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Omslagsbilden: Myggnycklar, Liparis loeselii 
BARBRO LINDBERG 

Sysslar man med att göra bilder tenderar man att ibland också betrakta omvärlden ur 
en bildmässig synvinkel, och värdera olika företeelser efter hur de skulle göra sig i 
bild, och hur roligt det skulle vara att försöka avbilda dem ... Olika orkideer t.ex. blir 
på det viset olika intressanta. Många Orchis- och Dactylorhiza-arter känns i mina 
ögon lite tråkiga - en mängd likadana, ganska ointressanta blommor som sitter tätt 
klamrade i ett ax ... Ändå är ju en av vårens efterlängtade höjdpunkter när hällmarkema 
står röda av Sankt Persnycklar, och fast man upplever det år efter år är det varje gång 
en lika stark skönhetsupplevelse, och man störtar runt och förundras över varje enskilt 
exemplar, och över att alla dessa variationer i färg och teckning är möjliga. 
Men ändå, när det kommer till detaljer, är det andra orkideer som lockar mer. Ofta de 

ganska små, och vid första anblicken oansenliga. Tittar man med närsynta ögon eller 
lupp, häpnar man över vilka sensationer de egentligen erbjuder. Spindelblomstrets 
raffinerade färgskala i brunt och rött och grönt, med en genomgående textur av olika 
slags siden ... blommorna som alls inte liknar spindlar utan små pojkar. .. det uppsvällda 
fruktämnet lockande som en syrlig karamell. Karamellpojkar ... Honungsblomster, 
myggblomster, knottblomster - sensationer i grönt... Ofta har de här småttingarna 
också den utmanande egenskapen att vara ganska svårfunna, dels för att de verkligen 
är små, dels för att de inte är så alldeles vanliga. 

Myggblomstret, så illa litet och enfärgat, finns inte alls på Gotland, men på fastlandet 
letade vi lätt upp det i blom sedan Bogöran hittat vinterståndare - antagligen lättare att 
upptäcka - under en vitmossexkursion en höst i Dalarna. Knottblomstret är också det 
en fastlandsorkide, som liksom myggblomstret tidigare har funnits på Gotland. Den har 
vi bara sett på Alnön utanför Sundsvall, efter en hel dags traskande i alekärren, bland 
enorma mängder av både mygg och knott. 

Och så myggnyckeln ... som finns på femton - tjugo lokaler här på ön. Vi såg den 
första gången i Hall, på en känd lokal. Så förtjust blev jag i den att jag sedan också 
upptäckte den vid Ahsbergska Hagen utanför Visby. Detta visade sig vara en gammal 
lokal för växten. Senast sedd där år 1922 - alltså återfunnen år 1976. 

Dels på grund av detta, och dels för att den är så verkligt förtjusande, kom den att 
kännas mycket som "min" orkide. I mina ögon liknar den en liten ballerina som slår ut 
med armarna och sveper sin kjol.. Av vördnad för dess älsklighet, och för utmaningen i 
textur och färgens lyskraft, har jag dock väntat länge med att avbilda den. Och jag ska 
ärligt erkänna att jag själv sörjer över att den från början så lysande bilden, genom 
alltför hårdhänt avvaxning slutligen framtonar i en betydligt blackare version ... kanske 
räcker ändå återgivningen till för att locka läsarna ut i naturen och med egna ögon 
förundras över denna lilla skapelse. 
Barbro Lindberg, Levide, Vall, 621 93 Visby 
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Nyheter i Gotlands flora 1994 
JÖRGEN PETERSSON 

Under denna rubrik presenteras varje år de växter som är nya för Gotland. Vidare an
ges nyfunna lokaler för öns sällsyntaste kärlväxter. Dessutom ges ofta en historisk till
bakablick liksom en översikt av den behandlade artens status i nuläget. 

För Gotland nya växtfynd samt lokaler för öns sällsynta arter kan inrapporteras till 
artikelförfattaren eller till Bo Göran Johansson. Främst önskar vi få in uppgifter om de 
arter, som markerats med "-" i artlistan i Rindi nr 3 1994, dvs arter med högst 10 in
rapporterade fynd sedan 1983. Namnskick och ordningsföljden för arterna följer även 
denna "Förteckning över Gotlands kärlväxter". 

KALKBRÄKEN, Gymnocarpium robertianum 

Arten har återupptäckts de senaste åren vid Själsö i Väskinde socken (Bengt Larsson, 
Jörgen Petersson). Den växer i sluttningen ovanför vägen mellan Brucebo och avtags
vägen till fiskeläget samt i sluttningen cirka 50 m norr om Själsöbäckens "fall". Den 
senare växtplatsen överensstämmer förmodligen med det bestånd, som förevisades vid 
en exkursion 1980 under ledning av Torbjörn Westermark (Torbjörn Lindell muntl.). 

Kalkbräken är känd från området redan 1852, då O.A. Westöö samlade arten vid 
Själsö (Johansson, 1897). Samma författare anger vidare följande 1800-talslokaler: 
Väskinde socken vid landsvägen ovanför Själsö; Östergams socken på Ganneberget; 
Torsburgen; Viklau socken mellan kyrkan och Bjerges station (Vänge socken, förf. 
anm.); Hejde socken vid Hägleifs; Linde socken vid norra sidan av Lindeklint. 

Ormbunken finns fortfarande kvar på växtplatserna i Östergam och i Linde. På Gan
neberget finns den vid kalkugnsruinen söder om avtagsvägen till Katthammarsvik samt 
vid bergets sydöstra del (Mats Thulin, 1980-talet). Den senare lokalen överensstämmer 
med en tidigare publicerad växtplats från östra delen av berget, "på klapperstensmark 
intill landsvägen en km söder om kyrkan" (Nordin 1958). På Lindeberget växer den i 
en brant sluttning nordväst om fornborgen. 

Kalkbräken är också känd från Visby socken, där den växer nordost om fornborgen i 
Brucebo naturreservat samt från Fide socken där arten anges från ett lövskogsornråde 
vid Odvalds (Jacobsson, 1984). Från Fide finns inga aktuella noteringar, varför vi i 
nuläget enbart känner till sex lokaler, varav de vid Själsö är närbelägna (300 m). 
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Kalkbräken, Gymnocarpium robertianum, efter pressat exemplar. 
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I Hultens atlas (Hulten, 1971) finns dessutom en för oss okänd lokal inprickad på 
nordöstligaste delen av huvudön. 

Kalkbräken har 1995 klassats som sällsynt (hotkategori 3) i Rödlistan för växter i 
Sverige (Aronsson m. fl., 1995). 

NORDTRAMPÖRT, Polygonum aviculare ssp boreale

Exemplar av denna underart av trampört har belagts från stranden nedom Rammars i 
Norrlanda socken (Anita och Leif Stridvall, conf. Thomas Karlsson). Växten sågs 
redan 1993 i detta område (Bo Göran Johansson). Tidigare finns belägg tagna från 
Gotland ( enl. Thomas Karlsson). 

En bild med beskrivning av nordtrampörten finns i Mossberg m. fl. (1992). Ytterli
gare uppgifter om denna till synes kustbundna växt mottages tacksamt. 

KLÄTT, Agrostemma githago

Detta alltmer försvinnande ogräs fanns relativt rikligt i en rågåker just norr om Vam
lingbo kyrka (Björn Alden). Åkern hade besåtts med gårdens egna utsäde (markägaren 
muntl., genom Bengt Larsson). Klätt har de senaste åren även setts vid Butleks på 
Fårö, där den 1994 var riklig (Gun Ingmansson). Den har på senare tid också växt i 
åkrar vid Dämba på södra Fårö. Släktingar vid de ovan nämnda Fårögårdama byter 
utsäde med varandra, vakör klätten här har en chans att överleva. 

Från att ha varit mycket vanlig under 1800-talet, "Allestädes, måttligt - talrik" 
(Johansson, 1897), har denna vackra och högvuxna nejlikväxt i det närmaste utplånats 
på Gotland och i resten av Sverige. Orsaken till detta är effektivare utsädesrensning 
samt ökad användning av ogräsmedel och konstgödning i jordbruket (järnför Svensson 
& Wigren, 1983). Dessa författare undersökte åren 1977 - 1982 klättens förekomst på 
Gotland. De hittade under denna period växten på sammanlagt 25 lokaler/gårdar. De 
flesta växtplatserna fanns på Fårö (17 st.). I övrigt var följande socknar representerade: 
Eksta, Fröjel, När, Stenkumla, Stenkyrka och Östergam. 
Under början av 1980-talet sågs arten även i Sundre socken vid Hallbjäns sydväst om 

kyrkan samt strax öster om Juves (Högström & Fåhraeus, 1983). Fåhraeus (1985) 
nämner åkerklätten från Skärsände på Fårö, vilket kan överensstämma med en av 
Svensson och Wigrens lokaler. Under senare delen av 1980-talet uppges arten växande 
på en vägkant norr om skolan i Västerhejde, Dämba på Fårö samt genom medveten in
såning från Färjeleden i Visby (Johansson, 1988). I registren hos Projekt Gotlands 
Flora finns noteringar av växten från ett flertal olika lokaler vid Dämba, Nors och Skär 
på Fårö. 

Klätt är klassad som sårbar (hotkategori 2) i Sverige (Aronsson m. fl., 1995).). Arten 
har under senare år odlats i bevarandesyfte, tillsammans med en del andra 
utrotningshotade ogräs, på två åkrar i Östergam och en i Hangvar. Odlingen sker i 
Länsstyrelsens regi. 
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Vitstjälksmöja, Ranunculus peltatus ssp baudotii, i Klintehamnsvikenjuni 1988. Foto: S. Hedgren. 

VITSTJÄLKSMÖJA, Ranunculus peltatus ssp baudotii 

Denna saltvattenbundna vitblommiga ranunkel växte 1994 i Vägomeviken norr om 
Slite samhälle, Othem socken (Jörgen Petersson). Den hittades under 1993 i en nyan
lagd damm på Kronholmens golfbana, Västergarns socken (Gun Ingmansson, Jörgen 
Petersson). Samma år fanns den även i en från havet avsnörd lagun på Furillens väst
sida norr om hamnen (Gun Ingmansson, Jörgen Petersson). 

Arten är känd sedan mitten av 1800-talet, då den av O.A. Westöö noterades från 
Kappelshamnsviken mitt för Storugns (Lärbro socken) samt från Klintehamn 
(Johansson, 1897). Samma författare uppger även att J.E. Zetterstedt sett vit
stjälksmöja vid Kyllaj i Hellvi socken (Z. reste på Gotland 1872, förf. anm.). 

Under 1900-talet har växten iakttagits vid Ronehamn i Rone socken (Fries, 1914), på 
Kappelshamnslokalen (Fries 1917) samt återigen från Kyllaj (Fries 1920). Johansson 
(1910) uppger vitstjälksmöja från V. Djupviken i Rute socken, vilket dock dementeras 
av Fries (1917). 

Under inventeringsperioden för Gotlands Flora har arten setts vid Smöjen i Hellvi 
socken och i Klintehamn (Johansson, 1987). I samma artikel anges arten även från Ek
sta, vilket är felaktigt. Troligen avses en växtplats mellan Gannarveviken och Gustavs 
fiskeläge i Fröjel socken (Gun Ingmansson). Exemplaren på de båda senare lokalerna 
har nu bekräftats vara vitstjälksmöja. 
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Från 1960-talet finns uppgifter om exemplar i driften vid Gotska Sandön (Lindgren, 
1977). I och med de senaste årens fynd känner vi till sex lokaler i lugna vikar vid ön. 

PRAKTV ALLMO, Papaver orientale 

En odlad art som hittats på vägkanter nära trädgårdar vid Bopparve och Rondarve i 
Eksta (Elsa Bohus Jensen). Inte tidigare rapporterad som friväxande på ön. 

PARK.SMUL TRON, Fragaria moschata 

Denna från odling förvildade växt är ej vanlig på ön. Under året hittades den vid västra 
delen av Sudersandsområdet på Fårö (Einar Berg). I registret för Projekt Gotlands 
Flora finns parksmultron noterad i mitten av 1980-talet nära ett hus 500 m sydost Rute 
kyrka (Göran Arnkvist). Vidare år 1992 växande på gräsmark mellan gården Norrkvie 
och Grötlingboudds naturreservat (Lena Jonsell). 

Första uppgiften från Gotland tycks vara i form av ett belägg, som insamlades vid 
Terra Nova i Visby år 1888 (G.A. Karlsson, UPS). Tjugo år senare pressade Karl 
Johansson parksmultron, som insamlats vid landsvägen i Sanda socken. Även detta 
belägg återfinns i Uppsala. I Hultens atlas (Hulten, 1971) finns två lokaler inprickade, 
varav en på norra delen av ön (Lärbro?) samt en på öns östra delar (Ganthem?). 

STOR KÄRINGTAND, Lotus pedunculatus 

Ny art för Gotland. Ar 1990 upptäcktes ett tusental exemplar 1400 m nordnordväst om 
Ekeby kyrka (Elsa Bohus Jensen). Arten växer här vid södra och östra kanten av en 
myr, belägen på en sluttning av en isälvsavlagring. Den stora käringtanden har en syd
västlig utbredning i Sverige och är sällsynt i östra Götaland. 

BLÅBLOMMIG RÖDMIRE, Anagallis arvensis f. azurea 

En ny lokal hittades 900 m nordnordost Austers i Tingstäde socken. Den fanns här 
relativt rikligt i en gles rågåker på fuktig mark (Gun lngmansson, Jörgen Petersson). 
Under året sågs den också på den gamla växtplatsen vid Norrgårde i Tofta socken 
(Jörgen Petersson). Årets nyfynd utgör det femte aktuella (jämför Petersson, 1994). 

HAMPDÅN, Galeopsis speciosa 

Ett bestånd av arten fanns under året i Fröjel socken, där den växte i en åker mittemot 
avtagsvägen till Eksta (Gun lngmansson, Jörgen Petersson). Hampdån har setts i om
rådet ca 1980 (Petersson, 1990). I denna artikel redovisas två fynd under floraprojek-
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tets tid samt historik för arten på ön. 
En komplettering av historiken måste här göras eftersom Johansson (1910) nämner 

hampdån från följande lokaler: Visby socken vid Hästnäs, Djupkvior och vid Vible 
(Västerhejde socken?, förf. anm.); Östergarn socken vid Falhammars; Roma socken 
vid Högbro; Källunge socken vid stationen. 

I registret för Projekt Gotlands Flora finns detta vackra åkerogräs rapporterat från 
Burs socken 1989: ett ex i grustag O Stora Gläves (Gun Ingmansson), från Hejnum 
socken, där det 1990 fanns en rik växtplats i en f.d. myr 1,6 km sydväst om kyrkan 
(Anders Lekander). Dessutom finns en notering cirka 1986 från Närs i Othem socken 
(Lars Södergren). Vi har därmed sex aktuella noteringar för hampdån på Gotland. 

KRANSBORRE, Marrubium vulgare 

Denna hotade kransblommiga ört växte 1994 på en soptipp 3-400 m söder om Aug
stens i Vamlingbo socken (Bengt Larsson). Arten är känd från området även 1981 
(Anonymus 2, 1981). 

I dagsläget känner vi i övrigt till kransborre från Lilla Karlsö (257 ex. 1994; Hjern
quist 1995) samt från kvarnen Plågan i södra Visby (mycket sparsam). Dessa lokaler 
nämns redan av Hjernquist (1988) respektive Anonymus 1 (1981) och Ingmansson & 
Larsson (1987). 

Johansson (1897) anger växten som förekommande här och där från Fleringe till 
Sundre samt på Karlsöarna. Hulten (1971) har relativt tätt med inprickade lokaler på 
ön. Nilsson & Gustafsson (1978) nämner förekomster på Lilla Karlsö (11 lokaler), från 
Hamra socken (1 lokal), Östergarns socken (2 lokaler) samt Varnlingbo socken (3 
lokaler). 

Under senare år har kransborren rapporterats från Lärbro socken bakom vandrar
hemmets annex (Johansson & Larsson, 1986) och från Lilla Karlsö-fårens vinterbetes
hage SO Klase i Sproge socken (Hjernquist 1993). Därmed har växten blivit funnen på 
fem platser under inventeringsperioden för floraprojektet. 

Kransborren har en klart vikande tendens i hela Sverige. Den enda lokal som tycks 
hålla ställningarna är Lilla Karlsö. Arten är klassad som akut hotad (hotkategori 1) i 
Sverige och har åtta lokaler på Öland (Aronsson m. fl., 1995) och de nu redovisade på 
Gotland. 

BÄGARNATTSKATTA, Solanum physalifolium var. nitidibaccatum 

Ny art för Gotland. Först anträffad i en trädgård nordväst om Visby flygplats (Bengt 
Larsson). Den har setts på olika platser i trädgården sedan 1980-talet och är oavsikt 
!igen inkommen. Ytterligare en växtplats noterades i Klintehamn 1992, då två exemp
lar sågs på en jordhög vid hamnen (Jan Edelsjö). Fyndet är tidigare publicerat
(Edelsjö, 1994).
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Kartan visar lokaler för strandkämpar, Plantago coronopus, på Gotlands stränder enligt Englund 
(1942). De fyllda prickarna markerar nutida återfynd. 

FIN ÖGONTRÖST, Euphrasia stricta var. tenuis 

En ny lokal upptäcktes 1991 vid Valar (Adam och Eva-lokalen) i Öja socken (Bengt 
Larsson). En översikt om denna slåtter- och betesanpassade ögontröst är senast pub
licerad av Petersson (1989). 

Kransborre, Marrubium vulgare, Lilla Karlsö juli 1991. Foto: G. Ingmansson. 
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STRANDKÄMPAR, Plantago coronopus 

1994 visade sig vara ett år då arten återfanns på flera tidigare lokaler. Strandkämpar är 
svårupptäckt och kan under de senaste åren ha varit underskattad. Enda kända lokalen 
innan årets fynd var området vid och väster om Langstiteviken i Eksta socken 
(Anonymus 3, 1981; Ingmansson, 1984). Arten fanns även kvar 1994 (Gun Ingmans
son). Övriga växtplatser under det gångna året var Fugelskär söder om Klase fiskeläge 
(Gun lngmansson), Holmuddarna söder om Alsvik fiskeläge i Hablingbo socken, 
Snäckvikens nordöstra del och Snäckhusård i V amlingbo socken samt Flisviken och 
Rivviken i Sundre socken (Jörgen Petersson). Därmed har antalet kända lokaler ökat 
från en till sju. 

Vid Langstiteviken fann J.P. Rosen arten redan i början av 1800-talet och K. Johans
son noterade växten på samma lokal i slutet av samma sekel (Johansson, 1897). 
Samma författare anger strandkämpar vid ett fiskeläge nedom Juves i Sundre socken 
(Johansson, 1910), vilket kan motsvara årets lokal i Flisviken. 

Bengt Englund som inventerade Gotlands stränder i två omgångar har strandkämpar 
inprickade på 28 kustavsnitt (Englund, 1942). Alla nu kända lokaler finns med på 
Englunds karta. Utbredningsbilden idag stämmer bra överens med 1930-talets (se jäm
förande karta s. 10). En noggrann inventering av Englunds lokaler kan säkert ge ytter
liggare återfynd av denna salttåliga art. 

TAGGSALLAT, Lactuca serriola 

Ett exemplar av denna lättspridda, storvuxna art upptäcktes i augusti på Torsburgen 
sydöst om Tjängvide luke (Jörgen Petersson). Här har växten stora förutsättningar, att 
med hjälp av sina vindspridda frön, de kommande åren utbreda sig över de nakna 
brandfälten. Kanske kan taggsallaten då ta upp konkurrensen med en annan snabbt ex
panderande art i området, nämligen bergkorsörten. Under året har även ett stort be
stånd setts på nordsidan av Visby soptipp (Bengt Larsson). Sedan några år växer arten 
även på en annan soptipp, nämligen den i Tofta (Torbjörn Lindell). Vi känner nu till 
nio lokaler för taggsallat på Gotland och arten kommer säkert att fortsätta sin snabba 
etablering. 
Artens tidigare gotlandslokaler anges i Petersson (1993). 

HA VSNAJAS, Najas marina 

Hittades i driftmaterial vid Bogevikens sydöstra del 1993 (Jörgen Petersson). Boge
vikens vatten kan betecknas som en övergång mellan sött och bräckt vatten. Inflöde av 
Östersjövatten sker regelbundet genom Sju strömmar. 

Tidigare är havsnajas enbart känd från sötvattenssjöar med hög elektrolytisk led
ningsförmåga. Under 1800-talet var växten känd från Fardume träsk och Paviken 
(Johansson, 1897). Under 1960-talet hittades arten i flera sjöar på Fårö, nämligen: 
Ajkes träsk, Alnäsa träsk och Norrsunda träsk (Forsberg, 1961, 1963) samt i Bondans 
träsk och Dämba träsk (Almer, 1970). I länsstyrelsens sjöinventering (Anonymus, 
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1986) finns nyfynd från Horsan och Nyrajsu i Fleringe socken. Underlaget till denna 
skrift insamlades i mitten av 1970-talet. 

Under 1980-talet eftersöktes havsnajas i Paviken men kunde ej återfinnas. Däremot 
har den setts i Norrsunda träsk på Fårö (Stig Högström och Gösta Fåhraeus) och i Ny
rajsu (Jörgen Petersson). 

KÄLLGRÄS, Catabrosa aquatica 

En av årets mest glädjande botaniska nyheter är det fynd av källgräs, som gjordes syd
väst om Ajnviken i Hamra socken (Bengt Larsson). Gräset växer här i en vältrampad 
brya belägen i ett enbusksnår i anslutning till en välbetad strandäng. Detta är idag den 
enda kända förekomsten på Gotland. 

Arten har alltid varit sällsynt på ön. Johansson (1897) anger växten från Kungsladu
gården i Visby, Sandäskes i Sanda socken samt från Långhögården i Eksta socken. 
Under 1900-talet har källgräs hittats vid Lickershamn i Stenkyrka socken (Fries, 1920) 
och från Snäckviken i Varnlingbo socken (Fries, 1925). I Hultens atlas (Hulten, 1971) 
finns sex lokaler inprickade, varav en för oss okänd växtplats på norra delen av 
huvudön. 

Arets nyfynd utgör endast den sjunde lokalnoteringen på Gotland. Källgräs är klassad 
som hänsynskrävande (hotkategori 4) och gynnas av fortsatt bete på växtplatserna 
(Aronsson m. fl., 1995). 

RÖRSVINGEL x LÅNGSVINGEL, Festuca arundinacea x gigantea 

Denna hybrid är så vitt författaren är bekant ej tidigare uppgiven för ön. En tuva växte 
i lövskog norr om Boängen i Lokrume socken (Jörgen Petersson). Vid en körväg mel
lan växtplatsen och änget fanns rikligt med rörsvingel. I lövskogen finns långsvingel 
sällsynt. 

SANDBRODD, Miliurn vemale 

Ny art för Sverige och Gotland. Detta sirliga gräs hittades i maj 1994 på en betad torr
backe norr om Varnlingbo kyrka (Anders Haglund). Utförligare beskrivning av fyndet 
följer i en nationell tidskrift. 

BRUNSTARR, Carex acutiforrnis 

Denna storvuxna starrart är sällsynt på Gotland. Under 1994 påträffades växten 500 m 
sydost om Lunds i Tingstäde socken (Jörgen Petersson). Brunstarr växer här i en fuktig 
lövskog och i Ireån, som passerar genom lövskogen. På grund av beskuggning är den 
här mest steril. Vidare hittades arten i en bäckkant 250 m norr Aner i Boge socken 
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(Jörgen Petersson). 1993 fanns brunstarr i ett dike 400 m sydväst om Aurungs i Norr
landa socken (Jörgen Petersson). 

Från 1800-talet finns uppgifter från Smiss och Hessle i Fleringe socken, Storugns 
Norderäng och Vikers i Lärbro socken samt från Valla äng nära kyrkan i Klinte socken 
(Johansson, 1897). Under början av 1900-talet noterades brunstarr från bäcken väster 
om Klints i Othem socken (Johansson, 1910). Senare har växten också uppmärk
sammats växande vid Kyllaj i Hellvi socken och Bopparve i Eksta socken (Fries, 
1934) samt vid Hummelbos i Burs socken (Fries, 1942). 

Under Projekt Gotlands Flora har vi hittat arten på följande lokaler: Visne ängars 
sydöstra hörn i Alskogs socken (Ove Brestner), i en fuktäng 750 m nordnordväst kyr
kan i Gammelgarns socken (Mats Thulin), vid Limmormyr på Fårö (Gösta Fåhraeus) 
samt 500 m nordost Lärbro kyrka (Jörgen Petersson). Dessutom har brunstarr noterats 
på de gamla lokalerna vid Hessle i Fleringe (flera rapporter) och Klints i Othem (Bo 
Göran Johansson, Jörgen Petersson). 
Vi känner därmed till nio aktuella växtplatser för brunstarren på Gotland. 

JÄTTESTARR, Carex riparia 

Gotlands fjärde lokal hittades 1993 i en fuktig betesmark öster om Botrajvs i Hamra 
socken (Lars-Åke Pettersson). Beståndet är det hittills största på Gotland och täcker 
ett område cirka 100 m längs ett genomgående dike (Jörgen Petersson). Tidigare fynd 
redovisas i Petersson (1989). 

DV ÄRGSÄ V, Eleocharis parvula 

Två aktuella växtplatser hittades under året, varav en är ett återfynd och den andra ett 
nyfynd. Aterfyndet härrör från Yttre Stockviken i Hamra socken, där en långgrund 
havsvik vid lågvatten var ljusgrön av denna småvuxna art (Jörgen Petersson). Dvärg
säv har tidigare rapporterats härifrån av Englund (1942). Nyfyndet gjordes i Gan
narveviken i Klinte socken under föreningens regndrabbade exkursion till dessa väl
betade strandängar (se exkursionsrapport i kommande nummer av Rindi). Övriga 
aktuella fynd samt artens historik på ön återfinns i Petersson (1993). 

KORALLROT, Corallorhiza trifida 

Denna orkide som syns kalkskyende är ovanlig på Gotland. Johansson (1897) nämner 
följande 1800-talslokaler: vid Vinor på Fårö, Storholmen i Fardume träsk, vid Skall
björk i Sanda socken, i Askängen i Hejde socken och vid Hejdeby i Kräklingbo 

Korallrot, Corallorhiza trifida. Foto: S. Hedgren, Rojrträsk, juni 1982. 
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socken. På Durön (nuv. Duroj, Hejnum socken) i Tingstäde träsk samt vid Holmudden 
på Fårö hittades korallrot i början av 1900-talet (Johansson, 1910). 

Från 1970-talet finns en uppgift från gränstrakterna av socknarna Öja, Hamra och 
Vamlingbo (Anonymus 1, 1981). Från början av 1980-talet innan starten för Projekt 
Gotlands Flora inkommer fynd från Limmor träsk (två lokaler) på Fårö, Träskrnyr i 
Lärbro socken samt området 500 m från Hällholmens naturreservat (Bro socken, 
enklav) (Anonymus 2, 1981). Från ön Duroj i Tingstäde träsk, Hejnum socken, rappor
terar Bengt Sturevik ett blommande exemplar den 21 juli 1983 (Högström, 1985). 

I floraprojektets register finns följande uppgifter om korallrot: cirka 100 exemplar 
1300 m västnordväst Anlundar i Vamlingbo socken (Birgit Larsson); 1 exemplar 4 km 
nordost kyrkan i Sundre socken (Bengt Larsson); rikligt i skog mellan Rojrträsk och 
Petesviken i Hamra och Öja socknar (jfr ovan; Gun Ingmansson, Bengt Larsson); 3 
exemplar 1993 på mossa i torvgrav i Blautåmyr i Stånga socken (Jörgen Petersson); 7 
exemplar 1993 på trädsocklar i tall/björkkärr 1300 m sydväst Burs i Norrlanda socken 
(Jörgen Petersson); flera exemplar i fuktig björkskog norr f.d. Blautmyr i Vallstena 
socken (Jörgen Petersson); 2 exemplar på Storholmen, Hellvi socken, den 28 maj 1989 
(Stig Högström och Ingrid Engquist); från östra delen av Ulla Hau, i fuktig talVal
strandskog vid Skalahauar, från Fifang samt från området innanför Norsta aurar (flera 
närbelägna lokaler) på Fårö (Gösta Fåhraeus). 

Antalet aktuella växtplatser för korallrot uppgår därmed till fler än tio, varför marke
ringen i artlistan i Rindi nr 3 1994 nu kan ändras till ett plustecken. 
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Malört 

STIG EKSTRÖM 

Av de nio Artemisia-arterna, familjen Asteraceae, som finns upptagna i Den nordiska 
floran av Mossberg, Stenberg och Ericsson, finns fem på Gotland. Det är gråbo, A. 

vulgaris var. vulgaris, malört, A. absinthium, baltisk malört, A. maritima ssp. 
humifusa, stenmalört, A. rupestris och fältmalört, A. campestris. Av dessa är det 
egentligen endast den vanliga malörten som är av intresse ur kulturhistorisk och 
medicinsk synpunkt. 

Malört är en perenn ört, ursprungligen hemmahörande i Medelhavsområdet, varifrån 
den sedan spritts över större delen av Europa. Till oss har den möjligen kommit med 
medeltidens munkar, och den finns nu från Skåne upp till Norrland, rikligast efter kus
terna. 

Släktnamnet Artemisia kan ha två härledningar. Dels kan det syfta på den grekiska 
gudinnan Artemis, romarnas Diana, och dels på drottning Artemisia av Karien, kung 
Mausolus gemål. Det var över detta kungapar som det byggdes ett enormt gravmonu
ment i Halikamassos omkr. år 350 f.Kr., och från vilket vi fått namnet mausoleum. 

Artepitetet 'absinthium' anses komma av det grekiska ordet 'psinthos' - glädje, före
gånget av det negerande prefixet 'a'; namnet skall alltså betyda 'utan glädje'. Vi har en 
liknande namnbildning bl.a. hos jordtisteln, Cirsium acaule - 'utan stjälk', och hos 
skogsfrun, Epipogium aphyllum - 'utan blad'. Det svenska namnet anger att malörten 
har använts mot mal. 

Att malörten skulle anses vara utan glädje hänger givetvis ihop med dess bittra smak. 
I Bibeln har malörten av denna anledningen blivit symbol för livets hemsökelser och 
lidanden, och den sammanställs där ofta med gift. I 5:e Mosebok står det sålunda: 
"Bland eder må icke finnas någon rot, varifrån gift och malört växa upp", och hos 
Jeremia läser vi: "Se, jag skall giva detta folk malört att äta och gift att dricka". I den 
dramatiska berättelsen i Johannes Uppenbarelse om slutstriden mellan det goda och 
det onda står det: "Och den tredje ängeln stötte i sin basun. Då föll från himmelen en 
stor stjärna, brinnande såsom ett bloss; och den föll ned över tredjedelen av ström
marna och vattenkällorna. Och stjärnans namn var Malört. Och tredjedelen av vattnet 
blev bitter malört; och många människor omkommo genom vattnet, därför att det hade 
blivit så bittert". Vi har ju också uttrycket 'malört i glädjebägaren', och Fröding säger i 
dikten Balen: "Jag hade dansat bort min lycka jag, och malört drack jag nu i långa 
drag". 
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Malörten var länge sorgens symbol hos de germanska folken, och redan under hednisk 
tid lades den därför på de bål på vilka liken brändes. Längre fram smyckades likbårar 
och gravar med malört. 

Som medicinalväxt har malörten använts i tusentals år, och den finns omnämnd bl.a. i 
Papyrus Ebers från cirka år 1550 f.Kr. Här var det dock förmodligen en annan art än 
vår. Den romerske naturforskaren Plinius d.ä., som omkom vid Vesuvius utbrott år 79, 
skriver: "Den sammandrager magen, avlägsnar gallan, driver urinen, gör avföringen 
mjukare, avlägsnar smärtor i underlivet, för bort maskar, avhjälper dålig aptit och be
fordrar matsmältningen". Vid de romerska kapplöpningarna fick segraren en 
hälsodryck av malört. 

Det medicinska värdet ligger förstås i den bittra smaken, som härrör från bitterämnet 
absintin. Detta stimulerar sekretionen av matsmältningssafterna, och malörten har där
för använts vid aptitlöshet, gallbesvär och matsmältningsrubbningar men också mot 
inälvsmask och som abortmedel. 

Av malört bereddes under 1800-talet den mycket populära likören absint, som hade 
stor åtgång framförallt i Frankrike och Schweiz. Eftersom det i malört, förutom bitter
ämnet, också finns det giftiga ämnet thujon, kan absinten vid långvarigt bruk ge upp
hov till sjukdomen absintism, som kan slå sig på nervsystemet med epilepsiliknande 
symtom. Därför förbjöds absinten i början av 1900-talet. Bland kända absintdrinkare 
kan nämnas målarna Toulouse-Lautrec och van Gogh m.fl. 

Även Sverige har haft en malörtshistoria. På apoteken hade vi i seklets början 
'Dubbla malörtsdroppar', som var beredda med 70%-ig sprit, och som var ett mycket 
använt medel inom folkmedicinen vid olika magåkommor. När ransoneringen av sprit 
som njutningsmedel infördes under 1910-talet (Brattsystemet), avstängdes missbrukare 
från tilldelning, varvid 'Dubbla malörtsdroppar' blev ett allmänt ersättningsmedel för 
dem. Myndigheterna såväl som apotekarna försökte komma tillrätta med det upp
komna missbruket genom att införa ransonering av dessa droppar, så att en och samma 
person endast fick köpa 25 ml åt gången. I städer med flera apotek kunde spritgub
barna emellertid gå runt på apoteken och därmed få sig en rejäl daglig fylla, och 1927 
blev det därför recepttvång på 'Dubbla malörtsdroppar'. Istället infördes 'Bittra 
malörtsdroppar' som bereddes med 25%-ig sprit, men dessa hade ingen lockelse för 
spritgubbarna, varför missbruket upphörde. 'Bittra malörtsdroppar' fanns kvar på apo
teken ända in på 1980-talet, och saknaden lär vara stor efter dem. 
Numera är väl malört mest använd till att krydda brännvin med, och enligt traditionen 

skall den plockas på Bartolomeidagen den 24 augusti. Detta är emellertid i allmänhet 
alldeles för sent. Det är nämligen de just utslagna blomkorgarna som skall användas, 
och lämplig tidpunkt brukar vara de två första veckorna i augusti. Blomkorgarna och 
omkringsittande småblad avrepas och läggs i en glasburk med skruvlock, varpå 
brännvin, gärna det svagare Brännvin Special, hälls på så att det står över växtdelarna. 
Burken skakas några gånger om dagen under en veckas tid, varefter innehållet filtreras 
genom ett kaffefilter. Av den så erhållna essensen brukar 5-10 ml vara lagom till en 
75:a för att ge en god besk. Både essens och kryddat brännvin vinner på att lagras en 
tid. 
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Baltisk malört, Artemisia maritima ssp. humifusa, Gannarveviken, Klinte. Foto: S. Hedgren, sept. 
1992. 

En besk brukade i varje fall förr inleda ett skånskt kalas för att man bättre skulle tåla 
den feta maten. För att mildra den bittra smaken bjöds också på en sockerbit. Men 
mal örtsbrännvin var en dryck enbart för män. Kvinnorna fick körsbärs brännvin eller 
något liknande. 

Förutom den vanliga malörten kan också gråbo, stenmalört och framförallt strand
malört/baltisk malört (Artemisia maritima ssp. maritima och ssp. humifusa) användas 
till brännvinskryddning. Även den odlade åbrodden, Artemisia abrotanum, är använd
bar. Förfaringssättet är detsamma som för den vanliga malörten. 

Malört ingår i bl.a. Femet-Branca och Underberg samt Campari, Martini och Ver
mouth. Det tyska namnet på malört är just Wermut, vilket skall vara en förvrängning 
av Wurmtot - maskdöd. 

Till slut ett råd ur en örtabok från 1400-talet: "Är du grön som en lövgroda, mager 
som en poppel, minskar du dagligen i vikt och kastar du slutligen ingen skugga mer, 
tag då genast din tillflykt till mal örten!" 

Stig Ekström 
Storgatan 7B, 4tr 
753 31 Uppsala 
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Projekt Stor skogslilja 1990-1994 
ANTON KESSLER 

Bakgrund till projektet 
För mig som växte upp på 'Schwäbisches Jura' (Schwäbische Alb) var stor skogslilja, 
Cephalanthera damasonium, aldrig någon anmärkningsvärd art; även i regionen Stutt
gart, där jag nu bor, är den inte särskilt rar. På grund av denna förtrogenhet med arten 
reagerade jag knappast för den, när jag stötte på den nära mitt lantställe på Stenkyrke
huk. Dock nämnde jag tydligen arten för Rolf Jacobson från Länsstyrelsen vid ett till
fälligt möte; jag berättade att den fanns på min egen tomt och fyrtomten men också på 
en plats litet längre upp i skogen "ovanför Övre vägen". Detta var i början av 1980-
talet. 

En försommardag 1989 råkade jag Stig Högström på Stenkyrkehuk när han bl.a. le
tade efter en lokal för stor skogslilja "ovanför Övre vägen". Därefter föddes hos mig 
tanken på att inbegripa stugägarna i kartläggningen av artens förekomst på Gotlands 
nordvästra klintkust, då det ju är de som känner omgivningen bäst. 

Metod 
Under försomrarna 1990 och 1991 utdelades enkäter i brevlådorna och vid stugdörrar
na i olika områden (lrevik - Stenkyrkehuk, Stenkyrkehuk - Burge etc., nedanstående 
text från området Lickersharnn - Storbrut): 

Upprop. Stor skogslilja 
Några medlemmar i Gotlands Botaniska Förening håller på att inventera förekoms
ten av STOR SKOGSLILJA (Cephalanthera damasonium) på klintkusten mellan 
Lickersharnn och Storbrut (klint i Lummelunda socken). Erfarenheten har visat att 
växten inte sällan finns på tomtmark, varför vi ber om ägarnas medhjälp. Givetvis 
är uppgifter från kringliggande marker välkomna. 
Rapporter kan lämnas till ... 

OBS: Växtplatserna av STOR SKOGSLILJA vid Stenkyrkehuks fyr och vid Stor
brut själv borde inte rapporteras då de redan är välkända. 
På uppgiftslämnaren väntar en liten present. 

Enkäten sattes också upp vid kiosker, vandrarhem och på väl synliga platser i terrän
gen. Sammanlagt delades ca 400 exemplar ut; för kostnaden stod författaren. För in-
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rapportering och kontroll ställde Bengt Larsson och Stig Högström välvilligt upp. Den 
"lilla present" som väntade på rapportörerna var ett kort i form av ett särtryck av Rin
dis omslag, som Gotlands Botaniska Förening bidrog med. 

I ett fall (lokal nr 16 i det följande) infriades iden exakt: stugägaren hade kommit från 
fastlandet och hittat affischen i brevlådan; han skulle städa mellan stugdörren och sop
tunnan, och där stod den stora skogsliljan. 

Området för projektet 
Undersökningsområdet begränsas i väst av havet, i öst av länsväg 149 (utom lokal nr 
26 i det följande, som ligger nära vägen). I söder begränsas det av sockengränsen 
Väskinde - Lummelunda (lokal nr 1 ligger dock i Väskinde några 100 m söder om soc
kengränsen) och i norr av nedfarten till Irevik. 

Alla lokaler redovisas, även de som inte har gått att identifiera eller verifiera, i ord
ningsföljd från söder till norr. Bara de lokaler har uteslutits, som visat sig hysa endast 
vit skogslilja, Cephalanthera longifolia, t.ex. Balsklint mellan Stenkyrkehuk och Lick
ershamn (ett exemplar, inrapporterat av Nils Strehlenert, Visby). Om antalet exemplar 
är angivet, så avser det blommande stjälkar (Stig Högström) respektive förmodat antal 
individ (Anton Kessler). På utbredningskartan har är inte de lokaler markerade, vars 
exakta läge inte kunnat fastställas (lokal nr 3, 7, 18, 19 och 20 i det följande). 

Äldre uppgifter har spårats inom det möjligas gräns, och utvecklingen av kännedo
men om lokalerna redovisas. Lokalerna har fått ett nummer och ett namn - fanns tidi
gare ett namn har det bibehållits, om inte, så har lokalen i regel fått namnet av rappor
tören eller upptäckaren med årtal. 

Då en del av källorna inte är allmänt tillgängliga, är de relevanta styckena citerade. 
Några fysiologiska, fonologiska och ekologiska iakttagelser anförs, liksom artens re
aktion på inverkningar beroende på människans åtgärder. Slutligen visas en metod att 
dokumentera artens abundans, individrikedom, på lokalerna. 

Problem 

Det har rått en viss tröghet bland stugägarna med att svara på enkäten. Personlig kon
takt bragte dock en viss entusiasm i dagen; måhända måste man utlova en Bellmanlott. 

Det har varit besvärande att man gång på gång måste förklara för stuggrannarna att 
de stora exemplar av skogslilja, som de har sett vid Fårösund, inte är den "äkta stora 
skogsliljan", utan denna är de ynkliga, tvåblommiga exemplaren på deras egna tomter. 
Jag tillgrep då nödlögnen att arten i dess egentliga hemländer blir betydligt större 
(vilket alltså inte är sant). Då visade sig kunskaperna om skillnaderna mellan de båda 
arterna tämligen goda. De är också väl framställda i de gängse flororna. 

Det största problemet visade sig vara att knyta äldre lokaluppgifter till de recenta 
lokalerna. Det är i varje fall tvivelaktigt att likställa Aulins lokal från "Lummelunda, 
bruket, juli 1888" med Anderssons lokal (nr 4 i förteckningen) "Vägkant vid Lumme
lunds bruk" som Högström (Högström, 1988) gjorde. 

Samma gäller Fries lokal från 1920 med Anderssons lokal (nr 3 hos Andersson, nr 10 
i förteckningen i denna uppsats) "Bruksskogen V Etebols" från 1974, i synnerhet som 
Fries skrev på sin insamling "tallbeväxt strandvall norr om bruket" och Pettersson 
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(Pettersson, 1992) skriver om Bruksskogen att lokalen "var en länge sedan övergiven 
åker". 

De lokaler som jag inte kunnat samordna med lugnt samvete är upptagna som de är, 
och läsaren må själv dra sina slutsatser. Det är alltså möjligt att lokal nr 8 i förteck
ningen är identisk med lokal nr 9, och att lokal nr 17 och nr 18 är identiska. Till stor 
hjälp var mig i detta hänseende professor Bengt Pettersson, Umeå (Pettersson, 1992), 
som välvilligt besvarade mina enerverande frågor. 

Utbredning 
Stor skogslilja är en sydlig, europeisk art (Tutin et al., 1980) och har med den got
ländska förekomsten sin nordligaste utpost. Det finns dock uppgifter från Lettland NV 
om Rigabukten (utbredningskarta i Baumann & Kiinkele, 1982) på samma latitud som 
Lummelunda. Rothmaler (Rothmaler, 1972), betecknar arten som submediterran och 
subatlantisk. Enligt Sundermann (Sundermann, 1975) finns den i 23 länder samt i 
Israel och Jordanien, från Skandinavien över hela Europa till Medelhavsländerna och 
Nordafrika, Turkiet, och i syrisk-arabiska områden till Iran. Tyngdpunkten i utbred
ningen finns i Syd- och Centraleuropa. 

Gotland är det enda svenska landskap som hyser arten och har bara ett begränsat an
tal växtplatser; arten är fridlyst. Om dess historia och status på Gotland fram till 1988 
finns en uttömmande artikel av Stig Högström (Högström, 1988), till vilken hänvisas. 
Dessutom finns på Länsstyrelsen på Gotland en stencil över en inventering av arten på 
ön (Andersson, 1974), med tveksam effektivitet, dock med en bra redovisning. 

Hur arten kommit till Gotland kan man spekulera om. Hylander (Hylander, 1943) och 
Nilsson (Nilsson, 1981) ger fingervisningar om detta problem. Dock måste här citeras 
Rosvall och Pettersson (Rosvall & Pettersson, 1951, sid. 12): "Växtgeografer brukar 
roa sig själva och andra med att dela in arterna i olika grupper och få fram vad de kalla 
utbredningstyper. Sedan dras ofta slutsatser om växternas invandring till respektive 
områden. Inte sällan blir det så åskådligt tänkt och framställt, att man riktigt ser väx
terna vandra omkring i terrängen och ta landet i besittning." 

Levnadssätt 

Stor skogslilja är enligt Ziegenspeck (Ziegenspeck, 1936) och Sadovsky (Sadovsky, 
1965) en starkt mykotrof art, vilket betyder att den är mycket beroende av mykorhiza
svampar under individens hela liv. Sadovsky sluter härav att arten inte kan odlas. Ren
ner (Renner 1937) berättar om klorofyllösa plantor vid Stadt-Oldendorf i Braun
schweig, vid Lilienfeld i Niederösterreich, i Tautenburger Forst vid Jena och vid 
Naumburg an der Saale. Jag själv har egna iakttagelser hos en grupp silvervita, helt 
klorofyllösa blommande stjälkar på Schwäbische Alb, SV Tyskland, under några 
decennier. Förutom på Pfullinger Berg, Reutlingen i Schwäbisches Jura såg jag dem 
även på Kaiserstuhl i Oberes Rheintal, i båda fall i för arten atypiska, helt öppna sol
exponerade biotoper. 

Samtliga författare bekräftar att arten gärna interrnitterar, dvs. att den gärna gör en 
paus något år och inte visar sig över marken. Likaledes kan den överleva långa perio
der utan att ha skott överhuvudtaget. Vid mitt föräldrahem i Schwäbisches Jura 
anlades 1950 en hönsgård för husbehov i kanten av en ca 200-årig bok-ek-skog med 
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stor skogslilja i bottenskiktet. Där hade inget grönt någon chans tills hönsgården lades 
ner i mitten av 1980-talet. Redan efter fem år visade sig arten igen med några blom
mande skott. Nyetablering genom fröspridning kan det knappast vara tal om (se 
nedan), dock är en vegetativ nyetablering inte att utesluta. 

Enligt Ziegenspeck tar artens underjordiska utveckling från frö till mognad hela sju 
år; det åttonde året kan exemplaret skjuta upp en eller flera kraftiga stjälkar med blad 
av normal storlek och t.o.m. blomknoppar. Ziegenspeck beskriver artens rhizom 
(jordstam) som rikt förgrenat och därigenom dugligt för bildandet av talrika skott. Han 
undersökte ett exemplar med många tätt intill varandra stående blomskott. Det visade 
sig ha 95 rötter med vardera 50 cm längd, som trängde långt ner i substratet och på så 
sätt kunde utnyttja en stor volym. 

Artens växtsamhällen inom undersökningsområdet på Gotland är av skiftande natur, 
från lövdominerad buskskog med tall till vegetationsfritt granbarrsströ på underlag av 
renare kalkstenar till tjockt lermärgelunderlag. Två av lokalerna är bevisligen nyska
pade miljöer, en (Bruksskogen V Etebols) som upptäcktes på 1930-talet var "en sedan 
länge övergiven åker" (Pettersson, 1992) där resterna av stängslet fortfarande finns 
kvar; på den andra ("Fyrmästartomten" på Stenkyrkehuk) växer de frodigaste exempla
ren i f.d. köksträdgården av fyrmästarbostället (inte kultiverad sedan 1970-talet), me
dan de i gräsmattan då och då får sin knäck. 

Bengt Pettersson (Pettersson, 1992) skriver: "Arten blir rentav en landsvägsväxt. 
Under mina naturvandringar har jag ofta berättat härom. Det ser ut som det skett för 
döva öron och blinda ögon." Jag vill gärna tillfoga: Arten har blivit en fritidstomtsväxt. 
Ströhle och Hummel (översatt från Ströhle & Hummel, 1993) konstaterar i en avhand
ling över artens gamla och recenta växtlokaler kring Ludwigsburg norr om Stuttgart: "I 
synnerhet byggandet av breda (med makadam belagda) skogsvägar har bidragit till ar
tens utbredning." Jag kan också hänvisa till Stig Högströms framställning (Högström, 
1988) angående den då nyss upptäckta lokalen bredvid en nyanlagd grusväg i 
Martebo. 

På Gotland växer arten gärna i anslutning till sluttningar. Stig Högström (Högström, 
1988) drar därav slutsatsen att den har behov av rörligt grundvatten. Samma observa
tion förekommer också hos Staffan Rosvall (Rosvall, 1976, p. 107). Detta påstående 
måste förses med ett frågetecken, i varje fall passar det inte in med lokalerna på Stor
brut i Lummelunda och Fyrmästartomten på Stenkyrkehuk. Att arten i Centraleuropa 
ofta växer i branter beror på människans selektion av odlingsvärda marker. 

Arten är kleistogam, dvs. blommorna är så slutna, att korspollination inte kan före
komma. I regel äger självpollination rum. Om det sker i ett tidigt stadium av blom
ningen eller under ett senare och i vad mån självpollination bara är en nödlösning är 
fortfarande omstritt. I varje fall är fruktsättningen mycket god. Dock är frukterna ofta 
ätna, ibland redan knopparna, förmodligen av larver. 

Plantorna behåller den gröna färgen länge, varför arten i Sydtyskland anses vara lätt
inventerad om vintrarna (i vegetationsfri bokskog). 
Blomningstiden kan variera betydligt på Gotland. Enligt herbariematerial kan exemp-

Stor skogslilja, Cephalanthera damasonium, juni 1989. Foto: S. Hedgren. 
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lar, som blommar ända upp i toppen av axet, finnas redan den 1 juni. Själv har jag sett 
nyss utslagna exemplar (mest klena sådana) långt in i juli. Även från en lokal till annan 
kan blomningstiden variera mycket. Till exempel var skogsliljan i blom på inlandsloka
len i Martebo den 5 juni 1994, medan den samtidigt inte ens hade skjutit skott på loka
len vid Tjauls 1 :3 i Lummelunda (m 11 i förteckningen). På denna lokal fanns gröna 
skott den 10 juni och den 15 kunde man ana blomknopparna. Den 19 juni hade de 
första blommorna slagit ut på denna lokal. Samtidigt var arten i full blom på den ny
upptäckta lokalen nedom Lummelundsbruk (m 6 i förteckningen); några exemplar var 
till och med nästan överblommade. Den 25 juni hade på en av lokalerna vid Stenkyr
kehuk några exemplar fortfarande inte nått det stadium då man kunde räkna knop
parna. 

Blomning 

Nedanstående tabell visar antalet blommor per stjälk på två tyska och sex gotländska 
lokaler för stor skogslilja. Lokalerna är: 
A. NSG 1 Silberbuckel, Heimsheim, Baden-Wurttemberg.

Detta är en isolerad förekomst av arten. Naturvårdsområdet består av en kulle mitt
i ett vidsträckt jordbrukslandskap i "collina" zonen på musselkalk ur Trias. En del
av kullen planterades för cirka 50 år sedan med svarttall, Pinus nigra ssp. austri
aca. I denna "dunge" finns en liten, skarpt begränsad förekomst av stor skogslilja
tillsammans med viol, tallört och liten blåklocka, Viola sp., Monotropa hypopitys
och Campanula rotundifolia. På de öppnare ytorna växer bl.a. spökyxne, skog
snycklar, purpurknipprot, skogsknipprot, Muellers knipprot, kärrknipprot, brud
sporre (den stora, senblommande var. densiflora), luktsporre, tvåblad, bi-ofrys och
johannesnycklar, Aceras anthropophorum, Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii,
Epipactis atrorubens, E. helleborine, E. muelleri, E. palustris, Gymnadenia
conopsea, G. odoratissima, Listera ovata, Ophrys apifera och Orchis militaris.
Antecknat den 6 augusti 1989, samtliga individ i frukttillstånd.

B. Gartenhang, Wilferdingen, Baden-Wurttemberg.
Lokalen är på ena sidan utan gräns och fortsätter så långt skogen räcker. Den är en
sydexponerad dalsluttning i västra Schwarzwald med klimatisk påverkan av övre
Rhendalen, djup mullrik jord på musselkalk ur Trias, cirka 40-årig skog med aven
bok, naverlönn, Carpinus betulus, Acer campestre, och spridd vårtbjörk, Betula
pendula. I buskskiktet finns telningar av föregående plus hagtorn, Crataegus sp.
(tunt, bara i skogskanten), bottenskikt nästan obefintligt; groddplantor av föregå
ende plus viol och murgröna, Viola sp. och Hedera helix. I den trädfria backen
bredvid finns bl.a. spökyxne, brudsporre, tvåblad, bi-ofrys, flugblomster, Sankt
Pers nycklar och johannesnycklar, Aceras anthropophorum, Gymnadenia conop
sea, Listera ovata, Ophrys apifera, 0. insectifera, Orchis mascula och 0. milita
ris. Antecknat den 1 juni 1992 i hög blomning. Urval (ej heltäckande).

C. Nerfarten till Kinnerstugan (lokal m 11). Antecknat den 15 juni 1990 i begynnande
blomning. Urval (ej heltäckande).

1NSG, Naturschutzgebiet, naturvårdsområde.
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D. "Forsberg", Burge 1:139, Lummelunda (lokal nr 13). Antecknat den 24 juni 1990
med begynnande frukter. Alla individ noterade.

E. Storbrut, Lummelunda (lokal nr 14), den 24 juni 1990, med begynnande frukter.
Urval (ej heltäckande).

F. "Lindström", norr om Burge, Lummelunda (lokal nr 17), den 30 juni 1991, i blom
ning. Alla individ noterade.

G. Stenkyrkehuk, "ovanför Övre Vägen" (lokal nr 21), den 17 juni 1990, i blomning.
Alla individ noterade.

H. Snipan, Stenkyrka (lokal nr 28), den 19 juni 1992 i högblomning. Alla individ
noterade.

Antal Andel 
Lokal Antal blommor/stjälk blommor sterila 

per skott skott 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 6 7 4 5 5 2 4 1 1 2,83 0,17 
B 16 2 5 5 6 1 3 2 2,44 0,40 
C 68 20 37 32 28 17 12 8 4 1 1 2,48 0,30 
D 11 4 7 3 3 3 3 3 1 1 2,85 0,28 
E 1 3 8 4 7 3 1 1 1 3,4 0,03 
F 8 1 1 4 2 2 1 1 2,4 0,40 
G 4 8 6 3 2 3,6 0 
H 7 3 4 2 5 2 2,2 0,30 

Tabellen visar inte några markanta skillnader mellan gotländska och kontinentala loka
ler för stor skogslilja: Medelvärdena av antalet blommor per skott är i samma storlek, 
liksom maximiantalet blommor per skott. Andelen sterila och fertila skott avviker inte 
heller. 

Historik 

Första fyndet, Lummelundsbruk 

I juli 1888 samlade Fr. R. Aulin vid "Lummelunda, bruket" tre blommande stjälkar av 
"Cephalanthera grandiflora Scopoli". Aulin var läroverksadjunkt i Stockholm och reste 
på Gotland 1863, 1888, 1891 och framåt. Fyndet publicerades av K. Johansson 
(Johansson, 1897) under namnet "C. Lonchophyllum (L.) RCHB.", dock hade han själv 
inte sett arten på lokalen, inte heller beläggexemplar. Beläggen finns i dag i 
Riksmuseet, Stockholm. Det exakta läget för växtplatsen har jag inte kunnat utröna 
(lokalen redovisas som nr 3). 

E. Th. Fries 1917 och 1920: Stenkyrkehuk och norr om Lummelundsbruk

E. Th. Fries (Fries, 1917) publicerade ett fynd av "Cephalanthera alba (L.) Simonkai
- Stenkyrka söder om fyren." Något belägg för denna uppgift har jag inte kunnat
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spåra. Fries var regementsläkare på Gotland, och det är troligt att han umgicks med 
läkaren dr. Krook, som ägde ett hus på stamfastigheten Stenkyrkehuk 2:27 söder om 
fyren. Huset finns kvar i dag och på området finns också den stora skogsliljan ännu 
kvar (lokal m 22b i förteckningen). Där hittade Fries 1914 även alpnycklar, Orchis 
spitzelii, dock felbestämde han den till en avvikande form av Sankt Pers nycklar, 
Orchis mascula. Det exakta läget för Fries lokal bland de nutida lokalerna i närheten 
går knappast att identifiera. I ett herbarium (i privat ägo) som finns i f.d. 
fyrmästarbostället (insamlat av Lennart Öberg, en släkting till fyrmästare Öberg, i 
tjänst på Stenkyrkehuk mellan 1902 och 1923) är den stora skogsliljan inte 
representerad. 

Den 1 juni 1920 samlade Fries arten i "Lummelunda, tallbeväxt strandvall norr om 
bruket" och den 1 augusti samma år i "Lummelunda, norr om bruket". Beläggen, 2 
blommande skott respektive 1 skott med frukt, finns i Riksmuseet, Stockholm. Hans 
hustru, Hanna Fries, hade året innan köpt den avstyckade fastigheten med namnet 
Kinnertorp, och man kan utgå från att paret åtminstone temporärt vistades på stället, 
tills det i oktober 193 5 skänktes till Gotlands länsförening mot tuberkulos. Anlägg
ningen är i dag vandrarhem och sportstuga, känd som "Kinnerstugan". Vägen ner från 
landsvägen hade ungefär samma sträckning som dagens nerfart från väg 149, som kor
sar en lokal för arten (lokal m 11 i förteckningen). Fries fyndplats går inte att be
stämma med ledning av hans lokalbeskrivning på herbariearken eller i publiceringen av 
fyndet (Fries, 1920): "Cephalanthera alba (Cr.) Simonkai, Lummelunda tallskog norr 
om bruket, rätt talrik 1920." 

Rosvall och Pettersson: Gotlands orkideer, 1951 

Den första redovisning som täcker hela området är en prickkarta i boken Gotlands 
orkideer (Rosvall & Pettersson, 1951, p. 15) utan text. På nordvästra Gotland finns tre 
prickar, som enligt Bengt Pettersson (Pettersson, 1992) återspeglar lokalerna vid Sten
kyrkehuks fyr (m 22 och 23 i förteckningen), Bruksskogen V Etebols (m 10 i förteck
ningen) och en lokal "sydligare än m 10, nära landsvägen". Om den sistnämnda ville 
han inte uttala sig så långt efteråt. 

Pettersson: Dynamik och konstans i Gotlands flora och vegetation, 1958 

1958 redovisar Bengt Pettersson (Pettersson, 1958, Pl. IX) en prickkarta med 5 prickar 
på Gotlands nordvästkust. Enligt honom själv (Pettersson, 1992) återspeglar dessa 
prickar föregående lokaler samt en nordligare lokal på Snipan (V Irevik) i Stenkyrka 
och en sydligare lokal O Salthamn i Väskinde (lokal m 1 i förteckningen). Den sydli
gaste pricken på kartan ligger emellertid ännu något mer söderut, söder om vårt under
sökningsområde. 

Kustinventeringen, 1971 

I kustinventeringen (Pettersson, 1971) anger Pettersson stor skogslilja från fyra lokaler 
på nordvästra kusten: 0 Salthamn i Väskinde (lokal m 1), klintbranter och platåer 
söder om Lummelundsbruk (lokal m 2, första publicerade uppgift), lokalerna vid Sten
kyrkehuks fyr (m 22 och 23) samt lokalen vid Snipan (m 27). Lokaler som ligger 
längre inåt land (t.ex. Bruksskogen V Etebols) är naturligtvis inte med. 
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Allan Anderssons inventering, 1974 

Allan Andersson (Andersson, 1974) redovisar i sin inventering sju lokaler inom områ
det. En lokal är ny: nerfarten till Lummelundsbruk (nr 4). Själv har han dessutom sett 
skogsliljan på ytterligare två av de tidigare nämnda lokalerna: lokalen O Saltharnn (nr 
1) och lokalen i Bruksskogen V Etebols (nr 10). I övrigt redovisas Bengt Petterssons
lokaler från 1958 och 1971, dvs. lokalen söder om Lummelundsbruk (nr 2), lokalerna
vid Stenkyrkehuks fyr (nr 22 och 23) samt lokalen vid Snipan (nr 28). Vidare redovi
sas ett område söder om Bruksskogen V Etebols, närmare landsvägen (nr 9), med refe
rens till Bengt Pettersson, troligen motsvarande den tredje pricken på kartan från 1951.
Till lokalerna vid Stenkyrkehuks fyr läggs också ett större område söder om fyren
(lokal nr 20) motsvarande E. Th. Fries primäruppgift från 1917 "söder om fyren".

Stig Högström i Rindi, 1988 
Stig Högström (Högström, 1988) anger i sin uppsats sex lokaler (närbelägna lokaler 
har räknats som en enda): Lummelunda, bruket (Johansson, 1897, som alltså identifie
ras med Anderssons lokaluppgift från nerfarten till bruket från 1971, och med lokalen 
söder om nerfarten till bruket, dvs lokal nr 2, nr 3 och nr 4), Stenkyrkehuk (Fries, 
1917, lokalen sammanknyts med senare uppgifter från fyrområdet, nr 20, 22 och 23), 
Etebols i Lummelunda (Fries, 1920, förs hit, liksom området söder därom, nära lands
vägen, alltså inalles lokaler nr 9, 10 och 11). Väskinde, Saltharnn och Snipan i Sten
kyrka (Pettersson, 1958, lokal nr 1 resp. nr 27) finns med. En ny lokal har tillkommit: 
Storbrut i Lummelunda (lokal nr 14). 

Resultat 
Efter Projekt Stor skogslilja har antalet kända lokaler utökats med nio, som är verifie
rade (oaktat uppdelningen av lokalområdet kring Stenkyrkehuks fyr). De flesta ligger i 
området kring stugbyn Burge, den individrikaste vid nedfarten till Kinner och den mest 
imponerande vid Bruksparken vid Lummelundsbruk. Dessutom kunde Anderssons 
lokal vid nerfarten till Lummelundsbruk (nr 4) efter lång tid åter bekräftas. Förekoms
terna kring Stenkyrkehuk har kartlagts mer exakt. 

Lokalförteckning 

1. 0 Salthamn, Väskinde

Nors 1:47 och Nors 1:13, Väskinde. Påträffad av Bengt Pettersson, först publicerad
(på prickkarta) 1958 (Pettersson, 1958).

Bengt Pettersson (Pettersson, 1971) beskriver lokalen i område 7:2 i kustinventerin
gen: "Denna till synes så triviala tallskog med enbuskrik rätt örtrik vegetation inrym
mer en lokal för den sällsynta stora skogsliljan ... på lokalen tycks den endast under 
vissa år vara riklig (t.ex. år 1962; normalt visar sig endast några få blommande exemp
lar) ... " 

Andersson (Andersson, 1974) beskriver den som lokal nr 5 0 Saltharnn, Väskinde: 
"Lokalen omges av gles tallskog ovanför en brant slänt. Ek, rönn, oxel, oxbär och 
körsbär förekommer rikligt i buskskiktet och ljung, mjölon, skogsfibbla, kattfot, grå-
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fibbla, tulkört, vårbrodd och örnbräken i fältskiktet. Marken är fläckvis mossrik. Stor 
skogslilja fanns vid inventeringstillfället i ett 15-tal exemplar i knopp ... " 

Lokalen är den som vållat mest huvudbry. Den är väl beskriven och utmärkt på kar
torna. Växtligheten har inte förändrat sig sedan Anderssons beskrivning, inga ingrepp i 
marken eller hydrologin är synliga. Ägaren av stugan på Nors 1:47, lotsplatschefen 
Carl Srnitterberg, Visby, har inte iakttagit arten. Åtskilliga personer har letat där under 
tiden 1990 - 1994 och inte heller hittat något utom skogsknipprot, Epipactis hellebo
rine. 

Lokalen har alltså inte kunnat verifieras under projektet 1990 - 1994. 

2. Klintbranter och platåer söder om Lummelundsbruk
Överstekvarn 1 :51, Lummelunda. Först publicerad av Bengt Pettersson (Pettersson,
1971) under området 7 :4 i kustinventeringen : "Vacker lokal för Stor Skogslilja ... "

Andersson (Andersson, 1974) beskriver lokalen som lokal nr 12; "Lummelunds bruk, 
Lummelunda. Området bakom stugorna, ner mot Väskindegränsen. Tallskog." Han 
fann själv inte arten där under sin inventering. I området finns skogsknipprot. 

Lokalen har inte kunnat verifieras under projektet 1990 - 1994. 

3. Lummelundsbruk

Exakt läge okänt. Lokalen påträffades först av Fr. R. Aulin juli 1888, belägg i
Riksmuseet, Stockholm; 3 blommande skott med etikettpåskriften: "Lummelunda,
bruket, juli 1888". Först publicerad 1897 (Johansson, 1897): "C. Lonchophyllum (L.)
RCIIB. Lummelundsbruk (Au!., 88)". K. Johansson har alltså inte själv sett arten där
och inte heller sett belägget (detta hade i så fall i texten markerats med utropstecken).
Lokalen har inte kunnat identifieras med någon av de nutida lokalerna.

4. Vägkant vid Lummelundsbruk

Överstekvarn 1:21, Lummelunda. Först publicerad 1974 (Andersson, 1974) av Allan
Andersson, som troligen är den som först hittade lokalen, som lokal nr 4: "Arten finns i
två exemplar ca. 20 m nedanför sista stigen innan grottorna i högra dikeskanten. De
står tillsammans med buskar av ask och lönn samt prästkrage, solvända, teveronika,
pimpinell och gullklöver ... "
Lokalen ligger alltså norr om nedfarten till bruket i lutningen mot skogen 2 meter från 

asfaltkanten. "Sista stigen" är i själva verket en f.d. skogsväg som går mot norr och är 
inritad på den ekonomiska kartan. 

Exakt vid det ställe som Andersson angivit sågs den 19 juni 1991 ett tvåblomrnigt 
exemplar. I juni 1992 sågs också ett blommande exemplar. 

S. "Lurlokalen", 1991

Överstekvarn 1 :21, Lummelunda. Ej tidigare publicerad. Påträffad av Anton Kessler,
den 17 juni 1991.

Man går skogsvägen, som beskrivs vid lokal nr 4 ovan, ett 20-tal meter mot norr: på 
östra sidan påträffades i lövbuskage två m från vägen ett exemplar med fem blommor 
den 17 juni 1991. Det återfanns i juni 1992, dock steril. I anslutning finns 
skogsknipprot. 
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6. Ödin, 1994
Överstekvarn 1 :21, Lummelunda. Ej tidigare publicerad . Upphittad och rapporterad
till Gotlands Naturmuseum av Hans-Olof och Hanne Ödin, Visby.

Lokalen ligger i förlängningen av den raka vägen, som leder från parkeringsplatsen 
vid Lummelundsbruk genom Bruksparken mot nordnordväst. På den ekonomiska kar
tan står där "Slaggvarp". Den 19 juni 1994 stod ett hundratal exemplar i högblomning. 
Lokalen beskrivs också i exkursionsrapporten till Lilla Orkideresan 19 juni 1994 i 
detta nummer av Rindi (Johansson, 1995). 

7. Fries, 1920
Lokalens exakta läge okänt. Den påträffades av E. Th. Fries 1920; belägg i
Riksmuseet, Stockholm. Beläggen utgörs av två blommande skott med etikettpåskrif
ten "Ceph. alba (L.) Simonkai, Lummelunda, tallbeväxt strandvall norr om bruket,
1.6.1920" och ett skott med frukt med påskriften "Cephalanthera alba (L.) Simonkai,
Lummelunda, norr om bruket, 1.8.1920".

Först publicerad av Fries 1920 (Fries, 1920) med texten: "Cephalanthera alba (Cr.) 
Simonkai, Lummelunda tallskog norr om bruket rätt talrik 1920". 
Lokalen har inte kunnat identifieras med någon av de nutida lokalerna. 

8. Larsson, 1980-talet
Tjauls 1:19, Lummelunda. Påträffad av Bengt Larsson, Visby (muntl. från denne, dec.
1991). Ej tidigare publicerad.

Lokalen ligger cirka 20 meter in från väg 149 vid avtagsvägen mot väst 750 meter 
söder om Seriegården. Där sågs "omkring 1984 4-5 ex., även sedd här tidigare, men 
inte vid besök de senaste åren". 

Lokalen har inte kunnat verifieras under projektet 1990 - 94. Möjligen är den identisk 
med följande lokal (nr 9). 

9. "Sydligare, nära landsvägen"
Tjauls 1:19, Lummelunda. Först påträffad troligen av Bengt Pettersson, som
(Pettersson, 1992) tror sig minnas att detta är den södra av de två överlappande prick
arna i prickkartan från 1951 (Rosvall & Pettersson, 1951): "De båda prickarna i min
avhandling torde avse dels den av Andersson nämnda (V Etebols) och en sydligare
förekomst nära landsvägen", men han "ville inte bestämma sig så långt efteråt".

Första publicering är således möjligen prickkartan från 1951, som nämns ovan. 
Andersson (Andersson, 1974), har markerat lokalen (utan nummer) på karta med tex
ten "enl. Bengt Pettersson". 

Lokalen har inte kunnat verifieras under projektet 1990 - 94. Möjligen är den iden
tisk med föregående lokal (nr 8). 

10. Bruksskogen V Etebols
Tjauls 1:19, Lummelunda. Först påträffad av "en Visbybo på 30-talet" (se nedan).
Först publicerad av Rosvall och Pettersson 1951 (Rosvall & Pettersson, 1951) på
prickkarta utan text, även på Petterssons prickkarta 1958 (Pettersson, 1958).

Andersson (Andersson, 1974) beskriver lokalen som nr 3: "Bruksskogen V Etebols, 
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Lummelunda; lokalen ligger i en gles tallskog på strandvallar; ekinslaget är ganska 
starkt liksom, ställvis, inslaget av lövträdsbuskar; fältskiktet är artrikt; marken täcks 
delvis av mjölon eller mossor (husmossa, väggmossa m.m.); ett 100-tal exemplar av 
Stor Skogslilja växer inom det på kartan markerade området; de flesta var vid invente
ringstillfället i knopp; arten växer främst i de mossrika partierna." 

Bengt Pettersson (Pettersson, 1992) bekräftar att detta är den norra av de två över
lappande prickarna på kartan från 1951: "De båda prickarna i min avhandling torde 
avse dels den av Andersson nämnda och en sydligare förekomst nära landsvägen; jag 
tror att Allan kallade den förstnämnda "Bruksskog" efter ett nomen proprium på eko
nomiska kartbladet; den lokalen fick jag meddelad av en Visbybo på 30-talet; arten 
växer där på en sedan länge övergiven åker." 

Stig Högström räknade 66 exemplar 1986 och 122 exemplar 1989. Jag själv såg arten 
blomma där 1990 och 1991, dock räknade jag inte antalet exemplar. 

11. Jansson, 1990
Tjauls 1:3, möjligen även på Kinner 1:89, Lummelunda. Upphittad av Irma Jansson,
Uppsala och Anton Kessler, Stuttgart, den 15 juni 1990. Ej tidigare publicerad.

Lokalen ligger på ömse sidor av nedfarten från väg 149, halvvägs ner till 
Kinnerstugan; på södra sidan mellan skogsklinterna och nerfarten; på norra sidan 
mellan motionsspåren (t.o.m. på själva spåren) och norr därom, ovanför den nedre och 
nedanför den övre branten. 
Den 15 juni 1990 räknade jag 17 5 fertila och 68 sterila skott ( dock var räkningen inte 

heltäckande). 1991 räknade Stig Högström 667 blommande stjälkar. 
Lokalen röjdes vintern 1992/93 mellan det södra motionsspåret och skogsklintarna. 

Om arten kommer att tåla denna åtgärd borde kontrolleras. Mindre bra är i vart fall att 
rishögarna efter röjningen ligger kvar på lokalen. 

12. Hansson, 1991
Lundbjärs 1:2, Lummelunda. Rapporterad av Gurli Hansson, Visby. Ej tidigare publi
cerad.

Lokalen ligger norr om Lundbjärs 1 :48, nästan under en kraftledning. Enligt rapportö
ren finns även singelexemplar i buskage vid vägen till stugorna. 

Stig Högström räknade i juli 1991 38 blommande skott. 

13. Forsberg, Burge 1:139

Burge 1: 139, Lummelunda. Rapporterad 1990 av Lennart Forsberg, Visby. Ej publice
rad tidigare.

Lokalen ligger på en avstyckad fritidstomt, dock huvudsakligen på den femmeters
remsa som inte får bebyggas. Stugområdet är tänkt till en planerad golfbana, men byg
gandet har ännu inte kommit i gång. 1990 utlovade projektet att golfspel skulle kunna 
ske redan till 1991 med satsade 20 miljoner kronor, men fairways finns ännu bara i 10-
m höjd. Gotlands Allehanda kommenterade 10 september, 1990 ett samtal: "GBF:s 
förslag till överenskommelse går ut på att bolaget, när man finner en köpare till fastig
heten som är till försäljning, meddelar om förekomsten av den sällsynta växten liksom 
föreningen om köparens namn och adress för vidare kontakt." 
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Området var 1990 nyligen grovröjt men 1994 var det redan så igenväxt att man knap
past kom fram. Lokalen kunde bara upptäckas efter röjningsarbeten. 

Lokalen ligger cirka 400 meter in på nerfarten från väg 149 till Burge, därifrån cirka 
200 meter söderut på en mindre väg, på sista tomten på västra sidan, före en dräne
ringskanal. 

Den 24 juni 1990 räknade jag 34 fertila och 11 sterila skott. 1990 räknade Stig Hög
ström 49 och året efter 24 blommande stjälkar. 

14. Storbrut
Lundbjärs 1 :42 och 1:31, Lummelunda. Påträffad av Anncatrin och Björn Hjemquist
1977. Först publicerad 1988 (Högström, 1988).

Lokalen ligger med utspridda förekomster i skogen men också ute på klinten Stor
brut, på ömse sidor av den syd-norr-gående stigen på klintkrönet (Högström, 1988). 

Birgitta Karlsson och P.G. Larsson räknade den 26 juni 1977 cirka 220 exemplar. 
Stig Högström räknade 1988 62 exemplar och 1989 22 exemplar. Den 24 juni 1990 
räknade jag 30 fertila skott (ej heltäckande räkning). 

15. Engquist-Högström, 1990
Burge 2.1 (stamfastigheten), Lummelunda. Påträffad av Ingrid Engquist, Stenkyrka,
och Stig Högström, Visby. Ej tidigare publicerad.

Lokalen ligger på stugområdets "allmänning", SV om Burge 1 :24 vid stigen på klint
krönet. 

Ingrid Engquist och Stig Högström räknade 10 blommande skott 1990. 

16. Sjöberg, 1990
Burge 1: 13, Lummelunda. Rapportör: Karl-Eric Sjöberg, 1990. Ej tidigare publicerad.
Lokalen ligger på tomtmark i sydöstra hörnet mellan stugknuten och soptunnan.
Stig Högström räknade 3 blommande skott 1990, jag själv i juli en planta med två 

skott med 5 och 6 blommor samt en planta med 4 blommor, båda plantorna med be
gynnande frukter . Den 30 juni 1991 såg jag i högblomning tre exemplar, med 1 
blomma, 5 blommor, det tredje med två skott med 3 resp. 4 blommor. 

17. Lindström, 1991
Björkome 1 :4, Lummelunda. Funnen och rapporterad av Gun-Britt Lindström, Åkers
berga, juni 1991. Ej tidigare publicerad.

Lokalen ligger på ömse sidor av stigen på klintkrönet norr om Burges stugområde, 
norr om Burge 1: 11. Stigen tjänar som motionsspår, skogsliljan växer från markeringen 
"6" och cirka 100 meter fram mot norr. 

Jag räknade 12 fertila och 8 sterila skott den 30 juni 1991. 

18. Forsberg, Björkome 1:4
Björkome 1 :4, Lummelunda. Rapporterad av Lennart Forsberg, Visby. Ej tidigare
publicerad.

Lokalen lär ligga "någonstans" i närheten av det tom som finns i skogen något in från 
klintkrönet, synlig från en väg ( rapportören är en orienterare). 
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Lokalen kunde inte återfinnas eller verifieras. Måhända är den identisk med lokal nr 17 
eller följande lokal. 

19. Campbell, 1930-talet
Björkome 1:4, Lummelunda. Funnen av "lantmätare Campbell på 30-talet", rapporte
rad av Bengt Pettersson (Pettersson, 1992). Ej tidigare publicerad.

Lokalen beskrivs i brev av Bengt Pettersson (Pettersson, 1992): "S om Stenkyrke
huks fyr vid Allstädar finns en rik förekomst som jag tror en lantmätare Campbell upp
täckte på 30-talet. --- Jag kan omöjligen exakt ange lokaliseringen. Jag har hört Camp
bell omtala sitt fynd och har sett Ceph. damasonium växa SV om Allstädar." 

Lokalen kunde inte identifieras. Måhända är den identisk med någon av ovanstående 
två lokaler (nr 17 eller nr 18). 

20. Fries 1917, Stenkyrkehuk
Stenkyrkehuk 2:1 (stamfastigheten), Stenkyrka. Först publicerad av E. Th. Fries 1917
(Fries, 1917) "Stenkyrka söder om fyren".

Andersson (Andersson, 1974) beskriver lokalen som tallskog. Han själv har under 
sin inventering inte hittad den stora skogsliljan där, inte heller vid själva fyren! Märk
värdigt nog kom inga rapporter om nutida förekomster in under Projekt Stor skogslilja 
från den södra delen av stugområdet trots personlig kontakt. 

Lokalen har alltså inte kunnat identifieras. 

21-24. Stenkyrkehuk
Ett antal dellokaler som uppdelats i nr 21, ovanför Övre Vägen, nr 22, söder om fyr
vägen, nr 23, fyrmästarstället självt samt nr 24, norr om fyrvägen.

Stig Högström har räknat samman från alla delförekomsterna kring Stenkyrkehuks 
fyr: 1989 fanns 123 exemplar och 1990 fanns 190. 

21. Ovanför Övre Vägen
Sorby 1:1, Stenkyrka. Funnen av Anton Kessler, Stuttgart, 1981. Ej tidigare publice
rad.

Lokalen ligger i gles gran-tallskog. Parallellt med och öster om vägen från 
"fyrkorsningen" till Allstädar ("Övre Vägen") löper en elledning; mellan den andra och 
tredje stolpen norrifrån räknat går en stig mot öster, knappt 150 meter in på den och 
sedan ca 20 meter norrut börjar lokalen och sträcker sig därifrån i ett stråk mot 
"fyrkorsningen". 
Den 17 juni 1990 räknade jag 20 fertila skott. 

22a. Åström, Stenkyrkehuk 2:23 
Stenkyrkehuk 2:23, Stenkyrka. Rapporterad 1990 av Bengt Aström, Huddinge. 

Lokalen ligger på en skogstomt i sydöstra delen av området och är markerad med 
kringlagda stenar. Enligt rapportören fanns under 1980-talet årligen ett exemplar, där
emot inget under 1990 och 1991. 

Lokalen har alltså inte kunnat verifieras under Projekt Stor skogslilja. 

34 



22b. Åström, Stenkyrkehuk 2:27 
Stenkyrkehuk 2:27 (stamfastigheten), Stenkyrka. Rapporterad 1990 av Bengt Aström, 
Huddinge. 

Lokalen ligger i en brant backe väster om tomten Stenkyrkehuk 2:23 cirka 10 meter 
nedanför vägen som leder från "fyrkorsningen" förbi "doktorsvillan" ner till stranden. 

Två exemplar hade rapporterats; dock hittade jag själv bara ett exemplar i frukt den 
15 juni 1990. 

22c. Söder om fyrmästartomten 
Stenkyrkehuk 2:27 (stamfastigheten), Stenkyrka. 

Huruvida lokalen ingår i den sedan länge kända lokalen "Stenkyrkehuk" har inte gått 
att avgöra. 

Lokalen ligger utanför den nätomgärdade "fyrmästartomten" i söder, på och bredvid 
stigen som leder förbi tomten fram till trappan ner till havet, i synnerhet mellan en 
gammal lada på fastigheten 2:27 och sydvästra grinden, runt denna lada, väster om 
fyren utanför staketet, under och på ömse sidor av trappans övre del och kring stigen 
som går från fyrtomtens sydvästhörn snett ner till trappans nedre del. 

Exemplaren har inte räknats, dock fanns uppskattningsvis 30 exemplar under 1980-
talet och under tiden för Projekt Stor skogslilja. Plantorna är ofta markerade med pin
nar eller kringlagda stenar. 

23. Fyrmästartomten
Sorby 1: 15 och 1 :27, Stenkyrka.

Huruvida lokalen ingår i den sedan länge kända lokalen "Stenkyrkehuk" har inte gått 
att avgöra. 

Lokalen ligger på "fyrmästarens" och fyrens tomt. Nordost om södra grinden, mellan 
grinden och uthuset cirka 30 exemplar, väster och norr om södra grinden och vid röken 
och vedboden cirka 10 exemplar (3 juni 1990). Den 5 juni 1990 räknades: Norr, öster 
och väster om uthuset och en bod, mellan dem och staketet cirka 15 exemplar, mellan 
bodarna och vattenpumpen cirka 8 exemplar, vid en yngre björk bredvid stigen från 
huvudbyggnaden till norra grinden 6 exemplar, vid brygghusets sydvästvägg 6 exemp
lar, på planen vid flaggstången 2 exemplar, under storgranen nordväst om södra grin
den 1 exemplar, på f.d. trädgårdsland norr om huvudgrinden i öster cirka 20 exemplar. 

I början av 1980-talet fanns det ståtligaste beståndet vid fyrens sydvästra fot men un
der tiden för Projekt Stor skogslilja hittades bara några enstaka exemplar där. De ståt
ligaste exemplaren finns i dag i det f.d. trädgårdslandet, det ymnigaste under linden 
nordväst om uthuset. 

Arten blev omsorgsfullt markerad och vårdad av den tyvärr för tidigt bortgångne 
"fyrmästaren" Åke Berntson, Kungsbacka. Tomten har sparats från klippning de se
naste två åren också, och Ingrid Berntson förefaller ha tagit över arbetet att vårda 
arten. 

24a. Olofsson, Sorby 1:25 
Sorby 1 :25 (starnfastigheten), Stenkyrka. Rapporterad 1990 av familjerna Olofsson. 
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Lokalen ligger på tomtmark. Tomterna är inte avstyckade, dock finns två stugor där. 
Växtplatsen koncentrerar sig ti11 området kring den norra grinden av fyrmästarfastighe
ten, i synnerhet nordost om grinden me11an staketet och ett hus. Enligt rapportörerna 
var platsen för 20-30 år sedan uppläggningsplats för timmer. 1990 fanns den stora 
skogsliljan i ett tiotal exemplar under en gran bredvid grinden. Granen finns kvar ännu 
1994, dock är den hårdklippt och marken omkring är täckt av matjord. 

24b. Franzen, 1990 

Sorby 1:25 (stamfastigheten), Stenkyrka. Rapporterad 1990 av familjen Franzen, 
Nynäshamn. 

Lokalen ligger ovanför rasbranten direkt bredvid (väster om) stigen som löper från en 
röd stuga mot söder mot fyren. Skogsliljan växer i mjölonmattan ett 30-tal meter från 
stugans uteplats. Den uppmärksammades redan 1983 och har blommat årligen. 1989 
fanns ett exemplar. 

24c. Olofsson, Sorby 1 :33 

Sorby 1 :33, Stenkyrka. 
Lokalen ligger vid östra gränsen av en skogstomt, vid vägen som leder norrut genom 

de åtta tomterna norr om fyren. Cirka 1 meter in på tomten, halvvägs från "fyrvägen" 
ti11 tomtinfarten fanns den 15 juni 1990 ett skott med fyra blommor och cirka 3 meter 
innanför tomtgränsen bredvid tomtinfarten två plantor med vardera ett skott med 4 
resp. 2 blommor. 

24d. Bergström, Sorby 1:37 

Sorby 1:37, Stenkyrka. 
Lokalen ligger i sydvästra hörnet av tomten, dels innanför, dels utanför staketet. Den 

20 juni 1990 visade sig inte exemplaret innanför staketet, däremot det utanför, vid 
foten av en tall på grusad parkeringsplats; ett skott med fyra blommor. 

24e. Melin, Sorby 1:36 
Sorby 1 :36, Stenkyrka. 
Lokalen ligger på tomtmark mellan nordvästra stugknuten och uthuset vid foten av en 

gran i rent barrströ. Den 20 juni 1990 fanns ett skott med 5 blommor i högblomning. 

24f. Jansson, Sorby 1:31 
Sorby 1:31, Stenkyrka. 
Lokalen ligger på en skogstomt, dels i kanten av en f.d. skogsväg i sydöstra delen av 

tomten, dels i ett slags rabatt mellan stugan och "tvärvägen" i östra delen av tomten. 
På den förra platsen fanns den 17 juni 1990 en vinterståndare från föregående år samt 
en planta med två blommande skott, 5 resp. 6 blommor, tillsammans med en vinter
ståndare. På den senare fanns fyra plantor, en med två skott med 2 blommor vardera, 
de övriga med vardera ett skott med 2, 1 resp. 3 blommor. 

24g. Ego, Sorby 1 :35 
Sorby 1 :35, Stenkyrka. 
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Lokalen ligger på en skogstomt, spridd på flera ställen. Som mest, den 20 juni 1990 i 
högblomning, 18 exemplar, huvudsakligen i den lätta sluttningen ner mot "tvärvägen"; 
den 24 juni 1994 endast skjutande skott. 

24h. Ego, Sorby 1:34 
Sorby 1 :34, Stenkyrka. 

Lokalen ligger på gränsen av en skogstomt, i sydvästra delen mot "tvärvägen" vid 
avloppsbrunnarna i en "roshäck". Den upptäcktes den 20 juni 1990, då det fanns ett 
skott med 4 blommor i slutet av blomningen. 

24i. "Ovanför älgen" 
Niome 1 :32, Stenkyrka. Rapporterad av familjen Franzen, Nynäshamn. 

Lokalen ligger i skogen O vägen som leder från fyrvägen till "Sorbys lantställe", 
halvvägs mellan den östra infarten till Sorby 1:35 och nordöstra tomthörnet av Sorby 
1:34 ("älgen"). Den 20 juni 1990 fanns 4 exemplar i högblomning, dels under en 8-
meters gran direkt bredvid vägen, dels 10 meter in i skogen: tre skott med 4, 3 och 7 
blommor, tre skott med 5, 9 och 5 blommor, ett skott med 5 blommor och ett skott 
med 3 blommor. Sex dagar senare fanns ett skott med 4 blommor fortfarande i knopp. 

25 Annas, 1990 

Austergårds 1:19, Stenkyrka. Rapporterad av Arvid Annas, Vale, Stenkyrka. 
Lokalen ligger mellan ett dike med tillhörande lövvast och skogen på tidigare slåtter

mark. Rapportören är lantbrukare och inte djupare intresserad av botanik. Han berättar 
att han kommer ihåg arten från sin barndom där under 1930-talet och att han är förtro
gen med denna art från fyrtomten. Vit skogslilja, Cephalanthera longifolia, känner han 
däremot inte. Den utpekade lokalen granskades bara en gång, 1991, utan resultat. 
Lokalen har alltså inte kunnat verifieras under Projekt Stor skogslilja. 

26. Pettersson, St. Bjärs 1:9

St. Bjärs 1 :9, Stenkyrka. Rapporterad 1990 av Per-Åke Pettersson, St. Bjers, Sten
kyrka. 

Lokalen ligger i skogskanten öster om länsväg 149. Rapportören är lantbrukare och 
berättar att han såg arten där när han satte upp stängsel för 10-15 år sedan. Han känner 
arten från fyrtomten och har mängder av vit skogslilja på sina marker. Vid mer ingå
ende samtal var han inte längre så säker på vilken av de båda arterna han sett på plat
sen. Lokalen har flera gånger kontrollerats utan resultat under Projekt Stor skogslilja. 

27. Snipan

St. Bjärs 1:29, Stenkyrka. Om den som först fann lokalen skriver Bengt Pettersson 
(Pettersson, 1992): "Lokalen V om Ireviken studerade jag på 50-talet. Troligen var det 
någon annan som sett den tidigare. En ornitolog som jag nu glömt namnet på innehade 
väl strandkafäet vid den tiden. Kanske hade han fått reda på denna förekomst av någon 
naturintresserad gäst? Jag vet att det hade upptäckts andra lokaler i denna trakt som 
dock upptäckarna inte vill meddela. Denna hemlighetsfullhet beror på olika saker ... " 
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Utbredningen av stor skogslilja, Cepha/anthera damasonium, på Gotlands nordvästkust. 
Prickarna "ute i havet" betecknar lokaler som inte kunnat lokaliseras närmare. 
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Först publicerad 1958 på en prickkarta utan text av Bengt Pettersson (Pettersson, 
1958, PI IX). 

Pettersson beskriver inte lokalen nännare i kustinventeringen (Pettersson, 1971): 
"Klintkust väster om Irevik . . . Bland de botaniska detaljerna i naturen måste en 
ganska rik lokal för stor skogslilja nämnas." 

Andersson (Andersson, 1974) beskriver lokalen så: "V Ireviken, Stenkyrka. Vid sti
gen till Snipan, öppet område." Själv har han dock inte sett arten där. Även Högström 
(Högström, 1988) nämner lokalen , dock utan nännare beskrivning. 

Lokalen ligger på ömse sidor om stigen, som går på klintkrönet från stugområdet till 
klinten Snipan. Växtstället är inte alls öppet utan ganska snårigt med kraftigt lövinslag. 
Stig Högström räknade 1989 43 fertila skott. Själv räknade jag den 19 juni 1992 16 
fertila och 7 sterila skott. 
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Exkursionsrapporter 

Lilla Orkideresan 19 juni 1994 

Sommaren 1994 prövade vi att genomföra en heldagsexkursion med en inhyrd buss. Vi 
hade lagt den tidigt på sommaren och valt exkursionens tema till Orkideer. För att 
täcka busshyran tog vi ut en mindre avgift (70 kr) - föreningens exkursioner är annars 
kostnadsfria för deltagarna - men det var inga som helst problem att få platserna 
fulltecknade; däremot hade vi en del problem med att få plats med alla som ville delta. 

Nåväl, kl. 10 på förmiddagen lämnade vi Visby med en fullpackad buss på väg mot 
Anga prästäng. På vägen stannade vi till i Ganthem och gjorde en kort vandring in i ett 
litet lövskogsområde för att se på guckusko, Cypripediurn calceolus, som blommade 
fint i den lätta skuggan. En del Sankt Pers nycklar, Orchis rnascula, stod också i blom 
i närheten, liksom vippärt, Lathyrus niger. 

Anga prästäng är ett av de artrikaste ängena på Gotland och är den rikaste lokal man 
känner för svensk ögontröst, Euphrasia stricta var. suecica, en slåtteranpassad variant 
av ögontröst, som just nu stod i vacker blomning, i en ljus sky över ängesslätterna. 
Karakteristiskt för detta änge är också blodtopp, Sanguisorba ofjicinalis, som mer 
håller sig till de skuggigare och fuktigare partierna. Av orkideer såg vi först grupper av 
tvåblad, Sankt Persnycklar och brudsporre, Listera ovata, Orchis rnascula och Gyrn
nadenia conopsea, av den sistnämnda också ett vitt exemplar, sedan dök de första 
flugblomstren, Ophrys insectifera, upp. Vi mötte också johannesnycklar och krutbrän
nare, Orchis rnilitaris och 0. ustulata, och längre fram efter stigen skogsnycklar och 
nattviol, Dactylorhiza rnaculata ssp. fuchsii och Platanthera bifolia. Beträffande 
nattviol diskuterades en del om de två underarter, ssp. bifolia och ssp latiflora, som 
den ibland indelas i; den nattviol som vi såg här i änget borde med sitt långa blomax 
och stora blommor med lång grov sporre föras till ssp. latiflora. En motsvarande dis
kussion följde senare om underarterna ssp. rnaculata och ssp. fuchsii till Dactylorhiza 
rnaculata. Även om merparten av de plantor som växte i änget såg ut som skogsnyck
lar, ssp.fuchsii, kunde man se enskilda exemplar med blommor, som enligt floran hör 
till ssp. rnaculata: läppen grunt inskuren med en liten mittflik och stora sidoflikar. 
Längst in i änget fann vi också några få, sena exemplar av göknycklar, Orchis rnorio, 
som på sina "normala" torra, ljusa lokaler sedan länge blommat över. 

Vi åkte nu vidare mot dagens huvudmål, Botvaldevik. På vägen stannade vi till strax 

Ängsgentiana, Gentianella amarella, norr om Botvaldevik, Gothem, 21 juni 1992. Foto: Stellan 
Hedgren 
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Stor skogslilja, Cephalanthera da
masonium. Foto: B.G. Johansson, 
Mulde, Fröjel, 27 juni 1976. 

söder om Gothem för att göra en kort tur in i den låga tallskogen öster om vägen och 
se på ett par exemplar av alpnycklar, Orchis spitzelii, som ännu blommade. På den 
annars betydligt rikare lokalen i Norrlanda hade vi som ledde exkursionen vid våra 
spaningar inför exkursionen inte lyckats hitta några blommande plantor - arten blom
mar normalt från slutet av maj till början av juni. Precis framför alpnycklarna stod 
också två mogna exemplar av skålsvampen kronskål, Sarcosphaera coronaria, som är 
en karakteristisk, om än inte särskilt vanlig, art för gotländska barrskogar på kalk
grund. Innan vi for vidare tittade vi också på ängsnycklar, vaxnycklar och blodnycklar, 
Dactylorhiza incamata ssp. incamata, ssp. ochroleuca och ssp. cruenta, i det fuktiga 
diket på andra sidan av vägen. Så kom vi då fram till Botvaldevik vid Gothemsstran
den, där vi började med att ta fram matsäckarna och äta, eftersom en lite längre vand
ring låg framför oss. På torrängen närmast fiskeläget hade några få salepsrot, Ana
camptis pyramidalis, just börjat att slå ut. 

Vi drog oss norrut mot sanka ängsmarker som vetter mot havet och följde en mindre 
åkerväg, som var ganska så blöt och på ett ställe var vi tvungna att vada över ett ut
flöde från en 'Wandslagun". På de öppna markerna fanns mängder av ängsgentiana, 
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Gentianella amarella, precis i början av sin blomning. Vid rekognosceringen några 
dagar innan, hade vi inte lyckats hitta honungsblomster, Herminium monorchis, i 
blom, men nu upptäcktes den av en av exkursionsdeltagarna! Det fanns också mycket 
flugblomster och nattviol, och man kunde också känna igen grönvit nattviol, Platan
thera chlorantha, fast den ännu var i hård knopp. 

På grusiga strandvallar lite norr om sankmarkerna växte mycket purpurknipprot, Epi
pactis atrorubens, och i själva skogen, tall och gran, hade den röda skogsliljan, 
Cephalanthera rubra, precis börjat blomma. Vi beundrade också ett jättebestånd av 
nästrot, Neottia nidus-avis. Däremot lyckades vi inte finna någon hybrid mellan vit och 
röd skogslilja, som kan påträffas här vissa år. Vid stigen nere vid stranden fanns ett 
rikt bestånd av en Hieracium, som troligen hör till gruppen svenskfibblor, Hieracium 
suecicum, som har påträffats bara ett fåtal gånger på Gotland. 

Som sista exkursionsmål hade vi tänkt oss Kinnerstugan i Lummelunda, för att se på 
stor skogslilja, Cephalanthera damasonium. En av exkursionsdeltagarna, Sara Elias
son, förmedlade emellertid under dagen en ny lokal för denna art vid Lummelunds
bruk, där hon nyligen visats på ett rikt bestånd av familjen Ödin. Det lät så lovande att 
vi föredrog att åka dit istället. Och vi blev rikt belönade. På torrängen nere vid parke
ringsplatsen hade salepsroten börjat blomma, och i kanten mot parken, under bok och 
gråpoppel, blommade över etthundra plantor av stor skogslilja. Salepsrot och stor 
skogslilja sida vid sida, en fin och överraskande avslutning på en innehållsrik dag. 

Från Gotlands Botaniska Förening medverkade Elsa Bohus Jensen, Jörgen Petersson 
och Bo Göran Johansson som guider. Den sistnämnde skrev också exkursionsrappor
ten. 

Da capo. 
Vi kommer att upprepa Lilla Orkideresan om två år, dvs sommaren 1996. 

Bo Göran Johansson 

Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften för fullbetalande har höjts till 80 kr per år från och med 1995. 
V år tidskrift Rindi med 4 nummer per år kostar så mycket att trycka och sända ut 
att vi behöver den extra inkomsten. 
För medlemmar utanför Sverige måste vi tyvärr höja medlemsavgiften till 100 kr 
per år på grund av de avgifter som tas ut av post och banker vid inbetalningar 
från utlandet 
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Bengt Englund död 

Den gotländska strandflorans skarpsynte kartläggare, hedersledamoten i Gotlands 
Botaniska Förening, fil. dr. Bengt Englund är död. Han avled den 13 augusti 1994 
efter en tids sjukdom. 

Bengt Gösta Englund var född den 28 mars 1908 i Uleåborg i Finland. Föräldrarna 
var lektorn i gymnastik och hygien, Gösta Englund, som härstammade från Åland, och 
Hedvig Göthlin från Värmland. Redan från tidiga ungdomsår kom Bengt och hans fyra 
bröder, föräldrar och släktingar att sommartid vistas i Ljugarn på Gotland. De bodde 
hos mormodern Hedvig Göthlin, som tillbringade somrarna där. Hon var en av de 
första "sommargotlänningarna" och byggde så småningom ett sommarhus i Ljugarn, 
som släkten ännu har kvar. Här väcktes Bengts intresse för den gotländska naturen, 
särskilt stränderna och deras flora. 

Redan som 20-åring började han 1928 ett fältarbete, som innebar en fullständig in
ventering av floran på de gotländska stränderna. Han vandrade runt hela Gotlands 670 
km långa kust, noterade och karterade. Själv berättade han att han på detta sätt gått 
runt Gotland två gånger. Ofta kunde ha med utgångspunkt från Ljugarn följa med 
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Gotlandsbolagets lastfartyg, Gute, som reguljärt trafikerade lanthamnarna. I lämplig 
hamn hoppade han av och klarade av ett strandavsnitt till nästa lanthamn, där han in
väntade nästa tur med Gute. Under vandringarna övernattade han var han kunde, på 
höskullar eller ute i det fria. Många gotlänningar ställde också upp med säng och mat 
och med roddbåt, när det behövdes för att besöka öarna runt kusten. 

På det sättet inventerade han avsnitt efter avsnitt av kusten under åren 1928-1930, 
tills han på hösten 1930 kunde sammanställa det då insamlade materialet till en "pro 
gradu"-avhandling för fil. kand.-examen. Värnpliktstjänstgöring i finska armen innebar 
ett uppehåll i fältarbetet, som kunde återupptagas först 1933. Arbetet måste nu bedri
vas intensivt, då han på grund av kemistudier och förvärvsarbete endast hade en 
månadslång sommarferie, som han kunde tillbringa på Gotland. Bearbetningen av 
noteringarna innebar också en komplett växtgeografisk kartering, med över 30 000 
fynd inprickade på 165 kartblad. Originalkartorna har Bengt skänkt till Naturmuseet i 
Visby. Arbetet med avhandlingen var i stort sett färdigt, då han i oktober 1939 kalla
des in till krigstjänst, som varade till mitten av juni 1940. Han tjänstgjorde under Vin
terkriget som plutonchef vid ett granatkastarkompani vid Mannerheimlinjen på 
Karelska näset och belönades med Frihetskorset med svärd IV klassen. Striderna kring 
Viborg ägde rum i 40-gradig kyla och Finska viken frös till, så att ryssarna kunde an
falla över isen. "Då väntade jag mig förintelsen", berättade han. Hans yngre bror 
Göran stupade i striderna, men själv slapp han undan med livet i behåll. 

Under mellankrigstiden var det svårt på grund av tidsläget att få avhandlingen tryckt. 
Innan det kunde ske kom Fortsättningskriget emellan, och han kallades på nytt under 
fanorna, nu som löjtnant och kompanichef. För sina insatser i detta krig belönades han 
med Frihetskorset med svärd III klassen. 

Under en tillfällig permission 1942 kunde så äntligen avhandlingen befordras till 
trycket. Dess titel är "Die Pflanzenverteilung auf den Meeresufern von Gotland". Den 
ingår som nr 32 i skriftserien "Acta Botanica Fennica", som ges ut av Societas pro 
fauna et flora Fennica. Bengt Englunds förord är daterat den 28 mars 1942. Avhand
lingen resulterade i en filosofie doktorsgrad. 

Han hade gift sig 1936 i Helsingfors med adjunkten Greta Nyström. De fick fyra 
barn, Jan, Ava, Klaus och Marina, alla födda i Finland. Under kriget evakuerades 
äldste sonen Jan och tidvis även de yngre barnen till släktingar i Sverige. När kriget 
var slut 1944 flyttade hela familjen till Sverige och Bengt sökte arbete här som kemist. 
Man kunde kanske ha väntat sig att han som doktor i botanik skulle ha valt botaniken 
som yrke. Men så blev det inte. Läraryrket, som de flesta akademiskt utbildade bota
nister är hänvisade till, hade han varken lust eller fallenhet för. Botaniken fick i stället 
bli hans hjärtesak, hans stora fritidsintresse vid sidan av idrott, segling och resor. I 
stället kom han att ägna sig åt papperskemi under hela sitt yrkesverksamma liv. Sin 
första anställning i Sverige fick han vid Korsnäs AB, Karskärs pappersbruk i Gävle, 
för att 1949 flytta till Mariestad, där han blev laboratorie- och utvecklingschef vid 
Katrinefors pappersbruk. 

Sedan hans hustru dött 1968 och Katrinefors pappersbruk köpts av Fiskeby AB i 
Norrköping, erbjöds och antog Bengt platsen som laboratoriechef vid företagets pap
persbruk i Skärblacka i Norrköping, där han stannade fram till sin pensionering. I 
Pappersföreningens sammankomster deltog han flitigt även efter pensioneringen. 
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Men tiden räckte även till för mängder av fritidssysselsättningar. Han deltog i arbetet i 
Naturskyddsföreningen i Norrköping med dess lokalavdelning, Norrköpings Biolo
giska Förening. Under en exkursionsresa i föreningens regi till Öland 1974 blev han 
bekant med Inga Siljeholm, huvudlärare i biologi vid Statens Skola för Vuxna i Norr
köping. De flyttade samman och bosatte sig vid Älghagen i Graversfors, Åby, strax 
norr om Norrköping. I trädgården där odlade de allt mellan himmel och jord, som vän
nerna har beskrivit det. Men de arbetade också med andra trädgårdar. I Brostugans 
Örtagårdsförening deltog de i skapandet av en förnämlig kryddgård. 

Bengt Englund var en utpräglad friluftsmänniska. Lätt och raskt rörde han sig i ter
rängen. Trötthet var något som han aldrig visade. Det har berättats, att när han och 
Inga en gång kom till Gotland missade de bussen till Ljugarn. Med packningen på ryg
gen tog de apostlahästarna istället. Redan under studieåren i Helsingfors ägnade han 
sig åt idrott, främst orientering och skidåkning. Han blev finsk mästare i budkavle
orientering två gånger. På gamla dagar var han också en flitig tennisspelare, i vad del
tagarna kallar "järngänget", en samling äldre herrar, där bland andra den kände fot
bollskaptenen Georg "Åby" Ericsson och journalisten Holger Mildh ingår. Den senare 
har välvilligt ställt sina intervjuer med Bengt och Inga för Norrköpings Tidningar till 
mitt förfogande för denna minnesteckning. 

Segling var ett av Bengts stora intressen. Utöver seglingar i hemmafarvattnen seglade 
han tillsammans med livskamraten Inga i en havskryssare över Atlanten från Gran 
Canaria till Grenada i Västindien och kryssade bland "Öarna under vinden" i Karibien. 
De for också till Maldiverna, där de hyrde ögruppens enda chartersegelbåt av öarnas 
hälsominister. Båten hade tidigare ägts av en svensk, som sålt den till ministern, sedan 
den gått på ett rev i dessa farliga farvatten. Med båten, som hade både primuskök och 
ett svenskt bibliotek, utforskade de den Maldiviska övärlden. Bengt passade också på 
att undersöka möjligheterna för en utvidgad seglingscharter i Maldiverna som delägare 
i Unda Marina kommanditbolag inom Swan Charter i Västindien. Marknaden fanns, 
men projektet stupade bl.a. på brist på reservdelar. 

Resandet till intressanta platser i världen fortsatte med en äventyrlig färd till Nepal 
tillsammans med Bengts dotter A va och hennes man. Där vandrade de med packning i 
fem dagar bland bergen mellan 1000 och 3000 meters höjd upp mot Himalaya, bodde 
på enkla värdshus eller i tält och åt vad bergsborna åt. Maten bestod mest av ris och 
curry, ägg, majsbröd och hirsgröt, har han berättat. På en resa besöktes också Sri 
Lanka, där de besteg "Adams pik", där de på detta berg, ansett som världens heligaste, 
på 2200 meters höjd kunde beskåda "Adams fotspår", infattat med guld och ädelstenar 
och överbyggt med ett tempel. 

Den tuffaste utmaningen var bestigningen av Kilimandjaro, som de gjorde tillsam
mans med Bengts son Jan och dennes hustru. Det var en vandring på fyra dagar upp 
till toppen. De övernattade i primitiva hyddor. "Men jag var ju bara drygt 70 då", för
klarade Bengt. De for med transsibiriska järnvägen till Kina och besökte också Japan, 
Australien, Nya Zeeland, USA och dess västkust, Mexicos öknar, Island, Kreta, Egyp
ten och många andra intressanta platser. 1991 gjordes den sista stora utflykten till
sammans med livskamraten Inga. Då tågluffade de i Frankrike och Spanien. Inga avled 
senare samma år i en ålder av 61 år. 
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På hemmafronten hade de flitigt ägnat sig åt botaniskt arbete. Bland annat deltog de i 
en inventering av de gamla marmorbrotten vid Kolmården. En inventering av Getå
dalen utanför Norrköping och utarbetandet av "Getådalens Flora" är huvudsakligen 
deras verk, liksom inventeringen av floran på Ytterö/Innerö naturreservat längst ut i 
havsbandet vid Harstena. Reservaten förvaltas av Naturskyddsföreningen i Norrkö
ping. Här kom Bengts seglingsintresse och innehav av båt väl till pass. I Getådalen 
anordnade florainventerarna en medarbetarträff i juni 1994, där Bengt Englund kort tid 
före sin bortgång var med och blev hyllad för sina insatser. 

Trots alla olika intressen, som förde honom till snart sagt världens alla hörn, glömde 
han inte Gotland. Hit återvände han så gott som varje år. Här strövade han omkring 
och botaniserade, fann ett stort nöje i att besöka sina gamla fyndplatser för att kontrol
lera vilka förändringar som skett med floran sedan han som ung student för ett halvse
kel sedan samlade materialet till sin doktorsavhandling. Det har - möjligen med en 
viss överdrift - sagts att han på gamla dagar gjort inventeringen en gång till. 

Avhandlingen har för oss gotländska botanister fortfarande ett mycket stort värde. 
Den har tyvärr inte tidigare fått så stor uppmärksamhet, som det förtjänar. Möjligen 
beror detta på att den är skriven på tyska, som gör den svårare att använda, åtminstone 
för oss amatörbotanister. I vårt arbete på en ny gotlandsflora har vi emellertid i den ett 
mycket värdefullt material, som ger oss möjlighet att följa utvecklingen under de år 
som gått sedan den publicerades. 

Bengt deltog så snart tillfälle gavs i vår förenings aktiviteter. Vid årsmötet 1984 
kåserade han om sin inventering av gotlandskusten. Vidare medverkade han i Rindi m 
2 1986 med en uppsats om gotlandsranunkeln, Ranunculus ophioglossifolius, på Got
land. Han fann 1931 den andra lokalen på Gotland för arten i Folar vid Ardre, och 
kunde därmed avsevärt försvaga en hypotes framförd först av Sernander och senare av 
K. Johansson, vilken innebar att artens förekomst på Gotland, då bara känd från
Skälsö, skulle bero på en slumpartad fröspridning från de närmaste lokalerna i Nor
mandie och på ön Jersey. Redan 1942 skrev hand om sitt fynd i en finsk botanisk tid
skrift, Mem. Soc. pro Fauna et Flora Fenn., m 17; "Ny fyndort för Ranunculus ophio
glossifolius Vill. på Gotland jämte några synpunkter på artens förekomst därstädes."
Ytterligare ett par fynd av arten på sydöstra Gotland 1968 och 1976 av Mats Thulin
stärkte hans uppfattning att arten har hemortsrätt i den gotländska floran.

Sista gången Bengt var med i vår krets var i augusti 1993 vid en exkursion till Näs
udden. Trots ett benbrott något år tidigare förorsakat av en vårdslös bilist, deltog han i 
hela vandringen. Men redan då hade han fått vetskap om att han drabbats av cancer. 
Den kunde inte ens den starke, levnadsglade Bengt Englund besegra. Han avled hos 
sin dotter i Göteborg den 13 augusti vid 86 års ålder. 

Vi i Gotlands Botaniska Förening hyllar minnet av Bengt Englund, vår hedersledamot 
och vän. Han var inte bara en stor botanist och en varm gotlandsvän. Han var också en 
utomordentligt fin människa. 

Torgny Rosvall 
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Projekt Gotlands Flora sommaren 1995 

Under 1995 kommer vi inte att ha några "inventeringsläger" som nyinventerar större 
områden. Alla sådana är antingen klara eller i händerna på inventerare som ska lämna 
in rapporter under året. I stället koncentrerar vi oss nu på dels att söka efter vissa arter 
i områden där de tidigare uppgivits, men där vi saknar aktuella uppgifter, dels på att få 
ett fullständigare underlag för vissa arter, där vi inte från början varit medvetna om 
variation eller artavgränsning. 

Eftersom vi särskilt riktar in oss på "svåra" eller ovanliga arter, kommer dagarna att 
avslutas med en samlad genomgång på kvällen. 

Tre inventeringsdagar har planerats: 

Norra Gotland, lördag 10 juni. 
Fleringe, Rute, Bunge och Fårö kommer att gås igenom. Området kring Kyllej ska 
genomsökas efter hamnkrassing, Coronopus didymus. Vi ska också spana efter hår
möja, Ranunculus confervoides, (äldre uppgifter från bl.a. Bunge och Fårö) smalruta, 
Thalictrum simplex ssp. tenuifolium, (en enda aktuell uppgift, från Fårö), park
smultron, Fragaria moschata, kattmynta, Nepeta cataria, och storrams, Polygonatum 
multiflorum. 

Södra Gotland, lördag 1 juli. 
Ölandsmålla, Chenopodium strictum ssp. striatiforme, ska letas upp. Vi vill också 
finna åkerskallra, Rhinanthus serotinus ssp. apterus. Vilka av underarterna åkerspär
gel/sydspärgel finns på Gotland och i vilken frekvens? Andra arter på sand som bör 
eftersökas: småfruktig jungfrukam, liten ullört och sandbrodd, Aphanes inexpectata, 
Filago minima och Milium vernale. Från Sudret finns också äldre uppgifter om flik
ros, Rosa obtusifolia, som ingen av oss sett, och som alltså bör eftersökas. 

Norra Gotland, lördag 29 juli. 
Hieraciumdag. Vi samlar in material från strandvallarna i Hangvar, Fleringe, Bunge 
och Rute, går på hällmarkema och letar blåfibblor och gaffelfibblor. 

För närmare detaljer om hur dags vi samlas och var, kontakta: Bo Göran Johansson, 
Gun Ingmansson eller Bengt Larsson. Adress och telefon finns på omslagets insida, 
sid. 2. Välkomna! 
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Program sommaren och hösten 1995 

Sön 18 juni Försommarexkursion vid Lummelundsbruk, där vi bland annat tänker 
titta på den rika lokalen för stor skogslilja. Ingrid Engquist och Bo 
Göran Johansson leder exkursionen. Vi samlas vid parkeringsplatsen 
nedanför bruket kl. 10.00. 

Sön 16 juli Bluttmo källmyr, en av Gotlands finaste källmyrar, är målet för dagens 
exkursion. Myren hyser inte bara de kärlväxter, som är karakteristiska 
för gotländska källmyrar utan är också rik på mossor och har Gotlands 
enda kända förekomst av sumpäggsvamp, Bovista paludosa. Vi samlas 
vid Rute kyrka kl. 10.00. Bo Göran Johansson och Jörgen Petersson 
leder exkursionen. Tag med stövlar! 

Sön 6 aug Ars hamn. En klassisk lokal för (oavsiktligt) införda arter. Om vädret är 
vackert blir det kanske också ett besök på Falholmen! Samling vid Ars 
hamn kl. 10.00. Ingrid Engquist och Bengt Larsson leder exkursionen. 

Sön 3 sept Strandvandring längs Langstiteviken, en vik som inte bara hyser ett rikt 
fågelliv, utan också många intressanta strandväxter, t.ex. strandkämpar 
och strandnål. Samling vid Djupviks fiskeläge i Eksta kl. 10.00. Gun 
Ingmansson leder exkursionen. 

Sön 1 okt Arets kryptogamexkursion är förlagd till Hammarsänget i Lärbro. Elsa 
Bohus Jensen och Karin Wågström handleder. Samling vid Lärbro 
kyrka kl. 10.00 

Tors 9 nov Medlemmarnas bildkväll. Alla är välkomna. Tag med nya och gamla 
diabilder och dela med Er! Naturmuseets bibliotek, Hästgatan 1, 1 tr. 
Vi börjar kl. 19.00. 
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Förvaring av Rindi och Bläcku 

I samarbete med Malmgrens Bokbinderi på Fårö kan Gotlands Botaniska Förening och 
Gotlands Ornitologiska Förening nu erbjuda sina medlemmar och läsare 

FÖR V ARINGSKASSETTER till Rindi och Bläcku. 
Dessa är byggda av 2,5 mm pärmpapp och klädda med ett klotöverdrag, grönt för 
Rindi och blått för Bläcku, av hög kvalitet, uppfyllande krav på arkivbeständighet. 
Ryggen är försedd med ett titeltryck i folieprägling. 
Kassetterna skyddar tidskrifterna, ger praktisk tillgänglighet för läsning och ser 

trevliga ut i bokhyllan. 
Följande årgångar av Rindi ryms i kassetterna: 1981-84, 1985-88, 1989�92 och 1993-

95. 
Tillverkningen är därefter tänkt att följa Rindis utgivning, cirka 3 årgångar per 

kassett. 
Kassetterna kostar 185 kronor per styck, inklusive moms. Eventuell frakt tillkommer. 

Beställ kassetterna genom redaktionen för Rindi eller direkt från Malmgrens 
Bokbinderi, tel. 0498-224 263. 

MALMGRENS BOKBINDERI 
Mölner, FA.R.ö 
620 35 Fårösund 

Tel. 0498/22 42 63 

RINDI 

1981-84 

öppen baksida 
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