter varierar bade 
langd och utformning av beskrivningar
na betydligt. Avsikten med beskrivning
arna ar att formedla information som 
inte ar latt tillganglig i vanliga floror. 
Denna kan vara baserad pa egna iakt
tagelser eller tydligt angivna referenser. 
De flesta beskrivningarna foljer en viss 
mall, som ofta borjar med att beskriva 
frospridning, etablering och groningsbe-
tingelser och vaxtens tidigaste utveck
ling. Utvecklingen under vaxtsasongen 
och artens livscykel beskrivs i manga 
fall, till exempel blomnings- och frosatt-
ningstider, vissnande, overvintring och 
de forsta livstecknen pa varen. Daref
ter beskrivs vanligen artens forekomst i 
olika miljoer, ofta med stod av vara sta

tistiska resultat. Manga avvikelser fran 
mallen forekommer, vanligen orsakade 
av brist pa relevant information. For ett 
fatal arter kan vi saga nagot om fore
komst i aldre tider pa basis av arkeolo-
giska eller kvartargeologiska resultat. I 
andra fall kan upptacktshistorien vara av 
speciellt intresse. 

For manga arter ger vi ocksa en eller 
ibland flera bilder. Aven bar har vi fram
for allt stravat efter att visa drag som 
inte framgar tydligt av vanliga "artpor-
tratt". Det kan vara karakteristiska och 
sarskiljande detaljer, utseendet i nagot 
sarskilt utvecklingsstadium eller avvi
kande former. 

For de allra flesta arter kompletteras 
beskrivningen med en utbredningskarta. 
For de allra vanligaste och jamnt forde-
lade arterna har vi funnit kartan overflo-
dig, och for arter med mycket fa loka
ler menar vi att en lokalforteckning ger 
battre information an en karta. Ibland ger 
vi dock bade karta och lokalforteckning. 
Gamla fynd (fore 1980) visas pa kartan 
for en del arter, framfor allt om de indi-
kerar en pataglig okning eller minskning 
av artens utbredningsomrade. 

Som exempel pa utbredningskartans 
utseende visar vi pa nasta sida kartor 
for ett par av Anders favoriter, sotgras 
och myskmara. Bakgrundskartan visar 
forutom de storre sjoarna och vattendra-
gen ocksa de administrativa granserna 
for nuvarande kommuner och forsam-
lingar sadana deras granser var omkring 
1990. Eftersom utbredningsmonstret for 
manga arter ar tydligt kopplat till hojden 
over havet visar vi ocksa hojderna med 
fyra nyanser av brunt (over 100, 200, 
300 och 400 m). 
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skall granskas. Andra "sma detaljer" 
som aterstar ar att redigera en mycket 
omfattande referenslista, att skapa ett 
artregister, diverse tabeller med Leg-
koder och overgripande statistik, over-
siktskartor och sluthgen att skriva ett 
introduktionskapitel till delen Arter dar 
vi forklarar var praxis i fraga om kart-
symboler, koordinater, namnskick mm. 

De 470 sidorna i delen Natur och 
vegetation bestar av 12 kapitel jamte 
ett forord, Vdxtriket, skrivet av Thomas 
Tidholm. I en kort Inledning beskriver vi 
de historiska och resursmassiga ramarna 
for arbetet, och de bakomliggande in-
tressena till exempel i fraga om natur
vard. Kapitlet Metod beskriver framfor 
allt inventeringsmetoden men ocksa vart 
satt att registrera resultaten, de kartor 
och koordinater som anvants och disku-
terar hur vi hanterat problem med artbe-
stamning. Darefter foljer ett kapitel om 
Utforskningshistoria, som framfor allt 
innehaller biografiska notiser om perso-
ner som bidragit till kunskapen om Hal
singlands flora, fran Olof Broman under 
1700-talets forsta del till alltjamt aktiva 
botanister. I stallet for de vanliga person-
portratten har vi valt att illustrera detta 
kapitel med bilder pa arter som en del av 
personerna beskrivit fran Halsingland. 
Kapitlen om Geologi och Kllmat kan 
betraktas som tamligen konventionella 
beskrivningar av forhallandena i land-
skapet. Kapitlet Ekologi och fysiologi 
ar mer omfattande. Nagra av kapitlets 
underrubriker kan ge en uppfattning om 
innehallet: Liv under jord (Mykorrhiza, 
Vaxter och markkemi, Aerenkym); Liv 
ovan jord (Vissnande och overvintring, 
Hostfarger, Vintergrona vaxter, Inverkan 

av arv och miljo, Frosttalighet, Torktole-
rans, Blomningstid). Blomningstiderna 
leder till en presentation av Kalendem, 
med vaxtsasongens perioder namngivna 
efter blomningstiderna for ett antal van
liga arter, fran alarnas tid till ljungens 
tid, och pa hosten lingonens samt lar-
karnas och jolsterns tider. 

Det foljande kapitlet, Vegetations-
analys, avviker ganska kraftigt fran vad 
man vanligen finner i landskapsfloror. 
Har forsoker vi beskriva var speciella 
tillampning av den statistiska metod 
som kallas klusteranalys. Med utgangs-
punkt fran att vi har tillgang till nagor-
lunda fuUstandiga artlistor fran ett stort 
antal lokaler sorterar vi dessa efter de
ras likhet i artfordelning med hjalp av 
ett ganska enkelt matematiskt uttryck. 
I detta kapitel diskuterar vi hur sorte-
ringen paverkas av olika parametrar 
och som overgripande resultat visar vi 
hur lokalerna fordelas pa ett antal grup-
per vilkas dominerande arter pekar pa 
att de i stort sett motsvarar de fem olika 
vegetationstyper Skog, Myr, Sdtvatten 
och sotvattensstrand, Havsstrand samt 
Kulturmark, som beskrivs i de fem ka
pitel som tillsammans utgor huvudpar-
ten (ungefar 340 sidor) av Natur och 
vegetation. Vart och ett av dessa fem 
kapitel bestar av tva huvudavsnitt, dar 
det forsta beskriver naturen och dess 
utveckling i olika partier av respektive 
vegetationstyp och de naturliga eller 
kulturbetingade faktorer som paverkat 
dem. I det andra huvudavsnittet beskrivs 
vegetationen i dessa olika partier. Dar 
kan vi ofta gora jamforelser mellan var 
subjektiva uppfattning om artsamman-
sattningen och de resultat som kluster-
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Delin, A. 1995 b: Vaxter i ruta 13G4H, Bro - Hosjon - Idsjon. VAX 1/95, s. 13-19 
(Ovansjo i Gstr. Rutiasbraken, darrgras, vattenstakra, sandviol m.m.) 
Turioner av vattenbladdra och kransslinga. VAX 1/95, s. 20-21 (Fargbilder). 
Liten stabil population av fjallhallebraken vid Hylstrommen. 
VAX1/95,s. 31-32. 
Forskningsresa i Naturvardens Utmarker 1995. VAX 3/95, s. 14-23 (Asele). 
Komplettera Halsingeflorans databasi VAX 1/96, s. 4-5. 
Lovbinda och andra brantvaxter i Halsingland. VAX 1/96, s. 21-25. 
Langangarna vid Storsjon i Gastrikland. aspskog med okande naturvarden. 
1/AX2/96, S.I9-24 
Ryl i Gavleborgs Ian. VAX 3/96, s. 18-28, med fargbilder. 
Attersta 17:2 i Ovansjo, Sandvikens k:n, gammelskog med stora 
naturvarden. VAX 1/97, s. 4-8 (415-arig gran, lundbraken, 
myskmara, gron skoldmossa, flackporing m.m.). 

och Skogh, Lotta 1997 b: Kustarun pa Gavle-Sandvikens flygfalt. VAX 3/97, s. 5-10. 
1997 c: Oviss framtid for den rara ladlaven. VAX 3/97, s. 11-12 (Offsjdmuren, Jarbo). 
1998 a: Rudolf Wallenius, skoglig naturvardare. VAX ?/98, s. 8-12 

(Ovansjo kronopark, Sandviken, tre reservats historia). 
Delin, A. 1998 b: En botaniskt marklig ravin i Ramsjo. VAX 1/98, s. 25-28 

(Tradbrosklav och saffranslav m.m.). 
Aspen - herre pa tappan. VAX2/98, s. 9-11 (I konkurrens med gran). 
Osterbergsmurens naturreservat i Ovansjo, artrik gammelskog. 
VAX 2/98, s. 32-40. 
Botanik som naturvardande kraft. VAX 3/98, s. 7-9. 
Ny lokal forsotgras I Halsingland. VAX3/98, s. 12-13 (Skog, Skidtjarnsberget). 
Grossjoberget har blivit naturreservat. VAX 3/98, s. 14-16 
Vattendomstolen sager ja till utbyggnad i Svagan. VAX ?/99, s. 6-7 
(Skansjons och Digerons kraftverk, Bjuraker, ringlav, haldanenmossa, kur 
ragommamossa, timmerskapania m.m.). 
Fropasbotanik eller naturvardsbotanik? VAX 1/99, s. 9-11. 
Var radd om gamla trad! VAX r/99, s. 21-24 
(Substrat for manga sallsynta och hotade kryptogamer). 
Alia nyckelbiotoper maste bevaras! VAX 7/99, s. 31-33 
(Debattinlagg mot Lansjagmastarna i de nordliga lanen). 
Forskningsresan i Naturvardens Utmarker, Dorotea, 1998. 
VAX 1/99, s. 37-44. 

Forskningsresan i Naturvardens Utmarker 1999 i Ytterhogdal. 
VAX 3/99, s.4-18. 
Kungsbergets natur. VAX 7/00, s. 4-8 (Jarbo, Gstr). 
Silverlav - kulturskatt. VAX 7/00, s. 13-15 (Pa askar i gardsmiljoer i Gstr). 
Stora Bolleberget i Bollnas - klassisk lokal for fjallbracka Saxifraga nivalis 
- ny lokal for smalskaftslav Cybebe gracilenta. VAX 2/00, s. 18-20 

Delin, A. 2000 d: Clavicorona cristata (Kaufmann) Doty funnen i Halsingland. 
VAX 2/00, s. 31-33. 

2000 e: IVIossklubba Eochronartlum musclcola i Ulvtorp, Ockelbo. VAX2/00, s. 34. 
2000 f: Flora Nordica, volym 1, anmalan. VAX2/00, s. 37. 
2000 g: Flora Nordica valkomnas av amatdrbotanisten. Anforande vid KVA 

6 mars 2000. VAX 2/00, s. 38-39. 
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Delin, A., Hedkvist, Gunni, Hellstrom, Birgitta, Lennstrom, Ove och Norell, Bo 2000: 
Mellanskog kopte virke fran planerat naturreservat. VAX3IQQ, s. 6-7. 
(Svamskog med asp vid Fangsjon, Osterfarnebo. 
Strandskinnlav Leptogium rivulare). 
Ronnas i Freluga, Bollnas -fagellokal med botaniska varden. 
VAX 3/00, s. 13-14. 
Aldre produktionsskogar innehaller fler rodlistade lavarter. Anmalan av 
Ulrika Nordins 20-poangsarbete. VAX 3/00, s. 19-20. 
Fargbilder pa brunpudrad nallav, taigaskinn, vitmosslav och vy fran 
Vallmyrknula, Dorotea, pa mittarket. 
Forskningsresan i Naturvardens Utmarker 2000. VAX3A)0, s. 22-28. (Dorotea) 
Rdnn skjuter inte rotskott. VAX 7/01, s. 6-9. 
Chris Preston, Potamogeton och "Blommornas dag". Referat fran svenska 
Botaniska Foreningens Foreningskonferens 21-22 oktober 2000. 
VAX 7/01, s. 15-17. 
Signalarter - bokrecension. VAX 7/01, s. 24-26. 
(Johan Nitares och Skogsstyrelsens bok). 
Florainventering och tradgardsodling - konflikt eller samverkan? 
VAX 7/01, s. 30-32. (Infdrda och forvildade arter. Odia for att lara kanna). 

Delin, A., Edman, Malte och Ersare, Gunnar 2001: Jon-Jonsberget i Hamrange, 
grdnstensberg med rik flora. VAX 7/01, s. 34-39. 
Floran i Amot och skogarna i nordost. VAX 2/01, s. 23-26. 
(Akerbar, tysk fingerort, bergklint, ulldrt, grabinka, varveronika, stands mm). 
Den gryniga gelelavens habitat i Halsingland och Gastrikland. 
VAX 2/01, s. 29-37. 
Atgardsprogram for liten kandelabersvamp. VAX 3/01, s. 8-10. 
Forskningsresan i Naturvardens Utmarker 2001. VAX 3/01, s. 28-38. 
(Harjedalen, Storporig brandticka, kritporing, rasp-dvargbagmossa, 
tradbrosklav m.m.) 
Nye redaktdren har ordet. VAX 7/02, s. 5-6. 
Gamla trad - mangfaldens trad. Referat av Svenska Botaniska 
Foreningens foreningskonferens 13-14 okt. 2001. VAX 7/02. 
(Svante Hultengren, Johan Nitare, Henrik Weibull, Mats Jonsell, Olle Hojer). 
Botaniska naturvarden och naturvard i Lingboskogarna. VAX 7/02, s. 24-34. 
Lysande skildring av Dalarnas natur. VAX 7/02, s. 35-37. 
(Recension av Tomas Ljungs bok "Landet bortom tiden"). 
Odiingshistoria i Hamra nationalpark. VAX 7/02, s. 38-40. 
(Referat av vetenskaplig undersokning av Eva-Maria Nordstrom, SLU). 
Fargbilder av sumpnycklar, blodnycklar, angs- x sumpnycklar, mossnycklar 
och lokala allotetraploider pa mittarket. 
Dactylorhiza i Gastrikland och Halsingland enligt Mikael Hedren, 
VAX2/02, s. 35-38. 
Det gar utfor med naturvarden i skogen. VAX2/02, s. 42-43 
Mosippa Pulsatilla vernalis Uan fro till blomma. VAX 3/02, s. 14 
(Sadd i tradgard). 
Botanik i vilda Vasterbotten. VAX 3/02, s. 29-37 
(Rapport fran Forskningsresan i Naturvardens Utmarker i Asele 2002, 

Bartholin, Thomas, Delin, A., Englund, Ake och Wikars, Lars-Ove 2003: 
Hur lange star dod tallved i skogen? VAX 7/03, s. 26-31 
(Tolv slagugglebostubbar i Halsingland daterade med dendrokronologi). 

Delin, A. 2000 h: 

Delin, A. 2000 1: 

Delin A.: 

Delin, A. 2000 j: 
Delin, A. 2001 a: 
Delin, A. 2001 b: 

Delin, A. 2001 c: 

Delin, A. 2001 d: 

Delin, A. 2001 e: 

Delin, A. 2001 f: 

Delin, A. 2001 g: 
Delin, A. 2001 h: 

Delin, A. 2002 a: 
Delin, A. 2002 b: 

Delin, A. 2002 c: 
Delin, A. 2002 d: 

Delin, A. 2002 e: 

Delin, A.: 

Delin, A. 2002 f: 

Delin, A. 2002 g: 
Delin, A. 2002 h: 

Delin, A. 2002 i: 
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Halsinglands karlvaxtflora 
- att fullfolja Anders Delins livsverk. Bjorn Wannberg, Arnold Larsson 

Ett genomgaende inslag i minnesrunor-
na over Anders Delin har varit sorgen 
over att han inte fick se Halsinglands 
Flora i fardigt skick. I detta kan man 
mojligen ocksa ana en viss oro for ar-
betets framtid utan bans drivande kraft. 

I VAX 2/2015 gav vi tillsammans 
med Anders en forsiktigt optimistisk 
lagesrapport for floran. Nu kan vi kon-
statera att bade forsiktigheten och opti-
mismen var motiverade. Forsiktigheten 
satillvida att det alltid dyker upp tusen 
och en detaljer under vagen som man 
inte tankt pa, och som tar mer tid att 
hantera an man kunde tro. Optimismen 
var anda befogad, eftersom vi i det stora 
hela var pa ratt vag med vart arbete. 
Lyckligtvis rackte Anders krafter ocksa 
till for att vi tillsammans skulle fa till ett 
material som i allt vasentligt var en far-
dig flora. In i det sista bidrog han ocksa 
med synpunkter och forslag i allt fran 
florans innehall och yttre utformning till 
lansering och marknadsforing. 

Ett stort lyft for arbetet kom tidigt pa 
hosten 2015, nar vi genom Enar Sahlins 
formedling kunde engagera Evastina 
Blomgren for layoutarbetet. Evastinas 
kombination av botanisk sakkunskap 
med erfarenhet av layout var val doku-
menterad framfor allt i form av Bohus-
lans flora. Hennes insatser for att hjalpa 
oss att fa fason pa vara spretiga manus-
kript har gatt langt utover vad som kan 
betraktas som vanligt layoutarbete. Ef
ter atskilliga turer med omarbetningar 

fanns darigenom en komplett layout av 
florans forsta del, som nu kallas Natur 
och vegetation, fardig for korrekturlas-
ning under senhosten 2016. For detta har 
vi, forutom vara egna genomlasningar, 
engagerat Berit Berglund och Goran 
Dahlback, bada med farsk erfarenhet 
fran arbetet med Gastriklands flora. Vi 
betraktar nu denna del som praktiskt ta-
get fardig for tryckning. 

Nar detta skrivs, i slutet av September 
2017, har vi ocksa fatt manusen for alia 
artbeskrivningar fardiga, inklusive lo-
kalforteckningar, utbredningskartor och 
urval av bilder, och Evastina har sedan i 
vintras arbetat med layout av denna del 
{Arter). 

Ett ytterligare mycket viktigt steg 
for att fa arbetet pa fast mark kom nar 
Thomas Karlsson pa eget initiativ tog 
pa sig den stora uppgiften att granska 
vara texter i artdelen. Hans noggranna 
genomgang av artbeskrivningarna har i 
hog grad bidragit till okad stringens och 
raddat oss fran onodiga misstag. Trots 
att kommentarerna och synpunkterna ar 
manga ar det uppmuntrande att konsta-
tera att de anda bara beror en liten del 
av beskrivningarna. Thomas insats ger 
bade stimulans och trygghet i det fort-
satta arbetet. 

Vi maste inse att korrekturlasningen 
aven i fortsattningen kommer att krava 
mycket arbete, inte minst nar lokalfor-
teckningarna med alia koordinater och 
mer eller mindre okanda lokalnamn 
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Bohlin, A. och Delin, A. 2003: Svamparter foreslagna skydd enligt Bernkonventionen. 
VAX 1/03, s. 36-37 (81.a. lappticka, flackporing, tallgraticka, doftticka, 
bombmurkia och ostticka). 

Delin, A. 2003 a: Naturvarden i urskogen vid Ensjolokarna. VAX2/03, s. 22-43. (Historik 
och inventeringsresultat betraffande karlvaxter, mossor, lavar och svampar). 

Delin, A. 2003 b: Smorhalet i Jarbo - ny svensk nordgrans for rostticka 
Ptiellinus ferruginosus? VAX 3/03, s. 3-4. 

Delin, A. 2003 c: Spiralvuxen ved. VAX 3/03, s. 5-8 
(Egna iakttagelser och referat av J.M. Harris: Spiral grain and wave 
phenomena in wood formation, 1988). 

Delin, A. 2003 d: Svart att bevara angs- och hagmarksfloran. VAX 3/03, s. 9-12 
(Djupmyrs i Osterfarnebo, upphdrd havd, trangda brudsporrar, 
forsvunnen faltgentiana). 

Agren, Ake, Delin, A. och Wannberg, Bjorn 2003: Nagra kulturfoljeslagares oden i 
Soderhamn under 20 ar-Del I. VAX3/03, s. 17-26 

Delin, A. 2003 e: Liten kandelabersvamp Artomyces cristatus foreslas fa atgardsprogram. 
VAX 3X53, s. 38. 

Delin, A. 2004 a: Aspfjadermossan Necl<era pennata trivs i tat skog. VAX 1/04, s. 3-7 
(Tillvaxt under perioden 1995-2003 i Langangarnas naturreservat). 

Delin, A. 2004 b: IVIed Vaxtgeografiska Sallskapet i Karelen. VAX ?/04, s. 8-15 
(Reseberattelse fran trakterna mellan Ladogas norra strand och Onega). 

Delin, A. 2004 c: Nyckelbiotoper och "Hoga naturvarden" i Lingbo, Halsingland. 
VAX 1/04, s. 16-22 (17 % av den klassade arealen har skadats genom 
avverkning eller gallring). 

Delin, A. 2004 d: Nattglim Siiene noctiflora - tillfallig eller konstant? VAX y/04, s. 22-25 
(Litteraturgenomgang om vaxtens och dess frons upptradande i Sverige 
och Nordamerika). 

Delin, A.: Fargbild av Diderma radiatum pa baks.an. 
Delin, A. 2004 e: En karaktar som skiljer sterila skott av hasslebrodd och sotgras. 

VAX2/04, s. 3 (Sotgras vander inte bladet). 
Delin, A. 2004 f: Gunnar Ersare. VAX 2/04, s. 4-5 

(Dddsruna over en mossexpert och naturvardare). 
Agren, Ake, Delin, A. och Wannberg, Bjorn 2004: Nagra kulturfoljeslagares oden i 

Soderhamn under 20 ar - Del II. VAX2/04, s. 45-54. 
Delin, A. 2004 g: Aim och hassel vid Krokbacken i Lingbo spontan? VAX 3/04, s. 3-4. 
Delin, A. 2004 h: Forskningsresan i Naturvardens Utmarker i Ramsjo 2004. 

VAX 3/04, s. 5-11. 
Delin, A. 2004 i: Rodlistan haller - enligt Hakan Berglund. VAX 3/04, s. 18-19 

(Referat av doktorsavhandling om urskogsoar i myrlandskap jamfdrda med 
nyckelbiotoper i brukat skogslandskap). 

Delin, A. 2004 j: Gyttrad nastsvamp Nidularia deformis - specialist pa drivved? 
VAX 3/04, s. 20-21 (Fem aktuella fynd pa strandad ved vid sjo eller 
strommande vatten). 

Delin, A. 2004 k: Lavar och varblommor pa on Gran. VAX 3/04, s. 26-32 
(Ladlav, smaflikig brosklav, tvakdnad pors). 

Delin, A. 2005 a: Batforsomradet vid nedre Dalalven 8-9 maj 2004. VAX 1/05, s. 3-5 
(rapport fran Sv. Lichenologisk Fdrenings exkursion). 

Delin, A. 2005 b: Kuntmyrbacken, Ytterhogdal. Stormhatt, kdseven och kransrams. 
VAX 1/05, s. 6-9. 

Delin, A. 2005 c: Storrdjningsmoran - dikning 1930 svar att reparera. VAX ?/05, s. 10-20 
(Lokal for glesgroe, storgroe, sotgras och slokstarr). 
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Delin, A. 2005 d: Var tidskrifts historia. VAX 1/05, s. 21-22. 
Delin, A. 2005 e: Ytterligare en lokal for sotgras Cinna latifolia i Skogs socken. 

VAX 1/05, s. 45-46. 
Delin, A. 2005 f: Skogsfru i Halsingland. VAX2/05, s. 19-22 

(Forsdk till fullstandig forteckning av lokaler). 
Delin, A. 2005 g: Skogsnatur och naturskog. VAX 3/05, s. 3-8 

(Resume av fdredrag med diabilder.). 
Delin, A. 2005 h: Vaxtgeografiska Sallskapets resa i Ramsjo 23-25 juli 2005. 

VAX 3/05, s. 11-19 (Grontjarn, Lindmoren, Brassberget, Ensjolokarna, 
Backan, Backeskogsvallen). 

Delin, A. och Norman, Sven 2005: Goran Tornqvist. VAX 3/05, s. 26 
(Dddsruna over en karlvaxtbotanist och praktisk naturvardare). 

Delin, A. 2005 i: Navelmossa Atiialamia tiyalina i Gastrikland. VAX 3/05, s. 27-33 
(Jon-Jonsberget, Viby kulle och Kungsberget. Se dock VAXy/06, s. 51-53. 
Arten var felbestamd - ar liten skagglungmossa Asterella gracilis) 

Delin, A. 2005 j: Caliclopsis callcioldes i Trono. VAX3/05, s. 36-37 
(Pyrenomycet, pa aspbark). 

Delin, A. 2006 a: Tradgardsodling som botaniskt experiment. VAX 1/06, s. 3-17 
Delin, A. 2006 b: Sotlav Cyptielium inqulnans pa sitt ratta substrat. VAX )/06, s. 19-20 

(Grov talltorraka, Husby i Hedemora). 
Delin, A. 2006 c: Skogsdynamik och arters bevarande. Recension av bok med detta namn 

av Mats Niklasson och Sven G. Nilsson. VAX 1/06, s. 22-28 
Delin, A. 2006 d: Haxkvast pa tall. VAX 1/06, s.35 (Grenmutation, litteraturuppgifter). 
Delin, A. 2006 e: Skogsfruns Epipogium aptiyllum reaktion pa skogsbruk i Halsingland. 

VAX r/06, s. 36-42. 
Delin, A. 2006 f: Ratlelse - navelmossa var liten skagglungmossa Asterella gracilis, aven 

den ny for Gastrikland. VAX 7/06, s. 51-53. 
Delin, A., 2006 g: Skogsfru i Halsingland 2005. VAX 1/06, s.58-61 

(Ett fatal av de ca 100 lokalerna har det funnits mojiighet att kontrollera). 
Delin, A. 2006 h: Grov fjadermossa 170 ar pa Kyrkberget i Valbo. VAX 2/06, s. 7-9. 
Delin, A., A.son, Magnus och Jonsson, Fredrik 2006: Grenlaven vid Gammelan. 

VAX2/06, s. 9-13 (Ett ex., i Bollnas, soder om Stora Ojungen). 
Delin, A. 2006 i: Forsta fyndet av sotgras Cinna latifolia i Sverige - 1861. 

VAX 2/06, s. 18-22. 
Delin, A. 2006 j: Minskningen av gamla trad i skogen. VAX2/06, s. 36-37 

(Referat av artikel av Rikard A.son och Lars Ostlund, vid SLU, baserad pa 
riksskogstaxeringens grunddata). 

Delin, A. 2006 k: Nytt om avverkningars negativa effekt pa langskagg. VAX2/06, s. 43-44 
(Referat av undersokningar i Vasternorrlands kusttrakter av Torbjorn 
Josefsson vid SLU i Umea). 

Delin, A. 2006 I: Sotgrasets utveckling i gammal granskog, pa hygge och i ung graalskog. 
VAX2/06, s. 44-48. 

Delin, A. 2006 m: Ake Agrens skarpa oga. VAX 3/06, s. 3-7 (Utforskning av Soderhamn och 
andra delar av Halsingland och Gastrikland, karlvaxter och lavar. Fem nya 
lavarter for Sverige: Absconditella pauxllla, Porpidia grisea, Ropalospora 
tilbernica, Strigula stigmatella, och Ramonia luteola). 

Delin, A., 2006 n: Skogsbruket ar inte langsiktigt hallbart. VAX 3/06, s. 10-13. 
Delin, A. 2006 o: (Recension) Ny vacker och praktisk norsk lavflora. VAX 3/06, s. 21. 

(Holien & Tonsberg, Norsk lavflora). 
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de kan inte ha sett det vi har sett, och 
inte forstatt vad vi har forstatt, och de 
har dessutom fel i allt de tror att de har 
forstatt. 

Allt detta ar sadant som Anders ofta 
hade anledning att tanka pa. Hur kan 
man inte se? Eller omvant, hur kan man 
alls se naturen och komma att tanka pa 
pengar? Den liknar ju inte alls pengar. 
Ja det ar en stor gata. Men nog om det, 
har och nu. 

Sjalv sag han sadant som fa andra 
kan se, och ibland var det sa smatt att 
han maste ta det med sig hem och titta 
pa det i sitt mikroskop. Dar oppnade sig 
en annan varld, lika svindlande rik och 
mangfaldig som den vi ser med blotta 
ogat. Han tog bilder av den, for han ville 
garna visa oss den. Men han var alltid 
saklig. Han sa aldrig for mycket. Nar jag 
tanker pa honom ser jag en man med en 
hemlighet, han tankte liksom inat ocksa. 
Kanske ar hemlighet fel ord, kanske var 
det bara nagot han tyckte att man inte 
behovde tala om. Han hade en speciell 
glimt i ogat och kunde ovantat bryta ut 
i ett ganska losslappt skratt om man sa 
nagonting dumt. 

Eftersom det bar ar en minnesstund 
kan jag beratta om ett samtal vi hade nar 

vi gick vid Ensjolokarna en gang. Det 
var en sa vacker dag. Jag ville da saga 
att skonhet har betydelse, for nar man 
ser nagot vackert i naturen ar det i sig 
ett tecken pa att detta ar unikt och vart 
att bevara. Och Anders lyssnade men 
visade mig sedan lunglav och doftticka. 
Han sag till strukturen, sambanden, och 
det rackte. Dar fanns alltsammans, at-
minstone var det tillrackligt. For det in-
tressanta for en manniska ar att se och 
forsta hur allt hanger ihop. Resten finns 
i betraktarens oga, eller i ljuset over sko
gen. Vill man se ett mirakel finns det dar 
anda. Ungefar sa. Men jag tror nog att 
vi forstod varann nagonstans. Och pre
cis som vi alia saknar jag honom valdigt 
mycket. Just det ar det svaraste att satta 
ord pa. 

Nu ar vi bar, pa en plats som betydde 
nagot sarskilt for honom. Och strax ska 
vi ga ner till Hylstrommen och ga in i 
danet fran forsen som han en gang var 
med och raddade undan kraftbolagen. 
Dit gar vi for att, enligt bans egen 6ns-
kan, overlamna till forsen en lock av 
bans bar. Lat oss sta tysta en minut och 
sedan ga. 

Thomas Tidholm 2017-10-09 
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Delin, A. 2006 p: Dagens utarmning av skogslandskapet forutsagd 1948. VAX 3/06, s. 26-31 
(Sten Ahlner forutsag i sin avhandling "Utbredningstyper bland nordiska 
barrtradsiavar, 1948" de storskaliga avverkningarnas negativa effekter pa 
de fiesta epifytiska lavar). 
Skogsvaxters forhailande till trad. VAX 3/06, s. 34-39. 
(Fran skogsvaxter som ar beroende av trad till sadana som skyr trad). 

Larsson, Inge, Delin, A. och Westlund, Kent 2007: Snorlummer eller lummersnore i Hanebo. 
VAX y/07, s. 8-9. (Mattlummer) 
Skogssvingein Festuca altissima i Halsingland. VAX r/07, s. 19-40 
(Aterinventering och koordinatsattning av gamla lokaler, nyfynd av en, 
beskrivning av artens ekologi, speciellt dess reaktion pa skogsbruk). 
(Anmalan) Ny instruktiv folder fran Skogsstyrelsen - om taggsvampskogar. 
VAX //07, s. 41. 
Gavle kommun har broderna Wedin att tacka for skogsnaturvard. 
VAX y/07, s. 42-43 (Utvidgning av Bladmyrans naturreservat, Hille). 

Delin, A. & Sattlin, Bengt 2007: Avverkning av gran i missriktad omsorg om aspfjadermossa. 
VAX 1107, s. 43-45 (Forsa, observationer 10 ar efter avverkning, 
aspfjader mossan minskade). 
(Anmalan) Livets trad, CD av Jan Thomas Johansson och Ronny Larsson. 
VAX 1107, s. 46 (Larobok om vaxternas utvecklingshistoria, slaktskap, 
form och funktion). 
Sallsam svamp pa Danshallarna. VAX ?/07, s. 55 
(Syllsvamp uppe i tall, Hargaberget, Hanebo). 
Fargbild pa rokpipsvamp pa baks.an. 
Exkursion till gammeltallarna pa Hornslandet 17 mars 2007. 
VAX 2/07, s. 3-5. 
Den vilda hussvampens tama slakting finns ocksa vild. VAX 2/07, s. 5 
(Om timmergroppa och hussvamp.). 
Vintertagging irpicodon pendulus kraver gamla taliar. 66 trad i 
Gavleborgs Ian provborrade. VAX 2107, s. 6-18 
Omstart i arbetet med Halsinglands flora. VAX2/07, s. 46-47. 
En bevarad och en skovlad sdtgraslokal i Jarvso. VAX 3/07, s. 3-4 
(mellan Orsmilen och Stormyran samt Bondarvsvallsberget). 
Forvildade vilda vaxter pa Ingemar Eckards tomt i Alvkarhed. 
VAX 3/07, s. 5-7 
Langnasudden i Bergvik - mer om en tandrotslokals historia. 
VAX 3/07, s. 8. 
Skogsnaringen erkanner naturskogsplundring - frivillig naturvard fungerar 
inte. V/iX3/07, s.9-10. 

Delin, A. & Wannberg, Bjorn: Halsingefloran. VAX 3107, s. 14-15 
Delin, A. 2007 m: Gronbraken pa sin enda lokal i Gavleborgs Ian, Algsjoberget i Los - en liten 

men uthallig population. VAX 3/07, s. 20-22. 
Det ar osannolikt att det som ar uppenbart blir sant - apropa den manskliga 
faktorn i forskningen. VAX 3/07, s. 29. 
Rodnarven Spergularia rubra har succulenta blad. VAX 3/07, s. 33. 
Kambraken Blechnum spicant 36 ar i rotvaltegrop pa Grossjoberget. 
VAX 3/07. 
Lind i Halsingland. VAX 1/08, s. 3-10 
(Alia lokaler for sannolikt vildvaxande lind). 
Sent upptacktes hur gammal tallved kan bli i naturen. VAX r/08, s. 29-31. 
(Studie av tallagor i Hattd kronopark i Jamtland, utford ar 1886). 

Delin, A. 2006 q: 

Delin, A. 2007 a: 

Delin, A. 2007 b: 

Delin, A. 2007 c: 

Delin, A., 2007 d: 

Delin, A. 2007 e: 

Delin, A.: 
Delin, A. 2007 g: 

Delin, A. 2007 f: 

Delin, A. 2007 i: 

Delin, A. 2007 h: 
Delin, A. 2007 i: 

Delin, A. 2007 j: 

Delin, A. 2007 k: 

Delin, A. 2007 I: 

Delin, A. 2007 n: 

Delin, A. 2007 o: 
Delin, A. 2007 p: 

Delin, A. 2008 a: 

Delin, A. 2008 b: 
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Delin, A. 2008 c: Tio ars succession bland svampar pa gran- och tallved i Osterbergsmurens 
naturreservat i Gastrikland. VAX 1/08, s. 33-A^. 
Lattillgangligt botaniskt utflyktsmal - rattsvans VAX 1/08, s. 46-47. 
(Prastgarden i Bollnas). 
Aspfjadermossan Neckera pennata i Langangarnas naturreservat 
-Tillvaxt fran 1995 till 2008. VAX2/08, s. 6-12. 
Majvivan overlever utan skotsel i Halsingland. VAX 2/08, s. 12-15. 
(Enda lokalen, pa backstrand i myr vid Langtjarn i Los.) 
Mer om odiing av mosippa Pulsatilla vernalis. VAX 2/08, s. 15-16. 
Lattillganglig vaxtlokal i Halsingland - Grossjoberget, nedom Abborrtjarn. 
VAX 2/08, s. 23-27. (Vild lonn och lind. Trolldruva, lundelm, strutbraken, 
vedtrappmossa, mork husmossa mm). 
Blabarsris - ljushushallningsmastare. VAX2/08, s. 47. 
Knaboj for klapperstarren. VAX 3/08, s. 3. 
(Nya fynd vid sydligaste och nordligaste Halsingekusten - Fargfoto). 
Strandvanderot och fladervanderot i provodling. VAX 3/08, s. 8-11. 
(Tydliga skillnader bibehalls i odiing. Sex fargfoton). 
Prenumerera pa de andra landskapens floratidskrifter. VAX 3/08, s. 14-15. 
Gamla hus som minner om halsingebondens arbete. Recension VAX 3/08, 
s. 18-19. (Boken "Lador, logar och langor- om Halsingebondernas uthus) 
Flytt av myrstarr vid Laforsens kraftverk, Ljusdals kommun. Utdrag ur 
Bengt Stridhs rapport om flytten. VAX 3/08, s. 20-21. 

A.son, Magnus, Delin, A., Johansson, Maj, Larsson, Arnold och Wannberg, Bjorn 2008: 
Ytterhogdal 7-9 juli 2008. Tusenskona, skuggviol och dvargtatort. 
VAX 3/08, s. 26-32. (Kompletterande inventering i foga besokt del av His.) 
Lasbraken - en vaxt med svarbegripligt levnadssatt. VAX 3/08, s. 35. 
Hotade och sallsynta lavar och mossor i Dalarna. Recension. 
VAX 3/08, s. 36-39. 

Forskningsresan i Naturvardens Utmarker i Lycksele och Dorotea i juli 
2008 visade skogsskovlingens slutfas. VAX 3/08, s. 40-45. 
Varfor ar det sa langt till Ensjolokarna? - och varfor bor man anda resa dit? 
VAX r/09, s. 3-4. 
Skogsbruk i urskogskanten - Var ar Sveaskogs naturvardsambition? 
VAX 1/09, s. 5-6. 
(Ramsjo, Hogbranntjarn. Fargfoto av snitsel intill grov tallhogstubbe). 
Redaktionellt arbete. VAX y/09, s. 10. 
Varstarren Carex caryoptiyllea ar sannolikt utdod i Halsingland. 
VAX //09, s. 30-31. (lokaler i Svabensverk och Langvind). 

Olsson, Eva och Delin, A. 2009: Lindarna aterfunna pa Jarvso klack VAX ?/09, s. 38-39. 
Delin, A. 2009 e: Vippvedel Astragalus norvegicus i Halsingland? 

VAX y/09, s. 44-45. (Angersjo 1897, kvar?). 
Delin, A., Larsson, Arnold och Wannberg, Bjorn 2009: Halsinglands flora. VAX y/09, s. 45. 
Delin, A. 2009 f: Vad kan en gran? VAX2/09, s. 3-9. (iakttagelser). 
Delin, A. 2009 g: Kransmynta i Halsingland. VAX2/09, s. 16-17. (Mentha arvensis x 

M. aquatica ssp. litoralis? Enanger, Langvind, i naturlig miljo). 
Naturens erfarenhet overtraffar manniskans. VAX 2/09, s. 19-20. 
Pressa vaxter. VAX 2/09, s. 21. 
Sjuberget i Alfta - enda lokal i Halsingland for vippart Latliyrus niger 
VAX 3/09, s. 6-7. 
Lasbraken Botrychium med och utan vegetativ forokning. 
VAX 3/09, s. 16-20. 

Delin, A. 2008 d: 

Delin, A. 2008 e: 

Delin, A. 2008 f: 

Delin, A. 2008 g: 
Delin, A., 2008 h: 

Delin, A. 2008 i: 
Delin, A. 2008 j: 

Delin, A. 2008 k: 

Delin, A., 2008 I: 
Delin, A., 2008 m: 

Delin, A. 2008 n: 

Delin, A. 2008 o: 
Delin, A. 2008 p: 

Delin, A. 2008 q: 

Delin, A. 2009 a: 

Delin, A. 2009 b: 

Delin, A. 2009 c: 
Delin, A. 2009 d: 

Delin, A. 2009 h: 
Delin, A. 2009 i: 
Delin, A. 2009 j: 

Delin, A. 2009 k: 
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Tal av Thomas Tidholm vid Hylstrommen 

Anders, Anders, var ar du nu? 
Vi star har och ser oss om efter dig. 
Vad ar det som hander nar en manniska 
dor. Han var ju har, vi sag honom Hka 
bra som vi nu kan se varandra. Han sag 
nagot pa marken eller pa ett trad pekade 
och berattade. Men tiden tog ett steg, ett 
enda litet steg, och plotsligt ar han inte 
har langre, och aven om doden ar nagot 
av det mest naturliga som finns, ar det 
inte riktigt mojligt att forsta det. 

Tiden ar mycket trakig pa det viset, 
den gor aldrig nagot ovantat, den viker 
inte av, den stannar inte upp och ser sig 
omkring, tittar pa en blomma, vilar lite i 
mossan pa ett vackert stalle. Tiden ager 
all tid och delar inte med sig. Tiden tar 
sina steg, och forandrar sa allt annat. Ti
den tar och tar av vad vi har, och kanske 
ger den ocksa nagot, men det vi ser ar 
att den tar, och nu har den tagit Anders 
ifran oss. 

Manga av oss traffade honom, kanske 
just pa en san bar plats, och tankte da pa 
just hur levande han var. Ja som en skog 
var han, en back som letar sig vag ge
nom mossan, som en gammal klok torr-
raka var han. Som vinden genom en as-
pdunge, som en myr dar sangsvanar bor, 
en bjorkskog full av vitsippor, gropen 
under en rotstalpa dar skogsfageln ham-
tar grus for kravan och flyger bort. Som 
en gammal enbuske som star dar den 
star hur mycket det an blaser. En sadan 
var han. Som den morka granskogen, 
och som en lavskrika som ljudlost dyker 

upp dar och sager ett vanligt sanningens 
ord. Dar gick han som den alg han var, 
som ett ra, som en som ser och bevakar 
och beskyddar. San var han. Anders. 

Men tiden tog sitt steg, och Anders 
ar inte med oss bar, men sjalen finns for 
oss alia att ta hand om, pa det satt vi kan 
och sa lange vi kan. Sjalen ar forstas 
bara ett ord, som manga kanske tvekar 
att anvanda, men jag tycker anda ett 
anvandbart ord. Sjalen ar ju pa satt och 
vis det som ar manniskan, den gor sa att 
kroppen lever och blir en manniska, men 
nar kroppen dor maste andra hjalpa den 
hemlosa sjalen och alia de tankar som 
forr rymdes i den men nu blivit liksom 
hemlosa att leva vidare. 

Att det verkligen finns sjalar bevisas 
varje gang en manniska ser en annan, 
och verkligen ser att det ar nagon dar. Pa 
samma satt har vi ocksa sett skogar som 
lever och sett att dar ocksa finns en sjal, 
nagonting som lyser, lever bortom det 
som lever, eller om det ar tusen sjalar, 
vi har anda insett att vi sarskilt i denna 
tid maste ta hand om aven dem och se 
till att de far leva vidare. Det var ocksa 
vad Anders mest av allt ville och arbe-
tade for 

Ja vi har sett doda skogar ocksa och 
onskar att vi kunde hjalpa dem att har 
sett komma till liv igen. For att vi pa na
got satt har detta uppdrag. Forfaras ej du 
lilla hop, motstandarna ar maktiga. Men 
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Varfor blev myskmara VAX logga? 

Manga undrar sakert varfor Anders valde en sa 
otillganglig och for ordinarie folk sa okand art 
till att representera Halsinglands Flora pa 
framsidan av VAX. 

Har ar en forklaring med bans egna ord fran 
en intervju av Joacim Lindwall fran 1991: 

"En annan spad varelse fran skogens dunkel har lange figurerat i Gavleborgs Bota
niska Sailskaps korrespondens, namligen myskmaran, Galium triflorum. Den finns 
rikligt i denna bergbrant i Valsjo i Jarvso ... ett par hundra meter soder om kvarnfal-
let pa typisk lokal: pa och mellan mosstackta block i bergroten, skyld av ganska tat 
skog ... Den ar elegant i formen och alltid frascht gron i bladverket, samt doftar gott 
av kumarin nar bladen krossas. Den hor dessutom till den naturtyp som vi har sa 
mycket av i Halsingland och nordvastra Gastrikland: barrskog i en boljande bergig 
terrang, och forsvarar mycket val sin plats som foreningens signum." 

For att hedra myskmaran och Anders har vi valt att lata bans egen bild av vaxten 
pryda framsidan i detta nummer. 

Jens Hansen 

Hj'alp oss bevara riidlistade arter - bli floravaktare 
Floravakteri innebar att vi besoker lokaler for rodlistade arter och inventerar 
hur manga exemplar som finns. Rapportering sker via regionala kontaktperso-
ner som sammanstaller och registrerar inventeringsresultaten arligen i Artpor-
talen. Intervallen mellan besok pa varje vaxtplats varierar beroende pa grad 
och typ av hot mot respektive art och vaxtplats liksom pa hur manga tillgang-
liga botanister det finns. 

Vi vill garna ha kontakt med fler som har lust att bli floravaktare i Gastrik
land och Halsingland. Det behovs inte omfattande botanikkunskaper. Vi lar dig 
hur arten ser ut och visar dig var den vaxer. 

Ar du intresserad av att hjalpa till, kontakta Peter Stahl, floravakterisamord-
nare for Gavleborgs Ian, genom e-post: peter.b.stahl@gmail.com eller 
per telefon: 0730 24 20 43. 
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Delin, A. 2010 a: 

Delin, A. 2010 b: 
Delin, A. 2010 c: 

Delin, A. 2009 I: Rosettjungfrulin och varstarr vid masugnen i Voxnabruk. 
VAX 3/09, s. 37-39. 

Delin, A. och Lotta 2009: Rutiasbraken vid Kulgatan i Jarbo. VAX 3/09, s. 41-42. 
(Tva ex. i grasmatta) 
Att kanna igen vaxter pa Bromans tid. VAX 7/10, s. 3. 
(Olof Joh. Broman, Glysisvallur, svarigheterna att tolka vaxtnamn i den 
tidens litteratur). 
Finns kvanne vid Halsinglands kust? VAX 7/10, s. 5. (Efterlysning). 
Granen klarade kalhuggning samre an myskmaran VAX 7/10, s. 15-16. 
Hartman, Carl Johan, tolkad av Delin, A. 2010: Rapport angfiende resan till 
Jamtland 1813. VAX 7/10, s. 26-29. 

Delin, A. och Hellstrom, Birgitta 2010: Peter Stahl, personen bakom mycket mer an 
Gastriklands flora VAX 7/10, s. 30-34. 

Delin, A.: Fargfoto pa sarlaka pa trams.an. VAX 2/10, s. 1. 
Johansson, Maj & Delin, A. 2010: Lasbraknar i restaurerad angsflora pa Backeskogsvallen 

i Ljusdal. VAX 2/10, s. 3-22. (Rut-, topp-, host- och manlasbraken. 
Utveckling under 23 ar av restaurering). 
Knackelie gor angsslattern lattare. VAX 3/10, s. 13-14. 
Ar strandasterns jordstam byggd for vattenspridning? VAX 3/10, s. 18. 
Mer om piplokan i Soderhamn. VAX 3/2010, s. 28-29. 
Odiing av vilda vaxter for botaniska studier. VAX 3/2010, s. 32-47 
Odiing av vilda vaxter for botaniska studier. VAX 7/2011, s. 3-9. 
Svedjenava pa f.d. svedja? VAX 7/2011, s. 15-20. 
(Bordig sydsluttning i Nordanhole, Rengsjo. Markberett hygge. MorkgrS 
jord p.g.a. kolfragment. Fargfoton pa planter och jorden de vaxer pa). 
En avvikande binka i Sjuberget i Alfta. VAX 7/2011, s. 21 -25. 
(Mojiig Erigeron acris ssp. droebachiensis). 

Delin, A., Larsson, Arnold och Wannberg, Bjorn 2011: Halsinglands karlvaxtflora. 

VAX 7/2011, s. 26. 
Delin, A. 201 Id: Medelpads flora, anmalan. VAX 7/2011, s. 43. 
Delin, A. 2011 e: Man slar angen. VAX 7/2011, s. 44-45. (Om ordbruk i samband med slatter). 
Gustafsson, Mats H.G. & Delin, A. 2011: Halsingeflorans inkomlingar - invasiva eller inte? 

VAX 2/2011,s. 3-9. 
Naturtyper - vegetationstyper. VAX 2'2011, s. 10-16. 
(vaxtsociologins utveckling sedan 1916 och nuvarande status.). 
Tagelsav Eleoctiaris quitiqueflora kan bilda tva slag av groddknoppar. 
VAX2/2011,8.21-25. 
Knarot - arets vaxt 2011. VAX 2/2011, s. 40-41. 
Forskningsresan i naturvardens utmarker 2011 i Hassela. 
VAX 3/2011,s. 3-13. 
Nitare, Johan: Barrskogar - Nyckelbiotoper. Recension. 
VAX 3/2011, s.20-21 .(Sarskilt sand- och kalkbarrskogar). 

Olsson, Eva & Delin, A. 2011: Liten klubbdyna Hypocrea seppoi i Jarvso - ny for Sverige. 
VAX 3/2011,s. 22. 
Aim Ulmus glabra i Halsingland. VAX 3/2011, s. 24-26. 
Kalkalskande och sydliga vaxter pa Storjungfrun i Soderhamn. 
VAX 3/2011, s. 37-47. (Nastrot, luddlosta, backforgatmigej, aim, vildapel.). 
Rylens Chimaphila umbellata utveckling i Halsingland. VAX 7/2012, s. 3-20. 
Vattenvaxter i havet vid Langvind. VAX2/2012, s. 3-10. 
Langs vagar och stigar i Jura, Frankrike. VAX2'2012, s. 30-37. 
Smalanning effektiv floravaktare i Halsingland. VAX 3/2012, s. 7-10. 

Delin, A. 2010 c: 
Delin, A. 2010 d: 
Delin, A. 2010 e: 
Delin, A. 201 Of: 
Delin, A. 201 la: 
Delin, A. 201 lb: 

Delin, A. 2011c: 

Delin, A. 201 If: 

Delin, A.2011g: 

Delin, A.2011g: 
Delin, A.2011h: 

Delin, A. 20111: 

Delin, A. 2011j: 
Delin, A. 2011k: 

Delin, A. 2012a 
Delin, A. 2012b 
Delin, A. 2012c 
Delin, A. 2012d 
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Delin, A , Larsson, 

Delin, A 
Delin, A 

2013a: 
2013b: 

Delin, A 2013c: 

Delin, A 2013d: 

Delin, A 2013e: 

Delin, A 2013f: 

Delin, A 2013g: 

Delin, A. 2012e: Botanikdagarna i Jarvso 2012 - kortexkursioner 11 och 15 juli och turen 
till Grontjarn, Ensjolokarna och Backeskogsvallen 12 och 13 juli. 
1/4X3/2012, S.I5-23. 

Delin, A. 2012f: Guldluppen 2012 till Kerstin Ekman. VAX 3/2012, s. 38. 
Hallingback, Tomas & Delin, A. 2013: Liten skagglungmossa, stor rosettmossa och 

rosettmossa i Sjuberget i Alfta. VAX t/2013, s. 6-7. 
Arnold & Wannberg, Bjorn 2013: Lagesrapport fran Projekt Halsinglands 
karlvaxtflora. VAX 7/2013, s. 14-16. 
Bla, rosa och vit angsvadd. VAX 7/2013, s. 36-38. 
Akta johannesort, backdunort och hedskal i torrbacke i Norrange, Arbra 
VAX 2/2013, s. 9-13. 
Varfor och for vem skrivs Halsinglands karlvaxtflora och hur utformas den? 
VAX 2/2013, s. 15-17. 
Spana efter brunklover Trifolium spadiceum i sommar. 
VAX2/2013, s. 23-24. 
Sotgras pa markberett hygge och pa jatteblock i mogen skog. 
VAX 3/2013, s.3-5. 
Sjohjortron Nostoc zetterstedtii \, Rengsjo. 
VAX 3/2013, s. 16-18. 
Vegetation i och vid Ljusnan mellan Tvattnas i Hanebo och Djupasjon i 
Segersta. VAX 3/2013, s. 21-29. (Strand- och vattenmiljoer, jamfdrda med 
Storsjon i Langbo och Holesjon i Rengsjo). 
Ny lokal for finnstarr funnen I Hassela, Halsingland. VAX 3/2013, s. 30-33. 
Hanhumie i Almtakten, Hamnas i Skog. VAX 3/2013, s. 38-39. 
{l-iumulus lupulus. Diskussion om spontan eller odiad). 
Hybriden granbraken x skogsbraken vid Ljusnan i Hanebo. 
VAX 3/2013, s. 40-42. 
Branning gynnar backruta - Referat. VAX 3/2013, s. 43. 
Johan Alfred Wistrdm. En glimt av naturforskningens villkor i Hudiksvall 
under slutet av 1800-talet. VAX 7/2014, s. 3-8. 
Pilblad Sagittaria i Halsingland. VAX 7/2014, s. 23-26. 
Florainventering i Hassela 1987. VAX 7/2014, s. 27. (Forord till foljande). 
Beskrivning av vegetation. VAX2/2014, s. 13-21. 

Delin, A. & Wannberg, Bjorn 2014: Slatterblomma i Halsingland. VAX2/2014, s. 32-34. 
Delin, A. 2014e: Tacka luftvavnaden for att du kan ga pa gungfly VAX2/2014, s. 40-42. 

(Luftvavnad finns i de fiesta myrvaxter och manga vattenvaxter for att 
transportera syre till rdtterna. Fargfoto av gungflyholmar). 
Branden i gammal tallnaturskog vid Lockjarv, Bjuraker, den 7 aug. 2014. 
VAX 3/2014, s.3-6. 

Delin, A. & Wannberg, Bjorn 2014b: Botanistbesok pa Jattholmarna i Jattendal. 
VAX 3/2014, s. 11-14. 
Extrem formvariation inom en art - Revsmorblomma. VAX3/2014, s. 20-21. 
Kungsberget bjuder alltid pa nagot nytt. VAX 3/2014, s. 25-26. 
(Positiv utveckling i branten, ingar i ett 2011 bildat naturreservat.) 
Dammen vid Hemstanas, Skog, med amfibiska karlvaxter och mossor. 
VAX3/2014, s. 34-39. (Fd. damm till litet kraftverk, med stor vattenniva 
variation. Nalsav och svalting dominerar. Sma mangder av gaffelmossa, 
strandbronia och sagdagmossa.). 

Delin, A. 1991, nytryck 2015: Invasionen i Skralldalen 1850- 1870. Kulturpaverkan i 
vildmarken, tolkad i dagens vegetation. VAX 2/2015, s. 10-17. 
(tidigare publicerad i VAX 7/1991.). 

Delin, A. 2013h: 
Delin, A. 20131: 

Delin, A. 2013j: 

Delin, A. 2013k: 
Delin, A. 2014a: 

Delin, A. 2014b: 
Delin, A. 2014c: 
Delin, A. 2014d: 

Delin, A. 2014f: 

Delin, A. 2014g: 
Delin, A. 20141:: 

Delin, A.2014g: 
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Till minne av Anders Delin 

Anders Delin. Foto: Marika Delin 

Grundaren av Gavleborgs Botaniska Sallskap, Anders Delin, ar dod. Han blev 81 
och somnade in lugnt och fridfuUt 23:e augusti 2017. 

ar 

Anders har varit den drivande kraften i 
foreningen sedan dess bildande och vi 
vill uppmarksamma detta med att till-
agna detta nummer av VAX till honom. 
Dels genom personliga minnen, men 
framforallt genom att visa bans mycket 
omfattande arbete och engagemang i 
botaniken. 

Han bedrev ocksa ett ovarderligt arbete 
inom naturvarden, ban stod bak om ett 
antal reservatsbildanden och var en vik-
tig opinionsbildare for att bevara orord 
natur och hotade arter. 

Jens Hansen 
For redaktionen 
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Vaxter i Halsingland och Gastrikland (VAX) ges ut av Gavleborgs Botaniska Sallskap (GABS), 
lokaltorening av Svenska Botaniska Foreningen (SBF). VAX kommer ut med tre nummer per 
ar, varav ett ar medlemsmatrikeln. 

Medlemskap 
Du blir medlem i GABS och far var tidning VAX genom att betala in arsavgift 150 kr till for-
eningcns bankgiro nr 797-3886. For familjemedlemskap ar arsavgiften 25 kr per tillkommande 
familjemcdlcm (inkluderar ej tidning). 

I arsavgift till GABS ingar medlemskap i SBF. Onskas aven prenumeration pa SBF:s tid-
skriftcr, Svcnsk BotaniskTidskrift (SBT) och Vilda Vaxter, betalas avgift 340 kr direkt pa SBF:s 
webbplats: http://svenskbotanik.se 

Adressandringar och medlemsregistrering i GABS; Birgitta, birgitta@particleoptics.se, 0271 100 51. 
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Gavleborgs Botaniska Sallskap (GABS) bildades i Gavle den 7 februari 1982. Sallskapets 
syften ar: 
1. att sammanfora manniskor, som ar intresserade av botanik i allmanhet eller nagon av bo-
tanikens manga specialgrenar, och vcrka lor spridandet av kunskaper inom dessa omraden 
2. att utforska floran i Gavleborgs Ian 
3. att verka f'iir skydd och vard av hotadc viixlcr och vaxtsamhallcn i lanet 
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Delin, A. 2015a: Hybriden grastarr x norskslarr i Enanger. VAX 7/2015, s. 31-34.. 
Delin, A. & Wannberg, Bjorn 2015: Ogonpyrola - arets vaxt 2015. VAX 7/2015, s. 41-42. 

(Nagot om artens ekologi. Foton av planta och av frukter i olika stadier). 
Delin, A. 2015b: Naturens egna ideer-om handnycklar Dactylorhiza. \/AX2/2015, s. 3-7. 
Delin, A.; Engvall, Karin & Westlund, Kent 2015: Marken pa Stugubacken minns gamla 

tiders jordbruk. 1/AX2/2015, s. 12-22. (Uppfoljning av restaurering av 
aker- och angsmark genom avverkning av gran 1998.) 

A.; Larsson, Arnold & Wannberg, Bjorn 2015: Halsinglands karlvaxtflora - snart fardigt 
manus. 1/AX2/2015, s. 23-24. (Lagesrapport). 

A. 2015c: Kaveldunsgator. VAX 2/2015, s. 29-32. 
A. 2015d: Forskningsresan i Naturvardens utmarker 2015. I/AX 3/2015, s. 3-6. 

(Avverkningsanmalda skogar i vastra Harjedalen) 
Delin, A. 2015e: De vilda blommornas dag pa Hogbo bruk i Sandviken 14 juni 2015. 

1/AX3/2015, s. 16-18. 
A. 2015f: En hypotes om akerogras pa havsstrand. VAX 3/2015, s.22-24. 
A. 2015g: Botanik pa 1800-talet - avspeglad i brev fran C.J. Hartman. 

1/AX3/2015, s.34-37. (Hartmans brevvaxling med Elias Fries om sin flora.). 
A. 2016a: Min vag till botaniken och dess plats i mitt liv. VAX 7/2016, s. 3-12. 
A. 2016b: Lopplummer. VAX 7/2016, s. 18-23. 
A. 2016c: Galen i humlor-recension. VAX 7/2016, s. 24-25. 
A. 2016d: Angshaverrotens beroende av jarnvagar i Halsingland. 

VAX 2/2016, s. 19-22. 
Delin, A. 2016e: Tva lange foljda kolonier av kyrkogardslav Pleurosticta acetabulum i 

Gastrikland och Halsingland. VAX 2/2016, s. 32-34. 
Delin, A. 2016f: Nya erfarenheter fran Kyrkbytjarn i Hanebo. VAX 3/2016, s. 7-11 

(Slokstarr. Foton pa hornsarv, vattenbladdra och trubbnate). 
Delin, A. 2016g: Bo Mossberg - en bildbiografi. Recension. VAX 3/2016, s. 38-39. 

Delin, 

Delin, 
Delin, 

Delin, 
Delin, 

Delin, 
Delin, 
Delin, 
Delin, 

Ovriga skrifter 

Delin, A. 1979. Fynd och aterfynd av Cinna latifolia, sotgras, i Halsingland. 
Svensk. Bot Tidskr. 73: 326. 

Delin, A. 1981. Gavleborgs botaniska forening har bildats. Svensk. Bot Tidskr. 75: 281. 
Delin, A. 1982. Sagina saginoides, stennarv, funnen i Halsingland. 

Svensk. Bot Tidskr. 76: 90. 
Delin, A. 1984. Gavleborgs botaniska sailskaps sommarmote i Soderhamn. 

Svensk. Bot Tidskr. 78:145. 
Delin, A. 1992: Karlvaxter i taigan i Halsingland - deras anpassningar till kontinuitet 

eller storning. Svensk. Bot Tidskr 86:147 
Delin, A. 2007. Finnstarr Carex atherodes. Svensk. Bot Tidskr. 101:103. 
Froster, A. & Delin, A. 2009: Ensjolokarna - jattetradens skog. Lansstyrelsen Gavleborg. 
Delin, A. 2013. Kattfoten i Halsingland. Svensk. Bot Tidskr. 107:^^ 8. 
Delin, A. 2013. Ryl - gynnad eller missgynnad av brand? Svensk. Bot Tidskr 107: 252. 
Delin, A. 2015: Kan sotgras overleva en kalavverkning? Erfarenheter under 30 ar pa 

sotgrasets svenska primarlokal. Svensk. Bot Tidskr. 109:18. 
Delin, A. 2017: Folket vill ha skogen kvar. Skogslandskap farval s 198-203. 

Naturskyddsforeningen Dalarna. 
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