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LINNE I RUTE
Bengt Sturevik

Rute kyrka och prästgård med den numera rivna gårdsporten.
Lavering av C.G. Hilfelinq 1800. Kunqliqa Biblioteket.
När Carl von Linne söndagen den 28 maj 1741 red in genom den medeltida
gårdsporten till Rute prästgård var det ingen stilla söndagsfrid han
mötte. I sin idylliska skildring av Hau gård - där han föregående natt
hade övernattat - skriver han: "Här sannades det bekanta rimmet: en
åtta kos bonde, som haver en häst, bor långt upp i skogen och fri för
mång gäst, han mår allra bäst." Dm detta kunde sägas om bonden vid Hau,
var ingalunda så fallet för prästen i Rute. Här var gårdsplanen full
av besökares hästar och vagnar.

I den tryckta reseberättelsen skriver Linne kortfattat att ansam
lingen berodde på att "Theologi (i), som ditsamlats, efter slutad guds
tjänst, hade en undersökning i kyrkan, om något som.dem angick". I den
dagbok som ligger till grund för den år 1745 utgivna reseberättelsen
har Linne skildrat den här händelsen betydligt mer utförligt. Dagbok
en, som förvaras hos Linnean Society i London, har genom Bertil Gull
anders bok "Linne på Gotland'' (1971) blivit tillgänglig för en större
allmänhet. Den dikterades av Linne efter varje dagsetapp och fördes av
den av de unga medresenärerna som för tillfället tjänstgjorde som sek
reterare vid kvällsgenomgången. Här möter vi en omedelbar och oretu
scherad bild av resans upplevelser och händelser - något som den tryck
ta berättelsens i många stycken sakligare och torrare skildring sak3

nar. På många ställen framkommer i dagboken en kritisk syn på myndig
heters agerande; dessutom framställs präster och andra offentliga per
soner, _som sällskapet mötte, inte alltid i en välvillig dager. Man
kan förstå att Linne, med tanke på sitt offentliga uppdrag, iakttog
en betydande självcensur vid redigeringen av den tryckta reseberät
telsen. Ett gott exempel på dagbokens friska och mer livfulla berät
tarstil är just besöket i Rute.

En gotländsk inkvisition

Från den korta notisen om prästerskapets möte "om något som dem an
gick" finner vi i dagboken en detaljrik och kritisk men också humor
istisk skildring av det som Linne ironiskt beskriver som en gotländsk
inkvisition. I följande citat har jag inom parentes satt ut översätt
Aing av latinska vändningar till svenska.
"Vi anlände till kyrkan kl. 11 just då gudstjänsten var slutad och
och fnkvisitionen skulle begynnas, vartill prosten i Rama var ankommen
såsom praeses, pastor i Stenkyrka såsom assessor utom pastor loci
(ortens kyrkoherde) och åtskilliga andra, ty casus (fallet) existerat,
att denne pastor nyss tillträtt pastoratet, som i några år varit led
igt, emedan dispyt hade varit emellan församlingen och vederbörande
de futuro pastori (den tillträdande kyrkoherden). Emedlertid hade
vice pastor, av Consistorio (domkapitlet) förordnad, sub interregno
(under vakansen), uppburit pastoralia (inkomsterna från prästgårds
jordbruk och tionde), varom församlingen nu efterfrågades att denna
pastor vicarius därföre räkning göra skulle. Ära alltså pastoralia
icke allenast praemium laboris (lön för arbetet) utan något mera. Det
ta katekesmi-förhör eller gotländska inkvisition varade inemot kl. 4
efter middagen, an sic deceat (är detta passande)? Är detta guds
tjänst?"
De personer som omnämns är Mårten Berthelsson i Rama, Laurentius
Nicolai Judichaerus i Stenkyrka samt Matthias Köhler och Nils Lutte
man, tillträdande respektive avgående präst i Rute.
I domkapitlets samtida protokoll finner man ytterligare en källa
till denna händelse; av denna framgår bl a att utredningen fortsatte
nästa dag och vi får även veta mer om bakgrunden och vad som blev re
sultatet av utredningen.
Nils Lutteman hade sedan 1737 vikarierat på den vakanta Rute
tjänsten, men den 1 maj 1741 hade superintendenten Jöran Wallin in
stallerat en ordinarie kyrkoherde Matthias Köhler. Lutteman fick
under sitt vikariat uppbära och disponera prästgårds- och tiondein
komsterna, men skulle vid vakansens slut redovisa inkomsterna och
endast få behålla en del som lön. Nu visade det sig, vid den av Lin
ne skildrade undersökningen, att Nils Lutteman på ett oriktigt sätt
"affört" 91: 18 2/3 Daler Smt ur räkenskaperna och dessutom inte upp
tagit 100:23 2/3 Daler Smt vilka "han wid undersökningen blifwit af
församlingarne öfwertygad om, och då i theras närwaro widgåt, sig
haf(wa) upburit, men förgätit att wederbörlig. beräkna". Vid ett
senare möte i Visby den 8 juli 1741 försvarar sig Lutteman med att
han " förmärkt sig af hastighet och många emellan kommande Embets
sysslor och hinder, hafwa något förgätit", men att han nu är villig
att deponera 200 Daler Smt som "en eller annan god wän agtar giöra
honom förstärkning".
Slutet på hela historien blev att Lutteman p g a oegen�ligheterna
i räkenskaperna i stället för ett tidigare föreslaget arvode på 250
Daler, nu endast får 200 Daler, just den summa som han hade deponer
at. överskottet av prästgårdsinkomsterna skulle tillfalla den till
trädande kyrkoherden Köhler. Denne blev med tiden en mäkta rik man,
bl a ägare av Grodda gård i Fleringe. Bouppteckningen efter honom,
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som bl a redovisar ett bibliotek omfattande över tre hundra verk,
har en slutsumma på 5670:26 Daler Smt.
En innocentare inkvisition på ängarne

Under tiden som prästerskapet hade sina förhandlingar botaniserade
Linne och hans sällskap i omgivningarna runt Rute kyrka: "Medan in
kvisitionen stod i Rute kyrkan vid middagstiden, anställte vi en in
nocentare (oskyldigare) inkvisition på ängarne, uti vilken nu blevo
häftade:11 ( med nutida nomenklatur) Ge.nt.i.ane.U.a c.ampv.,tJt.v., fältgentiana, CMe.x otac.c.a slankstarr, Pkune.tta vutgM.w brunört, A�tltagafu-6
g.f.yeyphytto� sötvedel, Campanuta gtome.ka:ta toppklocka och Ep�pae�
he.tte.bok�ne. skogsknipprot.
I vilken mån har landskapsbilden förändrats sedan Linnes dagar?
Visserligen kan det vara vanskligt att utifrån ett så litet material
dra några slutsatser - men jag vågar ändå hävda att landskapsbilden
i allt väsäntligt är tämligen oförändrad. Den omedelbara miljön runt
kyrkan och prästgården utgörs idag av i norr odlad mark. I öster
finns en betad torräng som i söder övergår i fuktäng av delvis käll
myrskaraktär. Väster om kyrkan rinner en kraftigt meandrande bäck
omgiven av barrskog. Hilfelings bild från 1800 visar torrängen öster
om kyrkan. ldag skyms den utsikten av en smal skogsridå, men i övr
igt är miljön i stort sätt oförändrad. En akvarell från år 1858 förvarad i Rute prästgård - visar fuktängen söder om prästgården och
kyrkan. Även här är det idag lätt att känna igen sig. Den ståtliga
prästgården har dock ersatts av en ny byggnad efter en brand 1871.

Rute kyrka och dåvarande prästgård,nedbrunnen 1871. Akvarell
av Hugo Lutteman 1858.
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Med Linnes artlista som guide har jag försökt att följa honom på
hans "inkvisition". Toppklocka, en på Gotland inte särskilt vanlig
art, är något av en karaktärsväxt i omgivningarna runt Rute kyrka.
I fuktängen finner man rikliga mängder av slankstarr. Här och var
växer brunört, som också förekommer i vitblommiga former. I utkanten
av skogen runt bäcken växer sötvedel och inne i själva skogen skogs
knipprot. Den första arten i Linnes artlista - fältgentiana - har
jag inte lyckats återfinna, men däremot ganska rikligt med Gen.tian
ella ul�g �no/2a sumpgentiana. Denna art blommar först en bit in i
augusti. Det ligger därför nära till hands att tro att Linne här har
gjort sig skyldig till en felbestämning. Han tog en icke blommande
sumpgentiana för den på fastlandet vanliga fältgentianan. Redan K.
Johansson (1897) förmodade att Linne hade förväxlat fältgentianan
med antingen Genuanella amMella ängsgentiana eller sumpgentianan.
Fätltgentiana har aldrig rapporterats från Gotland utom i Linnes
artlista från Rute.
På min vandring i Linnes fotspår finner jag också några anmärk
ningsvärda arter som Linne inte nämner. En av dessa är P�ngu�eula
alp�na fjälltätört en art som Linne väl kände, men nog var utblom
mad vid hans besök. Den förekommer ganska rikligt i fuktängens käll
myrsdel. Där finner man även Vae:tylo�h�za br.auMte�M� sumpnycklar,
en orkide som inte var urskiljd som egen art på Linnes tid. I fukt
stråket mellan prästgården och barrskogen växer ett ganska stort be
stånd av Alnu/2 gtuuno/2a klibbal. Huruvida den är inplanterad eller
ursprunglig är väl svårt att avgöra.
Efter inkvisitionen i kyrkan och på ängarna "undfägnades" Linne
med middag av pastor loci - varefter man avreste till det mer frid
samma herdetjället på Fårö "där vi blevo humant emmotagna av den
hedersvärde pastaren Borg".
Litteratur

Gullander, B. 1971: Linne på Gotland. Stockholm

Hedwall, A. Series Pastarum. Handskrift i Rute prästgård
Johansson, K. 1897: Hufvuddragen af Gotlands växttopografi och
växtgeografi. K.V.A. Ny följd 29:1
Linnaeus, C. 1745: Öländska och Gotländska resan. Stockholm och Uppsala
Consistorieprotokoll från 1741. Visby Landsarkiv
Till sist vill jag rikta ett varmt tack till Gösta Fåhr�us som
hjälpt mig med tolkningen av den svårlästa 1700-tals handstilen

Bengt Sturevik
Prästgården, Rute
620 34 LÄRBRO
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SOPTIPPEN I VISBY
UR BOTANISK SYNPUNKT
Bengt Larsson

Spikklubba

Teckning Bengt Larsson

Den 10 oktober gjorde jag ett besök på Visby soptipp. Det var i och
för sig inget märkvärdigt med det, för jag brukar ta en sväng dit
då och då. Inte för att lämna skräp, och inte heller för att "njuta"
av de dofter som ibland förmärks därifrån. Avsikten med mitt besök
den här gången var att ta frön från några växter som jag sett blom
ma där tidigare under sommaren, bl a spikklubba Va,twta /2:/:!tamovu:um. Den
växte på sydsidan och ca 10 meter upp i sluttningen. Medan jag let
ade efter den uppmärksammade jag en växt betydligt högre upp i den
brantare delen. Den växte på nästan helt naken jord. Det krypande
utbredda växtsättet påminde om en veronika, men den såg ändå på någ
ot sätt annorlunda ut. Efter en snabbklättring uppför smetig lerjord
står jag där. Fastän den är delvis begravd av jord som runnit ner
med regnvattnet, känner jag genast igen den från floran, redan de
7

Spjutsporre

8

Teckning dengt Larsson

små pilformade bladen som sitter tatt på långa krypande grenar av
slöjar den. När jag så vid närmare granskning hittar de små tvåfärg
ade blommorna i gult och brunviolett är saken klar. Det är en spjut
sporre K-lc.11.x-la e..f.aune. som växer här. För mig är den en helt ny bekant skap, men hur ovanlig är den? Som vanligt när man hittat något nytt
går man hem och konsulterar Hultens atlas. Jadå, den har 6 prickar
för spjutsporre på Gotland. Vad säger då K. Johansson 1897? Enligt
honom var den redan då sällsynt, men han uppger den ändå från ganska
många platser: Lärbro vid Storugns, Stenkumla, Mästerby, Sanda vid
Stenhuse, Gunilda, Vives och Bäckstäde, Hejde vid Hägleifs, Klinte
vid Tyrvalds, Loggarve och Klintebys m fl ställen, Fröjel vid Göst
avs, Silte vid Hemdarve.
Spjutsporren, liksom kalvnosen M.wopa.tv., OJr.onuum som jag hade turen
att få se tidigare i sommar, är sådana där växter som man mer eller
mindre medvetet går och tittar efter och hoppas att finna någon
gång. Visserligen är det roligt att hitta nya arter för Gotland lik
som att hitta nya lokaler för sällsynta arter, men att återupptäcka

Belladonna

Teckning öengt Larsson
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arter som har funnits tidigare och som man befarat försvunna från
öns flora, det är nästan ännu roligare. Tänk att få hitta tex knott
blomster Maf.ax.u., monophyUa eller dårrepe Lof.-<.um te.muf.e.ntum någonstans här
på ön. Nu .kanske jag förhastar mig när det gäller spjutsporren, den
kan ju mycket väl finnas kvar, tex på någon av sina gamla lokaler.
Jag tror inte jag har varit på någon av dem. Har någon av Rindis
läsare sett spjutsporre eller kalvnos på Gotland på senare tid, så
hör av er. Det skulle vara mycket intressant att få reda på om den
lever kvar någonstans.

Men spjutsporren är inte den enda spännande art som växt på
sluttningarna av tippen under 1984. Spikklubban har jag redan nämnt,
och var dessa två kommer ifrån är väl inte gott att säga. Några
andra arter som kan härledas från vanligt "fågelfrö" är solros ( 5
ex på två ställen), kanariegräs Phafä11..u., c.anaJr.-<.e.n/2.U., , hirs Se.taJr.-<.a v-<.Jt-<.d
.u., oc;h kolvhirs S. -<.taf.-<.c.a, ca 15 ex av varje, också på två ställen.
Safflor Ca11.thamu/.i tinc.toJt-<.U/.i 1 ex, hampa Cannab.u., /.iativa 3 ex kommer väl
också med största sannolikhet från fågelfrö. Ganska säkert ditkomna
med trädgårdsavfall är arter som ringblommor, astrar, lejongap, rov
or, höstrudbeckia, praktlysing, strandveronika och såpnejlika, lik
som lök-knölväxter som påskliljor, pärlhyacinter, snödroppar, krok
us, scilla, div tulpaner, vintergäck, stor nunneört och Iris-arter.
Hårig kardvädd V-<.p/.iac.U/.i /.itlt-<. g O/.iU/.i och jordreva Gf.e.c.homa he.duac.e.a är art
er som klarat sig kvar under flera år, liksom en art som är mycket
lik snårvinda men har tvåfärgade blommor, randiga i vitt och viol
ett. Några andra relativt ovanliga arter som jag sett där under år
et är borstsenap, hamnsenap och vitsenap. Borstsenap är ganska rik
lig, de andra förekommer enstaka.
För några år sedan växte ett vackert bestånd av belladonna
Atltopa be.f.f.a-donna på västra sidan av tippen. Det var ett 10-tal
meterhöga plantor som växte där under minst 3 år, men de försvann
då det anlades en motorcykelbana på den sidan. Alla arter som
väljer att slå rot på tippen lever farligt. Vilken dag som helst
kan de bli begravda eller bortschaktade, och många av de arter
jag såg under våren var redan i oktober försvunna under jord och
sopor. Men nya arter kommer att växa under våren och sommaren och
vilka de blir är alltid lika spännande att se. Kanske dyker det
upp en Lof.,i.um tlte.muf.e.ntum I Vem vet? Ruderatp 1 atser är spännande växtlokaler.
Bengt Larsson
Lummelundsväg Pl 4875
621 41 VISBY
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NYHETER I GOTLANDS FLORA 1984
Gösta Fåhraeus & Stig Högström
Även 1984 har bjudit på många intressanta gotländska växtfynd. Fle
ra nya inventerare i Projekt Gotlands Flora har kommit till, vilket
gett utslag i artlistan. Intressanta växtfynd gjordes också under
de inventeringar som länsstyrelsen låtit utföra i speciellt värde
fulla områden under året bl a i Grötlingbo, Romatrakten och vid
Tingstäde träsk. Den under året genomförea framgångsrika fältveckan
under Bengt Jonsells ledning gav inte bara en ökad växtkännedom
hos deltagarna. Den gav också flera nya växtfynd.

Som exempel på vad en intensiv inventering kan ge, kan nämnas,
att den efterforskning av de sällsynta lundgräsen som utförts, har
resulterat i en förvånande mängd nya lokaler. Andra växtarter, t ex
luddvårlök, har tidigare ansetts hotade till sin existens. Nu är
dock så pass rika och relativt väl skyddade lokaler kända, att den
värsta faran får anses överstånden.

Fortfarande är givetvis vissa trakter av ön ofullständigt utfors
kade och man kan ha gott hopp om att där hitta trevliga nyheter.
Vidare är flera stora växtgrupper, särskilt de "kritiska'' och art
rika fibblorna och maskrosorna liksom även de riktiga rosorna ännu
mycket litet studerade på Gotland i modern tid.
I denna årsöversikt redovisas sex nya arter för Gotland: Myo�o
ton aqua.tic.um sprödarv, B'1.omu� c.M-i.natu� "nordamerikansk lasta" och
CMe.x '1.-i.pM-i.a jättestarr, vilka samtliga påträffades under 1984.
Dessutom redovisas följande arter, som påträffades under tidigare
år, men då inte redovisades: Pe.tl/.o'1.hag-i.a /2ax-i.6'1.aga klippnejlika,
Guan-i.um p'1.ate.Me. ängsnäva och A'1.ab� ble.phMophyUa "kalifornisk
trav" (den senare tidigare redovisad under felaktigt namn).
The..typte.'1.� phe.gopte.'1.� hultbräken

Två nya lokaler upptäcktes under året av denna på Gotland mycket
sällsynta ormbunke. En stor förekomst på ca 15D ex påträffades
20/6 i f d Augstensmyr ca 0,3 km söder om ödegården Tomase, Sundre.
Växtplatsen är belägen i kanten av en liten igenväxande diknings
kanal under ett enbusksnår, där den växte tillsammans med kärr
silja, brakved, bladrot, olvon och bladvass (BL). Den andra före
komsten var belägen i ett kärr på Fårö 1 km nordväst om fyren. De
växte på höga alsocklar i det mycket blöta kärret, där de påträf
fades under GBF:s fältvecka (GF), på samma lokal som granbräken
(se Högström & Fåhra.eus 1983).
Phq.tl-i.u/2 �c.otope.nd'1.-i.um hjorttunga

Kollekten i Hultemans herbarium från 17/8 1888, som redovisades
i den förra årsrapporten (Högström & Fåhraeus 1983), var tagen
på Lilla Karlsö och inte på Stora Karlsö, som av misstag uppgavs
i rapporten.
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Rumex -0angu�neU/2 skogsskräppa

Denna på Gotland ovanliga skräppa påträffades på sammanlagt sju
lokaler söder om Grötlingbo kyrka vid Norrkvie, Kattlunds och
Sles under inventeringsarbete i lövängarna ( tl0 1�, YLJ) •

Chenopod�um gtaucum blåmålla
Några exemplar växte på en dyig sandstrand vid Langstiteviken,
Eksta 29/10 (GI). Uppgiven av Johansson (1897) från samma plats.
Chenopod�um poly-0pekmum fiskmålla
Påträffad på en jordhög vid stora vägen (länsväg 140) vid Hägur,
Eksta 24/7 (GI). Även denna art rapporterad från Eksta av Johans
son ( 1897).
SteltM�a CkM-0�6ot�a sumparv
Arten upptäcktes 13/8 på en gammal tångbädd i viken öster om
Strandridaregården vid Kyllej, Hellvi, där den växte ganska
ymnigt (IE). Tidigare har sumparv rapporterats endast två gånger
från Gotland, dels från kusten i Hall (Pettersson 1968) och dels
från den nu återupptäckta lokalen: " ... af WALLM. (1843. HN,Fl.

GotlanasranunKeln nade 1984 sin talriKasce, före,K□,nst µå
Sjaustre:-l□Kale,n seoan uµp cäck cen. - Foco d□ r1arn,nar
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ed 4) angifven för Helvi vid Kyllej. I senare tid ej sedd; hbexpl.
obekanta." (Johansson 1897). 8eläggexemplar från 1984 finns i
naturmuseet i Visby.
Myo-0oton aqua.tieum sprödarv
Upptäcktes 15/7 (av SM) i en åkerkant vid Millumträsk under en
GBF-exkursion som tidigare meddelats (Sturevik 1984). Ny art för
Gotland.
Pe.btOJr.hag.{_a -0a.x.{_6Jc.aga klippnejlika

Sommaren 1980 påträffades arten på Gotlands ostkust på två lokaler
belägna 33 km från varandra, dels på en sandig mark i gräset ovan
för badstranden på gränsen mellan Boge och Gothem (MN) och dels
norr om Svajde, Alskog, där den växte på gräsmark med sandigt un
derlag betad av storkreatur (BS). Kollekterna har granskats av BJ.
Den 3/8 1983 påträffades arten på en torr gräshed vid ett grav
fält i Fole ej långt från bebyggelse (BL). I herb. U. finns en kol
lekt från Fole (BJ). Klippnejlikan har inte tidigare i litteratu
ren uppgivits från Gotland. Det är en syd- och mellaneuropeisk art
som i Sverige har påträffats i Skåne, Östergötland och på Öland
(Krok & Almquist 1984).
Ranuneufu-0 oph.{_g{o44.{_60{.{_u4 gotlandsranunkel
Arten visar sig endast under år med fuktiga vårar. Av de år som
artens utveckling har följts på Sjaustre-lokalen (Thulin 1976) har
växten visat sig 1976, 1977, 1980 och 1984. De två sistnämnda åren
har antalet blommande exemplar stigit markant jämfört med tidigare
år med blomning. Sålunda fanns 39 ex blommande 1977, 124 ex 1980
och 350-400 ex 1984. Uppenbarligen tillväxer fröreserven i marken
för varje gång. Brittiska forskare har med framgång restaurerat
artens två kända lokaler i England och anser att fröna behåller
sin grobarhet i jorden åtminstone 25-30 år (RJ).
AJc.ab� ble.phMophyUa "kalifornisk trav"
Påträffad i maj 1982 på en lokal söder om Visby, men beskrivs då
under det felaktiga namnet AJc.ab� ve.Jc.na (Söderberg 1982). Nu har
ett herbarieark granskats och bestämts (BJ). Arten hör hemma i Ka
lifornien men odlas någon gång hos oss. Beläggexemplar finns i
naturmuseet i Visby.

Pote.ntilla .{_nte.Jc.me.d.{_a finsk fingerört
Upptäcktes under GBF:s fältvecka (BJ) invid en gångstig från en
traktorvändplats ca 0,5 km väster om St Vikare, Viklau 4/7 (Ing
mansson 1984). Arten har tidigare rapporterats som tillfällig vid
Visby badhus (som då låg söder om Visby hamn) samt Katthammarsvik
(Johansson 1897).

Alehe.m.{_{la gJc.ae.{_{.{_4 (syn: A. m.{_ean-0) glansdaggkåpa
Två fynd har gjorts under året av denna på Gotland sällsynta dagg
kåpa, dels 12/6 i fyrträdgården på St Karlsö och dels 8/7 vid ett
förfallet lambgift (fårhus) vid Siglaifsvägen i Hablingbo (Gif.
Alehe.m.{_{{a glabJc.a (syn: A. alpe.-0tJi�) glatt daggkåpa
Funnen i lövskog väster om Martebo kyrka 29/6 nära åkerren vid
en teleledning (JP). Arten har tidigare påträffats i de angränsan-
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de socknarna Lummelunda, Stenkyrka och Tingstäde och också i Bro,
Endre och Hogrän (Johansson 1897, 1910).
Alchem�lla pl�cata trubbdaggkåpa
Denna art hittades i Barlingbo sydväst om en liten brya i lövsko
gen norr om Stava gård 6/6 1983 (JP). För den som vill studera
daggkåporna mer ingående kan vi hänvisa till en komplett översikt
av Sveriges daggkåpor (Samuelsson 1943), som bl a finns i natur
museets bibliotek.
Oxy-tJr.op,u., p�lo�a luddvedel
Påträffad på ett par ställen pa on Asunden utanför Slite på Got
lands ostkust (YE, tidigare också av MN). Arten är f ö på Gotland
endast känd från öns västra sida samt Fårö och Sandön (jfr Sture
vik & Larsson 1981 samt prickkarta hos Gustafsson 1976.)
V�c�a �ylvauca skogsvicker

Påträffad i en tall-granskog i Guldrupe (en enklav) sydväst om
Lindhammarsmyr, sydväst om Nickarve 21/9 (JP). I samma trakt sågs
arten 9/7 1982, ca 1,5 km nordost om sistnämnda lokal, ett vac
kert blommande bestånd i barrskogen väster om myrens norra del
(SH). Skogsvicker har också hittats i Ardre norr om Visne myr om
kring 1975 (KEP). Fynd uppgivna i litteraturen är från socknarna
Follingbo, Hejde och Lojsta (Johansson 1897, Fries 1920).
Gekan�um pkate�e ängsnäva
Anträffad under ett tidigare år norr om Gammelgarns kyrka, ca
0,3 km norr om vägskälet och växande strax öster om vägen (MT).
Arten är inte tidigare anförd från Gotland.
Mekcuk�al,u., annua grenbingel
Under året påträffad på fyra lokaler i Hellvi och en i Rute. På
en av dem, fastigheten Vivlings, Hellvi (i kilen mellan vägen
Hellvi-Rute och gamla och nya vägen till Kyllej) fanns arten re
dan i början av 1940-talet som ogräs i trädgårdsland, där den
alltså återfanns 1984, 40 år senare. De andra lokalerna är beläg
na dels 0,6 km sydost om Vivlings, vid vägen från Malms över
Kyllejberget och dels 1,7 km sydost om Vivlings, vid hamnen vid
Kyllej. Den tredje lokalen i Hellvi ligger vid Smöjen, 2 km söder
om Kyllej (IE). Ruteexemplaren påträffades på stranden strax utan
för reservatsgränsen ca 3 km nordost om Vivlings (BE). Johansson
(1897) hänför grenbingel till barlastväxterna och uppger den som
sällsynt och "sällan länge fortlevande" och anför lokaler från
bl a Kyllej hamn från 1878 - där den nu alltså lyckats kvarleva
över 100 år.
Ilex aqu�pol�um järnek
Ett litet ex växte i skydd av en hagtornsbuske vid vägkanten vid
fiskebodarna i Gustavsvik, Visby 15/2. Ett skott hade frukter
efter blomning sommaren 1983. Ytterligare en förekomst påträffa
des vildväxande, nämligen 28/12 1983, en liten telning i en kalk
bergssluttning vid Talings, Rute (SH). Förekomsterna är troligen
resultat av fågelspridning från trädgårdar.
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V�ola m�kab�l.u, underviol
Under inventering av lövängsområden m m över hela ön iakttogs
underviol på 35 lokaler inom 20 socknar, från Bunge i norr till
Silte i söder, huvudsakligen under 1984 (JP).
Ledum palU/2tJte skvattram
Under året upptäcktes arten för första gången på Fårö, i Ulla Hau
nära Ekeviken, där en buske växte på fast sand utan märkbart
torvlager (GF). En tidigare ej publicerad lokal är Lummars myr,
Boge (belägen ca 0,7 km ostsydost Tjelvars grav), där den 1980
växte i hundratals ex (BS). Skvattram har som gotländskt namn
lummar eller lumur som Carl Säve antecknat från Hellvi (Gustavs
son 1947).

Anagall.u, Mveru,.u, 6- azukea rödmire, blåblommig form
Ett bestånd av denna vackra blåa form påträffades 24/7 på Tofta
skjutfält mitt emot f d bostadhuset vid Norrgårde (RE).

� t:ora. föreK01ri,; t1=r av □<=srneKn□pp pcitraffc1ue,; unoer 1984 i
L..ro t:lin,J□□. - t-□ to LJo rla111inar
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Gal.w.m kotLtn.d�6ol.w.m gotlandsmåra
Påträffad i granskog ca 1 km öster om Hammarsänget, Hellvi (JP).
Det är den första lokalen på Gotlands ostkust. Pettersson (1958)
anmärker att arten undviker de östra delarna på ön.
Galeop�.w angu�upol�a kalkdån
En ny förekomst av denna i Sverige mycket sällsynta växt upp
täcktes 28/8 i Fleringe, knappt 1 km nordost om den tidigare
angivna lokalen i Grostäde (Looström 1981). Den växte på en öde
åker ca 100 m innanför strandlinjen (BS). Det första gotlands
fyndet är från den angränsande socknen Bunge, från steniga åkrar
norr om Fårösund (Fries 1914).
M.woea.te� Okonuum kalvnos
Upptäcktes under GBF:s fältvecka 4/7 (BL) på en traktorvändplats
ca 0,5 km väster om St Vikare, Viklau (Ingmansson 1984). Arten
är angiven av Johansson (1897) från nio socknar, från Lärbro i
norr till äja i söder. Från 1900-talet är kalvnos tidigare an
given endast från en lokal i Tofta (Fries 1914).
K�e�x�a elaune spjutsporre
Påträffad på Visby soptipp, se artikel i detta nummer av Rindi.
Adoxa mo�ehatell�na desmeknopp
Av denna mindre allmänna art påträffades inte mindre än 35 före
komster i Grötlingbo i lövängar söder om kyrkan inom ett undersök
ningsområde på ca 4 x 5 km (BON, YO).
Campanula patLtla ängsklocka
Påträffad 27/7 i Hamra i en betesvall, som är en uppodlad del av
f d Rojrträsk ca 1,5 km nordväst om kyrkan (SH). Ängsklockan är
sällsynt på Gotland och inkommen i sen tid, troligen med vallfrö.
Den som först påträffade ängsklocka på ön var apotekare J Hamner
vid Othemars i Othem (Johansson 1910). Senare har den rapporterats
från Västerhejde, Väskinde och Lärbro (Fries 1925, 1942).
SekkaUtla unetok�a ängsskära
Utöver den rika lokalen i det hävdade änget vid Mickels i Vall
(Johansson 1982) har denna på-ön sällsynta art påträffats i ytter
ligare två områden i Vall, dels i ett fuktigt gräsigt skogsbryn
vid Kvie, dels i en igenväxande ängsmark söder om kyrkan (BGJ,
LAP). En stor förekomst har också påträffats 8/7 i en liten rest
skog av lundalm i den södra åkerkanten ca 1,5 km norr om Haug
ajnar, Hablingbo (GI).
Cen.ta.ukea n�gka svartklint
Funnen vid Tjautet, Hejdeby 23/8 på en avbanad nu igenväxande
grustagsslänt. Beläggexemplar finns i naturmuseet, Visby. Före
komsten var ett tätvuxet bestånd (mindre än en kvadratmeter) be
stående av ett stort och fyra mindre exemplar av synba�ligen ren
svartklint och ett stort och tre mindre exemplar av banktint
Cen.ta.ukea x dee�p�eM växande blandade med varandra. (Ett stort
bestånd av rödklint Cen.ta.ukea jaeea finns på ca 100 m avstånd).
Banklint anses vara hybriden mellan svartklint och rödklint. Det
nu upptäckta beståndet i Hejdeby kan kanske med tiden ge svar på
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�ya lokaler för �otlänosK naverrot nittaues unoer 19d4
i 5ten,:umla ocn vist.Jy. - r oto do rlarnrnar
frågan om svartklinten konkurreras ut av banklinten och om detta
är orsaken till att ren svartklint så sällan iakttagits på eller
i närheten av hybridlokalerna (TR). Beträffande nomenklatur, tidi
gare fynd etc - se Fåhraeus (1982) och Högström & Fåhraeus (1983).

Tkagopogon ckoc�0ol�U/2 gotländsk haverrot

Två nya lokaler funna under sommaren, en i Stenkumla ca 0,3 km
nordost om kyrkan strax före infarten till Kviungs (IS) och en på
Galgberget, Visby norr och väster om tennisbanorna. Sammanlagt
260 ex inräknades på den senare lokalen 18/6 (SH). Tidigare har
arten rapporterats från fyra lokaler på Galgberget med sammanlagt
21 ex (Larsson & Rosvall 1982).
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Lac.tuc.a :ta..talr.-<.c.a sandsallat
Vid �tt genomsökande av Avanäsets stränder från den västligaste
delen av Sudersand till stränderna nordost om Ava hittades många
både stora och små bestånd av sandsallat (GF). Den tidigaste upp
giften om arten från Flrö är från 19/8 1967 dl ett bestånd pi ca
140 ex påträffades inom ett 8 m långt område pi stranden nedanför
Orguhauen nordost om Ava (SH, UH).
Gagea aJr.veiv.,.u., luddvlrlök
En stor förekomst i Stinga redovisades i förra numret av Rindi
(Johansson & Larsson 1984).

Lu�ula fuzulo-<.dU vitfryle
Påträffades 10/6 1983 i en gräsmatta vid Fridhem, Västerhejde (GI,
efter tips av AG). Tidigare har bara tre fynd uppgivits från Got
land, det första pi en banvall i Grötlingbo 1930 (Fries 1934, Hul
ten 1971).
Apeka -<.ntekkupta alvarkösa
Funnen under GBF:s fältvecka i Sandviken i östergarn 2/7, där den
växte i ren sand (Ingmansson 1984). Den är tidigare sedd pi denna
lokal (MT). Alvarkösa har inte förut anträffats pi sådant substrat
pi Gotland.
Bkomu� kamO�M skugglasta

Detta i landet sällsynta gräs, som hos Hulten (1971) redovisas med
endast fyra förekomster pi Gotland, och som upptäcktes (JP) pi ett
tiotal lokaler under 1983 (Högström & Flhraeus 1983), påträffades
pi ytterligare ett tjugotal nya lokaler under Arets fortsatta in
venteringsarbete i lövskogsomrlden, kring fornlämningar, stensträn
gar etc. Nu är lokaler kända från Rute-Hellvi i norr till Fide
Vamlingbo i söder (JP).
BkOmM C.aJr.-<.natu� "nordamerikansk lasta"
Ett par tuvor påträffades under sommaren vid Dals 0,5 km söder om
Grötlingbo kyrka i en söndertrampad beteshage, där fältskiktet do
minerades av ruderatväxter (BON, YO det TK). Det är en nordameri
kansk art, som är naturaliserad i nordvästra Europa (Tutin m fl
1980). Den har inte tidigare anförts från Gotland.
Hokdeum muk-<.num vildkorn
Ca 20 ex upptäcktes i parken Tallunden i södra Visby. Gräsmattan
klipps maskinellt, men genom att vildkornet växte mycket nära tvi
träd har det undgått klippning (RE). Johansson (1897) rapporterar
vildkorn som sporadisk vid hamnplatserna i Kappelshamn, Slite,
Visby, Klintehamn och Burgsvik.
HokdelymM eukopaeM skogskorn
Denna i Sverige sällsynta art redovisas av Hulten (1971) med tvi
förekomster pi Gotland. Tidigare har rika förekomster upptäckts
(JP) från Boge till Vänge pi mellersta Gotland (Högström & Flhrae
us 1983). Under sommarens inventering upptäcktes ännu fler före
komster, bl a i socknarna Atlingbo, Björke, Hörsne, Väte, Guldrupe,
Buttle och Etelhem (JP).
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CMex appkop�nqua.ta. tagelstarr
Ar 1983 påträffades denna starrart, som är sällsynt pa on frånsett
Fårö med ca 10 lokaler, på två nya lokaler. Den 19/6 hittades den
i Stenkyrka i ett dike strax öster om Vätlingsmyr. Diket går genom
sanka betesängar, de tidigare laggarna till den delvis dikade my
ren. Den 22/6 påträffades tagelstarr i Lojsta, söder om ett bäck
utflöde från Bjersträsk öster om Tonnklint (JP).
CMex. k�pM�a jättestarr
Påträffad 24/6 i en liten brya i Ekeby socken ca 1 km sydost om
Smide. Lokalen ligger i sydöstra hörnet av en lövskog med en ny
byggd. bevattningsdamm. över bryans kant löpte ett spår av larv
fötter, vilka kan härröra från den schaktmaskin eller grävskopa som
användes vid grävningen av dammen några år tidigare och som enligt
markägaren kommit från fastlandet (JP, conf BJ). Detta är första
gången jättestarr hittats på Gotland.
Vae:tytokh�za �ambue�na Adam och Eva

Ett bestånd upptäcktes på hällmark öster om Rutemyr, Rute. Plantor
na var lågvuxna och bestod endast av den gula formen (BS). Enligt
Pettersson (1958) växer arten på Gotland vanligen på sandig jord
mån, mera sällan på moränmärgel. Ren kalksten, som på Rute-lokalen,
anförs överhuvud taget inte som substrat.
L�pM� toe�et�� myggnycklar

Den nyupptäckta lokalen i Millumträsk, Tingstäde, inventerades myc
ket noggrannt och 8.300 ex inräknades. Tidigare har en förekomst
vid Dalarö, med ca 3.000 ex, ansetts som en av Europas största.
(Sturevik & Högström 1984).

Skogskorn (c.n. pa
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MOSS-EXKURSION TILL TORSBURGEN
Gun Ingmansson
Så sent som den 10 november kan man faktiskt ännu titta på växter,
om inte ett alltför tidigt snötäcke hindrar. Men det är inte vilka
växter som helst, utan mossor förstås. Det ofta fuktiga senhöstväd
ret får mossorna att räta ut sina små blad och anta ett friskt ut
seende. Professor Bengt Jonsell var exkursionsledare. Han rekommen
derade Torsburgen som en artrik lokal, och nog kunde han visa oss
en hel del på burgens nordsluttningar.
Falsk vitmossa (blåmossa) Leucobkyum glaucum fanns här och där
med sina iögonenfallande blåvita kuddar. Den föredrar sur mark, och
namnet visar på likhet med den riktiga vitmossan Sph�gru.un. Berg
klomossa (cypressmossa) Hypnu.m cupke/2/2�nokme växte på både stenar
och stubbar. Det är en variabel mossa med blad som sitter i en
"fläta". En lättigenkännlig art var rosmossa Rhodobkyum kMeum
med toppställda blad likt en liten palm. Väggmossa Pleukoz�um
/2Chkebek� är mycket allmän på alla slags marker, har röd stam och
nervlösa blad. Den kan förväxlas med pösmossa Sclekopod�m pukum,
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som vi också hittade, men denna är mera kräsen i sitt markval, vill
helst ha kalk och den har dessutom grön stam. En annan vanlig art
var husmossa Hyiocom�um -0pienden.6, som med sitt speciella växtsätt
i våningar inte är svår att bestämma. Vi fick studera tre arter
kvastmossor: Vanlig kvastmossa V�ckanum /2COpM�um, som är mycket
allmän på block och stubbar, vågig kvastmossa V. poiy-0etum som är
stor, upprätt, med tvärvågiga blad och stor kvastmossa V. majU-O,
kraftig i klart gröna kuddar. Här och var täcktes hela blocksidor
av grov fjädermossa Neckeka Ck,</2pa med sina platta fjädergrenade
skott. Kalkkammossa Cten�d�um moiiU-Ocum (ensam i sitt släkte) är
kalkbunden, växer ofta i fuktiga källmyrar, men fanns också på klip
por här.
Några av mossorna överglänste de övriga i skönhet: den praktful
la stora thujamossan (tamariskmossan) Thu�d�um lamM,</2C�num och
guldlockmossan Homaiothec�um -0ek�ceum i sina glänsande mattor minns
man särskilt. Den vetenskapligt intressantaste mossan var kanske
grov hakmossa Rhyud�adeiphU-O iokeU-O som är en oceanisk art. Den
har på 1800-talet rapporterats från två gotländska lokaler, Vibble
kvarn söder om Visby och just Torsburgen.
Exkursionen gick sedan vidare till den närbelägna Diksmyr, där
vi fann flera arter vitmossa. Dessa är svåra att skilja ut, men de
två vanligaste på Gotland, skogsvitmossa Sphagnum paiU-Otke och
tallvitmossa S. nemokeum var troligen också på denna lokal de rik
ligast förekommande. Ett par arter till hittades, som preliminärt
bestämdes till rostvitmossa S. nu-0cum och purpurvitmossa S. WMn
-0lOkfl��- I de fuktigaste delarna i myren såg vi på flera ställen
spjutmossa Caii�ekgoneiia cu/2p�data, som tillhör kärrmossorna. I
själva källdraget växte kärrklomossa Ckd.toneukon -0p. vars blad
slutar i en liten skorpionklo.

Vi besökte också Grogarnsberget för att få med hällmarksmossor
na. Nu hittade vi flera små kuddväxande arter: hårkuddmossa Gk�mm�a
puiv�nata, som växte i gråskimrande små bullar, som är mycket klapp
vänliga, strålkuddmossa G. apocMpa i mörkare kuddar med skaftlösa
sporhus, plyschmossa V�tk�chum niex�co.uie i ljusgröna kuddar. En
mycket vanlig mossa på kalkhällar är kalkkrusmossa Tokteiia toklu0-0a,
som fick sätta punkt för en lärorik växtvandring.
Gun Ingmansson
Bangårdsgatan 10
621 45 VISBY
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SLÄKTET HIERACIUM, FIBBLOR, PA GOTLAND
Bo Göran Johansson

ieracierna på Gotland kartlades mycket noga av K Johansson
i hans Gotlandsflora 1897. Eftersom släktet till stor del
har könlös fröbildning har en mängd "småarter" uppstått.
Många av dessa har mycket lokal utbredning. Genom att
K Johansson arbetade vid läroverket i Visby finns i dess herbarium,
som för närvarande förvaras vid Säveskolan i Visby, en stor sam
ling hieracier, insamlade framför allt av K Johansson själv och
av D A Westöö och D Olsson. Det innebär att vi på Säveskolan har
tillgång till en referenssamling hieracier som har granskats av en
av dem som noga studerat släktet. Jag har därför kunnat använda
mig av detta material för att få en bild av utbredningen av släk
tet på Gotland och presenterar här de vanligaste arterna inom de
artgrupper som man brukar indela hieracierna i. För att spara ut
rymme och få med lämpliga detaljer har jag valt att teckna av pres
sade exemplar, hellre än att fotografera av dem. De flesta kommer
från Säveskolans herbarium. Indelningen i artgrupper kan göras på
olika sätt, och jag har med någon liten avvikelse (gaffelfibblorna)
följt den senaste upplagan av Krok-Almquists flora. Meningen med
denna översikt är alltså inte att ge en så detaljerad skildring
att man kan bestämma en fibbla till rätt småart, utan att presen
te·ra ett så rikt urval av illustrationer att man av dem kan få god
hjälp med att placera en fibbla i rätt artgrupp.
Hieracium tillhör familjen korgblommiga växter, och blommorna
är samlade i korgar, klädda av holkfjäll vilka är "tegellagda"
(se illustrationerna). Blommorna är alla tungformiga och gula eller
röda. Märkets färg varierar med arten - gul-gröngul-gulbrun. Den
mörknar vid torkning, så om man samlar material bör man anteckna
färgen på märkena hos färska blommor.
För att säkert kunna skilja vissa artgrupper åt bör man iaktta
hårigheten. För detta behövs en stark lupp. Det finns olika typer
av hårbeklädnad: Enkla hår, ofta grova vid basen. De syns utan
lupp och kan förekomma pa stjälkar, blad och holkfjäll. Glandelhår,
som avslutas med en liten rund körtel i spetsen. De går ocksa ofta
att se utan lupp, men ibland är de mycket korta och skyms av om
givande enkla hår, och då krävs en god lupp. Mikroglandler, som är
viktiga att urskilja för att kunna känna igen klippfibblorna. DE
är mycket små, oskaftade, och syns i stark lupp som små glänsande
gulröda prickar på holkfjällen. På pressat material kan de vara
svåra att skilja från vanliga glandelhår, eftersom själva håren
ibland är svåra att bli varse. Stjärnhår är mycket små och grenar
sig stjärnformigt. När de sitter tätt som på undersidan av grå
fibblans blad och på holkskaften på många fibblor uppfattar man
dem som ett vitt-gråvitt ludd.
23

Nyckel till H�eJr.ac..i.u.m på Gotland

A

Blomkorgar (oftast) ensamma på bladlös stjälk.
Blad grå- el vitludna på undersidan (stjärnhår)

GJr.å- o Maft6�bbta.

AA Blomkorgar (normalt) flera på varje stjälk.
Blad undertill glest el inte alls stjärnhåriga.
B Blomkorgar små (till 2 cm diam), tättsittande.
Blad smala, otandade, de flesta i rosett vid
marken. Med el utan utlöpare.
C
Blad stjärnhåriga på undersidan.
D Få, medelstora blomkorgar.
Stjälk låg, ofta gaffelgrenad.
Stjälk o blad långt borsthåriga.
Ga.66etMbbfoJr.
Inga utlöpare.
DD Rikblomstrig, små blomkorgar.
KvMt6�bbtoJr.
Hög stjälk. Med el utan utlöpare.
CC

Blad knappt märkbart stjärnhåriga.
Bladytor och stjälk borsthåriga.
Äng�- o Röd6�bbta
Normalt med utlöpare
CCC Blad, helt utan stjärnhår, blågröna.
Bladytor kala, glest håriga i kanten.
D Högst ett stjälkblad. Få blom
RevMbbfoJr.
korgar. Med utlöpare.
DD (1-) 2-3 stjälkblad. Flera små
BtåMbbfoJr.
blomkorgar. Utan utlöpare
BB Blomkorgar stora (2,5-4 cm) på utdragna skaft.
Blad (mer el mindre tydligt) tandade.
Aldrig utlöpare.
C
Holkfjäll med "mikroglandler" (även med
annan behåring). Märken rent gula.
Kt�pprl�bbtoJr.
Blad blåaktigt gröna.
CC Holkfjäll utan "mikroglandler". Märken
gröngula-bruna. Blad rent gröna-blågröna.
D Basala blad i rosett. Normalt 0-5
SRog�- o Ha.g6�bbtoJr.
stjälkblad.
DD Utan bladrosett vid basen. Stjälk
blad fler än 6.
E

Blad med platt kant. 6-12.
Holkfjäll håriga med spetsar
tryckta till holkens sidor.
EE Blad med nervikt kant, fler och
smalare än hos styvfibblorna.
Holkfjäll kala (ibland något
stjärnhåriga) med utåtböjda
spetsar.
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Styv6�bbtoJr.

Ftoc.R6�bbta.

Grå- och Mattfibbla, artgrupp P�lo-0ell�na
Växer på torra marker, och bildar där gärna utbredda mattor, efter
som de är väl försedda med utlöpare. Blomkorgarna är ganska stora,
och med de röda strimmorna på undersidan av kantblommorna är den
mycket vacker. Man kan göra en uppdelning i två arter:
H�ekac�u.m p�lo-0elfu, Gråfibbla, 1-2 dm hög. Vid basen har den ut
löpare med blad som successivt avtar i storlek. Den är allmän
över hela Gotland.

H�ekac-Utm peletek�anwn, Mattfibbla. Det avritade exemplaret är
ganska typiskt: korta utlöpare med en väl utvecklad bladrosett i
spetsen. Som en följd av detta växer den gärna i tätare mattor än
gråfibbla. Precis som på figuren är den oftast mer lågvuxen än grå
fibblan. Förekomst "Allestädes. På hällmark mängdvis" enligt
K Johanssons flora. På mellersta Gotland, där hällmarker inte är
så vanliqa, ser man inte mattfibblan lika ofta. (Inom ett område
på 50�m2 omkring Vall blott funnen på en lokal, i väggruset på
en parkeringsfickaJ.
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Gaffelfibblor, H��kae�um d�ehotomum
Gaffelfibblorna utgör en ekologiskt mycket specialiserad artgrupp
som påträffas på hällmark, gärna litet ovanför de sankare öppna
partier, ofta där man finner blåfibblorna. På Gotland är gaffelfib
blor noterade enbart från Fleringe och Fårö längst i norr. I övriga
Skandinavien är de kända blott från Ölands alvar.
De påminner dels om grå- och mattfibblor, men saknar utlöpare
och har flerblommig stjälk och glesare stjärnhår, dels om kvast
fibblor från vilka de skiljer sig genom sin fåblommiga blomställ
ning, men också genom sina långa borsthår, särskilt täta vid cent
rum av bladrosetten. Lättast att känna igen är de när stjälken
grenar sig gaffelformigt långt nertill, som på det mellersta il
lustrerade exemplaret.

-_ l
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Kvastfibblor, artgrupp Stiptolep�dea
Till formen bestående av en bladrosett, ,en lång stjälk (på de av
ritade exemplaren 2-6 dm, men de kan bli högre) med 1-3 små blad
och överst en rik och tät samling av små blomkorgar. Växtplatser
är oftast torra ställen som torrängar, vägrenar och torra kultur
marker.
Det är osäkert hur man ska tolka de "småarter" som uppställdes
i slutet av 1800-talet. Problemet är att man inte säkert känner
till om fortplantningen sker sexuellt eller könlöst (eller båda
dera). I Skånes Flora intar E Almqvist en något uppgiven hållning
och väljer att inrangera "småarterna'' som underarter i ett fåtal
grupper.
De gotländska "småarterna" saknar i regel utlöpare. Undantaget
utgörs av den vackraste av dem alla: H�ekae�um auk�eul�num
(i K Johanssons flora uppdelad i del�eatulum och laekbkoeMe).
Den har gärna kraftiga utlöpare och dessutom stora blomkorgar. Är
vanligast på norra Gotland, men uppgiven ända ner ifrån Vamlingbo.
Själv har jag sett den i Akebäck på en gammal husgrund.
Ytterligare två "småarter" kan ibland bilda utlöpare (olika år
från år), om än inte så kraftiga som hos H. auk�eul�num. Av dem
har jag illustrerat: H�ekae�um �ubpkaealtum (på bilden utan ut
löpare). Den är den vanligaste kvastfibblan på Gotland, enligt
K Johansson "allmän", med vilket han avser att den bör förekomma
i varje socken.
De övriga "småarterna" saknar utlöpare. Jag har illustrerat två
av dem, båda vanligast förekommande på norra Gotland. Som synes kan
de vara något borsthåriga, men inte lika kraftigt som gaffelfibblorna.
Ängs- och Rödfibbla, artgrupp PkateM�na
Två gotländska arter, som knappast är inhemska:
H�ekae�m pkateYl,/Je Ängsfibbla. Har glest håriga blad men inga
(eller nästan inga) stjärnhår. Oftast med kraftiga utlöpare. Stjäl
ken är borsthårig och har ett par blad. Blommor mörkgula. Tre loka
ler i K Johanssons flora, ytterligare ett par funna av E TH Fries,
alla i kulturpåverkad mark. Några nutida fynd känner vi ej.
H�ekae�um aukanuaeum, Rödfibbla. Lätt att känna igen-genom de röda
blommorna. De Gotländska uppgifterna är alla från trädgårdar.
Revfibblor, artgrupp Auk�eul�na
En allmän gotländsk art:
H�kae�m auk �eula, Revfibbla. Lågväxt och späd. Bladen är smala
och kala så när som på glesa hår i kanterna. Oftast inget men
ibland ett blad på stjälken. Försedd med utlöpare. Allmän över hela
Gotland, gärna på lerig, lätt fuktig och ofta bet�d mark. Man ser
den dock också på torrare mark. Hybrider med mattfibbla är uppgivna
från ett par håll på ön.

En enda gång (slutet av 1800-talet i Klintehamn) har man funnit ett
par exemplar av:

H�ekae�um �uee�eum Svenskfibbla. Större och kraftigare än revfibbla.
Kantblommorna vanligen rödstrimmade på utsidan eller rödtoppade.
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Blåfibblor, artgrupp Pkaeat.ti.na

Denna grupp är liksom gaffelfibblorna mycket ekologiskt speciali
serad och växer på hällmark, i grus och vittringsjord, gärna vår
och vinterfuktig. Gruppen är mera spridd över ön (och resten av
Skandinavien) än gaffelfibblorna och finns på norra Gotlands häll
marker (Dthem- Hangvar - Rute - Bunge - Fårö), liksom på mellersta
Gotland (såsom vid Ölbäck öster om Visby) och på Sudret.
Två "småarter" är illustrerade som exempel. Båda brukar föras till
"kollektivarten" H-i.uac.-i.um nloken.ti.num.
H-i.ekac.-i.um wv.,töö-i. har inrullade kronbräm, och de yttre rosettbla
den är kortare och bredare än de långsmala och spetsiga inre rosett
bladen. Arten är inte så lite lik en revfibbla, H-i.ekac.-i.um auk-i.c.ula,
men saknar utlöpare.

't\.)lorc_(\.\if"luM
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Blåi-i.bblakL artgrupe Pka e alt-i.n a
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Hiekaeium �ubg o:U.andieum, kanske den allmänaste på Gotland inom
denna grupp, kan som på illustrationen ha glesa stjärnhår på under
sidan av stjälkbladen (förväxla ej med kvastfibblorna som har
stjärnhår även på undersidan av rosettbladen).
Man ser ofta betydligt mer lågvuxna exemplar än dem som illustre
rats.

Från myruppodlingens tid finns också två tillfälliga fynd från
Gotland av en art inom denna grupp, där ett belägg i Säveskolans
herbarium uppvisar kraftiga utlöpare. Enligt K Johansson gick arten
ut snabbt, men han odlade den en tid därefter i DBV:s trädgård.
Skogs- och Hagfibblor
artgrupper Sylvat,i.ei6okmfa resp Vuf.ga.tipokmia

Inom denna grupp sker fröbildningen uteslutande könlöst. Som en
följd har det bildats ett stort antal småarter, vars avkomma blir
genetiskt identisk med föräldern. I K Johanssons flora finns åt
skilliga sådana rapporterade, och även om ytterligare småarter
beskrivits från Gotland efter denna tid, framför K Johansson i
början av 1920-talet den uppfattningen att variationen i stort var
beskriven redan vid sekelskiftet. Drygt hälften av de svenska små
arterna har en utbredning inskränkt till etta två landskap, och
av dessa har flera en mycket lokal utbredning. Det förefaller ock
så som om spridningen sker trögt och försiktigt, och det skulle
vara mycket välkommet om någon kunde göra en detaljerad jämförelse
mellan förekomsterna i dag jämfört med vad som uppgivits i K Johans
sons gotlandsflora.
Eftersom mitt syfte är att ge underlag för att urskilja art
grupperna, har de vanligaste småarterna illustrerats och inte de
mera sällsynta. Uppdelningen i skogs- och hagfibblor finner man i
dag i exempelvis den senaste upplagan av Krok-Almquists flora. I
andra verk kan man stöta på annorlunda uppdelningar i grupper.
Nyckel:
A
Stjälkblad D - 1 (sällan 2), åtminstone det nedre skaftat.
Rosettblad talrika, breda, skivan väl avgränsad från skaftet
med tvär eller inskuren bas.
AA

Skogsfibblor, artgrupp Syf.va.tiei6okmia
Stjälkblad minst 2 (sällan 1), åtminstone de övre oskaftade.
Färre rosettblad (i regel) än skogsfibblorna.
Rosettblad smalare, skivan med nedlöpande bas.

Hagfibblor, artgrupp Vuf.g ati6okmia

Skogsfibblor. En grupp ("Subeauia") utmärks av en nertill nästan
glatt stjälk, helt utan blad eller med ett litet fjäll. Bladen i
rosetten är oftast breda, har en anstrykning åt blågrönt, glatt
översida, de innersta är skarpt, ofta långt spetsade. Från denna
grupp illustreras en sida med fyra småarter med en vid spridning.
På Gotland är H. aeidotum och H. eauii6f.Mum de vanligaste, "täm
ligen allmänna" på norra delen av ön, enligt K Johansson.

En annan grupp ("Subvuf.g ata.") har en hårigare, 1-2-bladig
stjälk. Stjälkbladen sitter ofta högt, över mitten på stjälken.
Bladen är gul-gröna - rent gröna (men kan ha bladfläckar) med lån
ga, mjukhåriga skaft. Från denna grupp kommer en illustration med
tre småarter, varav H. mef.anof.ep� med sina mörkt glandelhåriga
holkar kanske är den mest spridda skogsfibblan i Sverige.
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Sko g1., 6,lbb.f.Olr.

-

gltupp

Sylva.U.c.-l601tm-la

(Sub c .au-la

)

Skog;., M,bblM
gkupp Sqlvatie
�6okm�a
/Subvulga;ta)

Sammanfattningsvis kan man säga om skogsfibblorna att de är
mera krävande i sitt biotopval än hagfibblorna. De är uppgivna
från Gotland ner till en linje Sproge - När i söder, där de helt
tycks upphöra, troligen stoppade av ogynnsam jordmån (stora om
råden med sand eller illa dränerad vittringsjord). K Johansson
skriver att fårbetet på Sudret kan ha spelat en roll och jämför
med granens utbredning på ön. Under 1900-talet har i varje fall
granens utbredning vidgats söderut och det kommer att bli intres
sant att få veta skogsfibblornas nuvarande utbredning.
Hagfibblor. En grupp ("Ca.v..-i.a.") kännetecknas av få stjälkblad, van
ligen 2-3, men på Gotland ofta bara 1. Bladfärgen är blågrönaktig.
Holkarna är ganska stora.
Gruppen är utbredd över hela ön, allmän ner till Eksta - Rone Eke i söder men med enstaka lokaler uppgivna ända ner ifrån Sundre.

Det finns ett stort antal småarter med utbredningen inskränkt
till Gotland; bland de illustrerade: H. vaJt-i.a.b-i.le och H. opac.um.
Av dessa förekommer nästan alla mellan kusten och litorinagränsen.
K Johansson föreslår att dessa småarter uppstått vid litorinatid
och sedan endast lyckats kolonisera ny strandmark. Där har de där
emot sedan kunnat hålla sig kvar, även sedan landet höjts fram
till i dag. Strandvallarna på norra Gotland framhålls särskilt som
goda lokaler för dessa småarter.

Vi bjuder på två sidor illustrationer, eftersom gruppen kan
vara svår att skilja från skogsfibblorna (av undergruppen
"Subc.a.u-i.a."). Man kan dock observera att bladbasen på de illustre
rade exemplaren är tydligt nedlöpande, stjälkbladet kraftigare
och längre ner på stjälken.

H-i.eka.c.-i.um opa.c.um är lätt att känna igen genom sin starka och vackra
bladfläckighet. Man finner ofta verkliga praktexemplar med rika
bladrosetter, exempelvis längs vägen Lärbro - Rute. Exklusivt �ot
ländsk . Bortsett från fläckigheten mycket lik H-i.eka.c.-i.um pokk-i.geru,,
som är spridd i östra Sverige.
H-i.eka.c.-i.um c.a.e�-i.um och H-i.eka.c.-i.um ga.lba.num är nog de vanligaste
fibblorna inom denna grupp på Gotland och har också en vid utbred
ning på fastlandet.
Den andra gruppen hagfibblor ("Vulga.ta. genu-i.na.") har fler
stjälkblad, vanligen 3-5, mera gröna och smalare och hårigare än
hos gruppen Ca.e�-i.a.. Holken är också oftast mindre. Till sitt all
männa uppträdande är denna grupp lätt att skilja från skogsfib
blorna, men i gengäld blir den ibland ganska lik styvfibblorna
(se nedan). Två arter får representera denna grupp:

H-i.eka.c.-i.um vulgaJ:um, allmän över hela ön och även den mest spridda
hagfibblan på fastlandet.
H-i.eka.c.-i.um vulga.ti6okme, också den allmän över hela ön. Denna små
art kan lätt förväxlas med de betydligt ovanligare styvfibblorna,
om bladrosetten hunnit vissna ner när man finner den. Titta noga!
(Jämför illustrationen).
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Ha.g6,lb blotc.
gtc.upp Vulga.u.6otc.mia.
( Ca.uia.)
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Klippfibblor, artgrupp O�eadea
Gruppen kännetecknas framför allt av de s k "mikroglandlerna" på
holkfjällen, av grågrön-blågrön bladfärg och av gula märken. Växt
plats oftast klippor, gärna vid havs- eller insjöstränder. I sitt
allmänna uppträdande kan klippfibblorna likna skogsfibblor, hag
fibblor eller styvfibblor.

I K Johanssons flora finns ingen uppgift från Gotland om klipp
fibblor, men i Hulthens atlas finns två prickar, på Fårö resp
Sandön. I brist på närmare uppgifter ges en illustration av:
H�e�ac�um �ax�6kagum (exemplaret från Östergötland) av hagfibble
typ med sina smala rosettblad. Lägg märke till att holkfjällen har
enkla hår, glandelhår, mikroglandler och stjärnhår.

Styvfibblor, artgrupp Tk�denta.ta I= R�g�da)
På Gotland 3-7 dm hög, utan bladrosett, stjälkblad vanligen 5-15,
med några (4-6) tänder och lång, helbräddad spets. A ena sidan kan
gruppen vara svår att skilja från hagfibblor med många stjälkblad,
dvs sådana som tillhör undergruppen "Vuf.gata genu�na". (se illust
rationen av H�ekac�um vuf.gat-i.601me). Man får alltså titta noga
efter spår av bladrosett för att se om det inte är en hagfibbla.
A andra sidan kan man också missta sig gentemot flockfibbla,
H�ekac�um umbef.f.at:u.m. Flockfibblan har fler, smalare blad med ner
vikta kanter, och holkfjällen saknar hår (så när som på stjärnhår)
och har ofta utböjda spetsar. (Det finns någon form av styvfibbla
med hårlös holk, men den är aldrig uppgiven från Gotland, så för
oss är hårigheten på holken en god karaktär).
På Gotland är styvfibblorna främst beskrivna från Fårö, och de
"småarterna" är lätta att skilja från flockfibbla genom holkfjäl
lens kraftiga behåring. Se illustration. Bortsett från Fårö finns
ett par uppgifter från Bunge och Fleringe, och även dessa former
har en tydlig, om än inte lika kraftig behåring av holken med
enkla hår.
Växtplatserna som jag själv stött på har varit öppen gräsmark
(trädgård) och vägrenar från Fårös sandområde i nordost.

Flockfibbla, H�e1ac�um umbef.f.a-tum
Denna fibbla har sexuell fröbildning och är mycket varierande men
utgör en väl avgränsad art. På olika växtplatser finns olika "eko
typer", och de illustrerade exemplaren kommer från sandstränder,
ett änge och en åker eller åkerren. Höjden kan vara upp till 1 m.
Stjälken är oftast kal, men man kan se exemplar som är håriga ner
till. Holkfjällen uppges ofta som (nästan alltid) kala, men man
kan finna (som på illustrationen) glesa stjärnhår, men inga andra
typer av hår. Korgställning flocklik, åtminstone upptill, men i
extremfall kan den reduceras till en enda blomkorg. Flockfibblan
är allmän över hela ön. Jag har noterat den från barrskog, bryn,
ängen, renar, sandiga åkrar och sanddyner. Viss förväxlingsrisk
med de ovanliga styvfibblorna (se dessa för särskiljande känne
tecken).
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FLORA I FÖRVANDLING
På Naturmuseet i Visby kan man i sommar se en intressant utställ
ning - "Flora i förvandling". Den handlar om varför växter som för
100 år sedan var vanliga i den svenska floran, nu på relativt kort
tid är på väg att försvinna. Preparerade växter från skogen, heden,
hagen, åkern, kärret och strandängen visas och de förändringar av
kulturlandskapet som orsakar dessa växters tillbakagång beskrivs.
Del är främst förändringar inom jordbruket (igenväxning, konst
gödning av hagar och ängar), dikningar, vattenregleringar och för
ändringar inom skogsbruket som hotar växterna. Sedan 1850 har ca
25 arter försvunnit ur vår svenska flora. Idag är ytterligare
drygt 150 arter hotade till sin existens om inte hoten undanröjs.
"Flora i förvandling" är en vandringsutställning från Riksut
ställningar och är producerad i samarbete med Världsnaturfonden
och Naturhistoriska riksmuseet.
Utställningen är kompletterad med en egen, lokalt anknuten
del som tar upp Tingstäde träsk som ett aktuellt exempel på
gotländsk natur, hotad av människans ingrepp. På grund av Visbys
vattenbehov hotas nämligen dess säregna flora, med bl a 25 olika
orkideer, att dränkas genom dämning av sjön med en meter över
dess ursprungliga nivå.
I anslutning till utställningen kommer två föredrag att hållas
på Naturmuseet. Den 11 juni kl 19 berättar Rolf Jacobson om Got
lands och Ölands växtvärld och den 10 juli kl 19 talar Dan Carls
son om kulturlandskapets utveckling.
"Flora i förvandling" invigs den 1 juli och visas t o m den
30 september.
Välkomn1;!
Sara
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GUSTAF LARSSON DÖD
Hedersmedlemmen i GBF, nestorn bland Gotlands amatörbotanister,
Gustaf Larsson, har slutat sin långa och gagnerika gärning mitt
i den ljuvaste försommargrönskans tid, då naturen - den natur
som han så innerligt älskade och besjöng - klär sig i sin allra
vackraste skrud.
Gustaf Larsson, som blev 92 år, var för oss sena tiders bota
nister en föregångsman. Hans sätt att nalkas naturen har mycket
att lära oss. Där fanns kunnighet, respekt och kärlek. Där fanns
också en ekologisk grundsyn förvärvad under ett långt, rikt liv
i intim kontakt med allt levande i naturen. I Gustaf Larssons
värld fanns lika naturligt orkideernas överdåd i Gotlandsänget,
de gamles kryddgårdar, säd och ogräs i bondens åker och de kargas
te utmarkernas oansenligaste lilla narv. Allt var lika viktigt
och lika betydelsefullt. Nu är han borta, men dikterna lever. Vi
är lyckligt lottade och vi kan vara stolta över att vårt Gotland,
vår bygd och natur i alla dess skiftningar, haft en så genial ut
tolkare som Gustaf Larsson. Vi gotländska botanister kommer all
tid att minnas Gustaf Larsson för vad han betytt för oss och för
den gotländska naturen.
Luktvioler, sidenblå
- adlade av jorden
som jag danats av dofta mig till jord i9en.
Jag vill åldras med varen,
känna vårens strömmar gå
genom mina krympta ådror.
- Luktvioler, sidenblå
dofta mig till jord igen.
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Sö 14 jul

Vi tittar på växter i Lummelunda. Samling vid Lumme
lundsbruk kl 10.00. Ledare: Gun Ingmansson.

Sö 28 jul

Växtvandring på Närsholm. Samling vid fyren kl 10.00.
Ledare: Bengt Sturevik.

Sö 18 aug

Vi vandrar i området runt Kungsladugården söder om

Sö 8 sep

De gamla hamnarna på nordöstra Gotland kan erbjuda
många intreisanta växter. Samling vid Strandridare
gården i Kyllej kl 10.00. Ledare: Ingrid Engquist.

Lö 26 akt

Mossexkursion i anslutning till mossutställning på
Gotlands Naturmuseum. Samling på Domus P-plats kl
10.00 för vidare resa till okända marker.

Sö 27 akt

Kom och titta på de gotländska mossorna! Förevisning
av mossutställningen på Gotlands Naturmuseum kl 19.00.

On 27 nav

Medlemmarnas bildkväll. Ta med dina diabilder och
kom till Gotlands Naturmuseum kl 19.00.

Ta 12 dec

Torgny Rosvall berättar om botanister på Gotland i
gamla tider. Gotlands Naturmuseum kl 19.00.
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Bengt Sturev ik: Linne i Rute
Bengt Larsson: Soptippen i Visby ur botanisk synpunkt
Gösta Fåhraeus & Stig Högström: Nyheter i Gotlands flora 1984
Gun Ingmansson: Moss-exkursion till Torsburgen
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Flora i förvandling
Gustaf Larsson död
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Visby. Samling vid Oscarsstenen kl 10.00. Ledare:
Bengt Larsson.

Bo Göran Jo�ansson: Släktet Hieracium, fibblor, på Gotland
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