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BOTANISKA S�LLSKAPET I J�NK�PING

STYRELSENS VERKSAMHETSBER�TTELSE 2004

Allm�nt

Verksamhets�ret 2004 har omfattat fem f�redrag med bildvisningar och sex exkursioner inklusive de 
Vilda Blommornas dag. D�rtill har traditionellt Medlemmarnas afton ordnats i december. Nedan f�ljer 
en redovisning av dessa under punkten sammankomster. 
Samkv�men har som vanligt under de senare �ren h�llits i Allianskyrkan, �stra Storgatan 56, 
J�nk�ping. 
Styrelsen har haft fem protokollf�rda sammantr�den under �ret. 
Medlemmar i s�llskapet har som tidigare fagat och slagit �ngen i Ubbarp, Barnarp f�r den 
utrotningshotade orkid�n vityxne, som tyv�rr inte visat sig sedan 1997. S�llskapet har som tidigare 
s�kt och f�tt EU-st�d om 1350 kr per �r. Ragnar Lernedal ansvarar f�r arbetets utf�rande enligt 
L�nsstyrelsens �tg�rdsplan. 

Botaniska S�llskapet �r medlem i F�reningen Sm�lands Flora. �rsavgiften �r 50 kr och i denna ing�r 
medlemsbladet Parnassia, som utkommer med tv� nummer per �r. 
S�llskapet �r ocks� medlem i Svenska Botaniska F�reningen till en �rskostnad av 295 kr, vilket 
inkluderar medlemsskriften Svensk Botanisk Tidskrift, sex nummer per �r. 

S�llskapet har under �ret varit representerat i Naturv�rdsgruppen i J�nk�pings kommun genom 
Magnus Thorell och Caroline Edelstam. 

Ekonomi

S�llskapets kassabeh�llning uppgick vid �rets slut till 19703:40 kr, f�rdelat p� banktillgodohavanden 
17336:74 kr, postgiro 1208:66 kr, och kontanter i kassan 1158 kr. F�r S�llskapets ekonomi i �vrigt 
h�nvisas till kassabokslutet som redovisas vid �rsm�tet. 

St�djande myndighet

J�nk�pings kommuns kulturn�mnd har under �ret anslagit 1500 kr till S�llskapets verksamhet. 

Medlemsantal

S�llskapet hade 31 december 2004 181 medlemmar. Under �ret har nio medlemmar l�mnat S�llskapet 
medan 12 medlemmar har tillkommit. 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften har under �ret varit 60 kr f�r vuxen och 10 kr f�r ungdom under 20 �r. 

Bibliotek

S�llskapets bibliotek f�rvaras p� Naturskyddsf�reningens g�rd Ingaryd i Tenhult. 



Sid 2 av 10

S�dra V�tterbygdens Flora

Under 2004 har arbetet med f�rdigst�llande av SVF:s flora fortsatt under ledning av Hans Thulin. Vid 
halv�rsskiftet hade hela det datalagda materialet omarbetats och f�rberetts f�r oml�ggning till ett 
modernt databassystem Microsoft Excel. Denna oml�ggning med bl a en effektiv s�kfunktion �r 
absolut n�dv�ndig f�r att det fortsatta floraskrivandet skall kunna utf�ras. Under h�sten har ytterligare 
korrigeringar i datamaterialet gjorts med till�gg och r�ttelser. Under 2005 skall datamaterialet med 
hj�lp av �ke R�hling �verf�ras till Excel och dessutom tillkommer en datalagd utbredningskarta f�r 
varje art. Hans Thulin har redan b�rjat skriva p� artdelen av SVF flora. Sannolikt kommer denna artdel 
att omfatta cirka 1300-1400 arter. En redaktionskommitt� f�r floran har bildats och d�r ing�r Anders 
Bertilsson, Magnus Thorell och Hans Thulin. 

Styrelse

I styrelsen har f�ljande personer ing�tt:         Revisorer: 
Hans Thulin, ordf�rande                     Arne Persson
Magnus Thorell, vice ordf�rande        G�sta Eriksson
Martin Sj�dahl, protokollsekreterare            Kerstin Pilkvist, suppleant
Lennart Persson, kass�r
Anders Bertilsson, programansvarig             Valkommitt�: 
Caroline Edelstam                           Eva Eriksson
Britta Pilkvist           Ulla Staaf
Inger Bergqvist, suppleant                     Bengt Olsson
Marianne Ryd�n, suppleant

Sammankomster

28 jan. Rune Gustavsson: Granspiror, r�fserskor och jordtungor. Ett �r p� �ngen. ”Sl�ttergubben” Rune 
Gustavsson ber�ttar och visar fina bilder fr�n sitt V�stra Fagerhult i Flisby socken d�r han �r 
fritidsjordbrukare. Till professionen �r han kirurg p� l�nslasarettet Ryhov. Vi f�r, p� ett mycket 
trevligt s�tt, se hur vegetationen och floran �ndrar sig under de fyra �rstiderna. Rune beskriver sk�tseln 
av sl�tter�ngarna och visar bilder p�, inte bara k�rlv�xter, utan �ven intressanta svampar. �ngarna �r 
mycket artrika p� h�glandet, och omr�det har f�reslagits ing� i Natura 2000 – det europeiska n�tverket 
av v�rdefull natur. 
�ngarna ligger p� 320-330 m h�jd. Marken �r karg och mager p� ren urbergsgrund med granit. Tr�den 
�r gran, tall, bj�rk och asp. H�r finns ingen �dell�vskog. G�rden �r den sydligaste i byn, och p� 1700-
talet kallades omr�det S�dra �ngarna, innan byn skiftades och en av g�rdarna i byn flyttades hit. 
G�rden kallas �n idag S�r�ngen.
De v�rdefullaste markerna som sl�s med lie best�r av en st�rre �ng om ett halvt ha och en mindre om 
ca 0,1 ha. Den st�rre �ngen kallas K�ll�ngen och �r till st�rsta delen en fukt�ng. �ngen sluttar och 
fuktigheten varierar fr�n frisk till fuktig till v�t. Den lilla �ngen ligger p� fast mark – en h�rdvalls�ng 
enligt gammalt spr�kbruk. Ut�ver dessa artrika �ngar sl�s ytterligare minst ett halvt ha med lie runt 
g�rden. Intilliggande betesmarker betas av n�tkreatur. 
Vinterbildarna visar vedhuggning av gran, avverkning av enebuskar som material till g�rdsg�rdar som 
inramar markerna n�rmast g�rden. 
V�ren kommer med fagning, d v s r�fsning och eldning av gammalt l�v och ris. Vitsipporna dyker upp 
liksom sk�lsvamp, v�rskivling och toppmurklor. H�jdpunkten �r granspirorna, som finns p� den stora 
�ngen i 1000-tal och har �kat markant sedan sl�ttern �terupptogs f�r ca 15 �r sedan. Blomning sker 
fr�n b�rjan av maj under hela juni fram i b�rjan av juli. 
F�gelb�ren blommar sedan liksom sm�rbollarna. 
Under sommaren kommer jobb med att reparera och bygga nya g�rdsg�rdar. Vidjor av grangrenar 
g�rs mjuka och formbara �ver �ppen eld. 
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H�gsommaren kommer med full blomning inte minst p� torr�ngen med pr�stkrage, mandelblom och 
g�k�rt. Hundk�xen dyker upp p� den kv�verika delen och svartk�mparna ses p� den n�ringsfattiga 
delen. G�k�rten – g�kamaten – tillverkar sitt eget kv�ve. Kattfot finns kvar nu bara p� en liten tuva. 
Staggen ses h�r ocks�. Detta gr�s gillas inte av betesdjuren och inte heller av bonden, d� den sl�ar 
lien. Vi f�r se ormrot, som trivs bra h�r p� h�glandet. Den �r annars vanlig i norra Sverige. L�sbr�ken 
ses ocks� h�r vid v�gkanten. Svinroten var f�rr en h�gt skattad �ngsv�xt. Den gillar r�rligt 
markvatten och sluttande frisk mark. F�rekomst av denna art tyder p� att det r�r sig om en flera 
hundra �r gammal �ng. Vi ser bilder p� jungfrulin, doftande gr�nvit nattviol, jungfru Marie nycklar, 
darrgr�s och sl�ttergubbar. P� den bl�ta delen av �ngen finner man k�rrspiror, g�kblomster, �lggr�s, 
veket�g och s�lg. �lggr�set �r inget sl�ttergr�s – det vill man helst ta bort. Ett antal starrarter s�som 
loppstarr, stj�rnstarr, �ngsstarr, gr�nstarr och hirsstarr hittas i denna fuktiga del.
Sensommaren f�ljer med sl�ttergille d�r m�nga hj�lper till. Kvinnorna r�fsar. Trevliga pauser g�rs 
med fika och pratstunder. H�et torkas i kuvar. Det tas sedan bort f�r att f�rhindra n�ringstillf�rsel av 
den magra marken. Nu ser vi lilla bl�klockan, sl�tterblomman, gulm�ran och i kanterna ljung. Korna 
sl�pps in p� bete p� �terv�xten under sensommar och h�st. Deras tramp gynnar v�xtligheten genom att 
de trampar ner fr�n.
Under h�sten kommer sedan svamparna. Svampk�nnaren Johan Nitare har hj�lpt till med 
artbest�mningar och noterat fyra olika svamptyper. 1. Vaxskivlingar. 2. R�dskivlingar 
3.Fingersvampar 4. Jordtungor . Varje grupp �r representerat med 20-30 arter inom varje grupp. De 
har olika biotopkrav. Jordtungorna ogillar kv�ve och skyr fosfor- s�ledes uppskattar de mager mark. 
Vaxskivlingarna �r gula, orange eller r�da till f�rgen. Scharlakansvaxskivling, blodvaxskivling, 
praktvaxskivling, toppvaxskivling f�r vi se fina bilder av. 
R�dskivlingarna har r�da sporer p� skivorna. Ett antal olika noppingar f�r vi bekanta oss med , bl a 
bl�nopping. 
Fingersvampar i olika f�rger, vita, rosa, violetta med egna namn. 
Jordtungor till slut �r sv�rbest�mda. De flesta svarta, kommer sent p� h�sten. Vi ser fj�llig och svart 
jordtunga. 

�rsm�te. 10 mars. Hans Thulin:V�staustraliens v�rflora. Efter sedvanliga �sm�tesf�rhandlingar och 
kaffesamkv�m h�ll Hans Thulin ett f�redrag med bildvisning fr�n en m�nadsl�ng vistelse i 
V�staustralien med utg�ngspunkt fr�n huvudorten Perth. Bilderna var tagna under s�dra halvklotets 
v�r och f�rsommar. 
Australien har en alldeles speciell flora med cirka 20.000 arter varav 80% �r endemer. V�staustralien 
har 12.000 arter varav 9.000 arter finns i den bes�kta sydv�stra delen. En stor del av dessa �r endemer. 
Orsaken h�rtill �r att Australien tillh�rde Gondwanaland och separerades f�r 110 miljoner �r sedan. 
Indien l�mnade d� Australien och Afrika. Antarktis fl�t iv�g f�r 65 miljoner �r sedan. Vissa familjer 
som Proteaceae hittar man ocks� i s�dra Afrika och Sydamerika. Omr�det har varit extremt stabilt 
geologisk sett de sista 45 miljoner �ren. V�staustralien har legat �ver havsytan i �ver 200 miljoner �r. 
Ingen vulkanisk aktivitet har f�rkommit de sista 160 miljoner �ren. Omr�det har aldrig varit nedisat.
V�staustraliens klimat har varit varierande under �rmiljonerna med lateritjordar (r�da tropiska 
aluminiumrika jordar) och f�r det mesta sedan torra varma klimattyper med stor erosion och sandiga 
omr�den. Detta har gett en alldeles speciell flora. 
Sedan har V�staustralien haft en �-liknande situation med tv� stora oceaner (Indiska och Antarktiska 
oceanen) som gr�nser sedan mer �n 65 miljoner �r. De stora australiska �knarna har sedan isolerat 
V�staustralien i mer �n 25 miljoner �r. Dessa �knar blir allt torrare med �ren och har status som 
verklig �ken i mer �n 5 miljoner �r. 
Speciella pollinationsf�rh�llanden har under �rmiljonerna utvecklats i V�staustraliens SV del. Det 
f�religger en enorm diversitet i floran. Nektar�tande djur och f�glar �r inbegripna i pollinationen. 
Olika insekter har speciella pollinationsf�rh�llanden gentemot vissa arter, t ex en geting mot vissa 
orkid�er, en fluga gentemot en Hakea-art (Stinking Roger). 
Bilder visas dels p� vegetationen i Perths omgivningar i Banksia-Eucalyptus woodland, Jarrah-Marri 
forest, Karri-Tingle forest, Wandoo woodland , dels de vanligaste och vackraste arterna i de olika 
familjerna. 
N�gra exempel p� familjer och sl�kten : Proteaceae med sl�ktena Banksia, Grevillea, Hakea, 
Dryandra. Sl�ktet Banksia omfattar 50 fantastiskt vackra arter med stora praktfulla blomst�llningar. 
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Myrtaceae (myrtenv�xter) med sl�ktena Eucalyptus, Melaleuca, Verticordia, Kunzea, Darwinia, 
Beaufortia, Callistemon, Baeckia och Leptospermum. Sl�ktet Baeckia �r uppkallat efter en svensk 
l�kare och professor – Abraham B�ck, (1713-1795) fr�n Serafimerlasarettet i Stockholm. Han �r 
grundare av det svenska medicinalv�sendet, nuvarande Socialstyrelsen. 
Mimosaceae med sl�ktet Acacia kallas i Australien wattles och omfattar 800 arter med mycket vackra 
blomst�llningar. Haemodoraceae med de k�nda kangaroo-foot – Anigozanthos, och Conostylis. 
Fabaceae �r rikligt f�retr�dd med Daviesia, Kennedia, Hovea, Swainsonia, med Sturt�s Desert Pea- en 
fantastiskt vacker �kenv�xt med sina scharlakansr�da blommor. Vidare Chorizema och Jacksonia. 
Rutaceae �r representerat av den doftande Boronia, av vilken parfym tillverkas. 
Liliaceae uppvisar vackra arter med de bl� Thysanotus. Orchidaceae har Caladenia och Diuris. 
Dilleniaceae har den gula Hibbertia. 
Asteraceae har Senecio-arter liksom Helichrysum. 
Xanthorrhoeaceae med sl�ktena Kingia och Xanthorrhoea. Kallas i Australien �Black Boys� med sina 
svarta stubbar- Grass Trees. De �r n�ra besl�ktade med Liliaceae. 
Eucalyptus uppvisar �ver 550 arter med m�nga vackra blommor. Dessa arter producerar alla ett 
hartsliknande gummi och trivs helst p� n�ringsfattig mark. Kallas i Australien gum trees. 
Denna vegetationstyp – mallee – omfattar tr�d eller buskar, som trivs med sv�r sommartorka, 
sparsamma vinterregn och har omfattande skogsbr�nder �rligen. Den motsvaras av medelhavsomr�det 
macchia. 
Till slut vill jag n�mna de vackra rosa och r�da Gladiolus caryophyllaceus – vilda gladiolus , som man 
ser �verallt l�ngs v�gar och motorv�gar p� f�rsommaren. 

31 mars. Tomas Bur�n: Mina feta kompisar - Sedum och andra fetbladsv�xter.
I Krok och Almquists flora, 24:e upplagan, tryckt 1967, n�mns tre sl�kten inom familjen Crassulacae
– fetbladsv�xter, n�mligen Sempervivum, Sedum och Crassula. Sedan dess har man brutit ut ett antal 
arter ur Sedum och gjort nya sl�kten. Tomas f�redrag handlade om denna nya taxonomi och exempel 
h�mtades fr�n s�v�l den vilda floran som de odlade prydnadsv�xterna. En del av de senare har numera 
kommit ut fr�n tr�dg�rdarna och kan p�tr�ffas i det vilda.

Vi b�rjar med Rhodiola. H�r finns 60 arter. M�nga k�nner till v�r inhemska rosenrot, en fj�llv�xt, 
som �ven v�xer i Bohusl�n. (Den visades vid R�nn�ng under v�r resa till Tj�rn f�r n�gra �r sedan.) 
Sl�ktet har stor utbredning i Asiens bergstrakter. H�rifr�n kommer �ven prydnadsv�xter, t. ex. 
rosettfetblad R. pachyclados.

H�refter f�ljer Hylotelephium med 25-30 arter, de flesta fr�n Asien. Hit h�r v�r v�lk�nda k�rleks�rt 
H. telephium ssp. maximum. V�lk�nd �r ocks� den vackra prydnadsv�xten h�stk�rleks�rt, en hybrid 
mellan kinesisk k�rleks�rt och den europeiska r�d k�rleks�rt H. spectabile x telephium ssp. telephium.
Flera odlade k�rleks�rter f�rekommer numera f�rvildade.

Sl�ktet Orostachys best�r av ca 12 arter i fr�mst Asien. Sl�ktet Phedimus har 15-20 arter i Europa 
och Asien och �r mer v�lk�nt hos oss genom kaukasiskt fetblad Ph. spurius och gyllenfetblad Ph. 
aizoon. 

Nu till sl�ktet Sedum med ca 400 arter i Europa, Asien och Nordamerika. Hit h�r allts� v�ra 
fetknoppar. Av de fetknoppar Tomas visade bilder p� kan n�mnas lydisk fetknopp S. lydium, som 
f�rekommer som tr�dg�rdsv�xt i J�nk�pingstrakten och spenslig fetknopp S. gracile, som v�xer 
f�rvildad i Taberg. Hemmah�rande i S�dra V�tterbygden �r gul fetknopp S. acre, liten fetknopp 
S. annuum och stor fetknopp S. rupestre.

Slutligen n�mndes sl�ktet Graptopetalum med ca 16 arter i Mexico och s�dra USA, ej h�rdiga i 
Sverige.
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28 april.  V�rpromenad i Str�msbergsskogen med Martin Sj�dahl.  H�r gick promenaden med 21 
deltagare ut fr�n Str�msbergs norra parkering upp mot bokskogen mellan �krarna, vidare mot 
Vassn�den och R�vakullen och tillbaka till Str�msberg igen. Martin hade best�mt sig f�re exkursionen 
att vi var absolut tvungna att hitta minst en blommande �rt per deltagare. Detta klarade vi med n�gra 
arters r�ge som v�l var. Str�msbergsskogen �r k�nd tidigare f�r f�rekomsten av storgr�e och 
mellanh�x�rt – som vi inte skulle tr�ffa p� nu. R�vakullen har redovisat v�r�rt tidigare. Rika 
bl�sippssluttningar finns h�r ocks�. 
Vi g�r utmed all�n upp mot bokskogen och noterar blommande h�sthov, v�rl�k, vitsippa, sval�rt, 
gulsippa, desmeknopp, jordreva, g�k�rt och n�stan blommande bl�b�r. 
Bokskogen har planterats p� de tidigare hagarna och bland bokarna finner vi douglasgran och kanske 
sitkagran- Picea sitchenensis.. Flera av �delgranarna �r h�r sj�lvs�dda – vi finner s�dan douglasgran-
Pseudotsuga menziesii med sin oregelbundna grening. Sedan f�ljer vitsippsdalar. Silvergran, Abies 
alba, k�nner vi igen p� barrens utseende och den vitaktiga undersidan. 
I den f�ljande dalg�ngen brukar man p� sommaren se nordlundarv. Men nu blommar lung�rt, 
gullpudra, harsyra, v�rfryle, kabbleka och nejlikrot. �kerfr�ken �r p� g�ng liksom sommargyllen. 
D�remot majsm�rblomma �r i blom.
Vid Vassn�den ser vi �nnu ej blommande mandelblom, blommande nagel�rt, knippfryle och �terigen 
kabbleka. Vid R�vakullen tr�ffar vi p� m�ngder med blommande bl�sippa, n�gra blommande tandrot, 
ormb�r, vispstarr, ekorrb�r, m�b�r och faktiskt �ven blommande v�r�rt. �ngssyra och maskros 
kommer h�rn�st liksom en hel m�ngd blommande gulsippor d� vi n�rmar oss Str�msbergs g�rd. H�r 
ser vi ocks� parksallat, stinksyska och h�ckvicker samt druvfl�der i knopp. 
Vid Str�msbergs g�rd hittar vi b�de v�rl�k och dv�rgv�rl�k tillsammans intill p�rondoftande 
j�ttethujor och �ven revsm�rblomma. Vi l�r oss skillnaden mellan de b�da v�rl�karna – pedagogiskt 
placerade intill varandra!
Vi klarade 22, ev. 23 blommande v�r�rter p� den 4, 3 km l�nga kv�llsvandringen i h�rligt v�rv�der. 

26 maj. Rune Gustavsson: Utflykt till V�stra Fagerhult, Flisby sn – sl�tter�ngen. Vi beser nu sl�tter�ngen 
med sin f�rn�ma f�rsommarprakt med blommande granspiror i m�ngd, k�rrspiror, l�sbr�ken, 
jungfrulin och alla de andra tidigare n�mnda arterna fr�n Runes bildvisning och f�redrag fr�n i januari. 
Vi ser bl a svinrot, ormrot med sina guldgl�nsande nerver p� undersidan av bladen, k�rrfibbla, 
bl�suga, sm�rbollar, humleblomster, v�rstarr, g�k�rt, jungfru Marie nycklar, k�rrviol, loppstarr, 
n�lstarr, v�rbrodd, kattfot, �ngsbr�sma, kabbleka och �ngsmaskros med sin r�dstrimmiga stj�lk och 
ut�tst�ende foderblad. Gr�nvit nattviol ser vi ocks�. �ngen uppvisar sammanlagt 150 arter. En art man 
skall n�mna h�r �r trampgr�e – Poa supina – som ses p� �ldre g�rdar p� h�glandet och som gynnas av 
tramp. Fagerhult ligger i v�xtzon fem med ett klimat motsvarande mellersta H�lsingland. 

12 juni. Exkursion till �stra Sk�ne under ledning av Kjell Arne Olsson. I vackert f�rsommarv�der styrdes 
kosan med en f�rv�ntansfull grupp till nord�stra Sk�ne strax s�der om Kristianstad och v�ster om 
�hus. F�rst bes�ktes en r�g�ker i tr�da vid Hommentorpsv�gen med sandn�rel (Minuartia viscosa)
vid Lyngsj� g�rd i Lyngsj� sn. Ett 10-tal exemplar s�gs denna g�ng. Vi f�r h�ra att vissa �r kan det 
f�rekomma 1000-tals exemplar. H�r i Lyngsj� finns kalkfukt�ngar och sandst�pp vid kyrkan. Detta �r 
nu landets enda lokal med sandn�rel, mot ett 50-tal tidigare p� 1900-talet. Arten �r liten och mycket 
sv�ruppt�ckt och liknar sandnarv. Sandn�rel gillar �ppen sandjord. R�g�kern f�redras d� den sl�pper 
igenom mera ljus �n andra s�desslag. Intill finner vi den r�da sandglimmen ( Silene conica) och 
tofs�xing ( Koeleria glauca).
Vi vandrar sedan ner mot Lyngsj�n d�r vi iakttar gr�ddm�ra, majviva, johannesnycklar, darrgr�s, 
majnycklar, plattstarr, loppstarr, tv�blad, �ngsnycklar, sm�v�nderot, k�ltistel, humleblomster, 
k�rrknipprot, k�rrstj�rnblomma, k�rrs�lting, vattenm�ra, g�kblomster, vippstarr, sumpm�ra, 
sl�tterblomma, �kermynta, k�rrspira, kabbleka, n�bbstarr, spikblad, t�t�rt, tagels�v, h�skallra, 
knapps�v, tuvull, g�s�rt, b�ckveronika, hundstarr, honungsblomster, platts�v, jolster, bunkestarr, 
slankstarr, hirsstarr, kr�kkl�ver, �ngsull och blodrot .Lyngsj� �ng och naturreservat som bildades 
1959 betraktas som kalkfukt�ng och rikk�rr och h�r har varit bete tidigare. Det �r en k�llsj� utan 
tillfl�de bel�gen i sandig torr mark. Grundvatten str�mmar upp i ytan. Sj�n s�nktes f�r cirka hundra �r 
sedan. I sj�n finns sk�ggdopping, r�dbena, tr�dl�rka och brun k�rrh�k. 
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D�refter bes�ktes j�rnv�gskorsningen i Ever�d, d�r vi finner sandig torrmark och en v�lutvecklad 
sandst�pp. Vi bekantar oss med sandnejlika (Dianthus arenarius), toppjungfrulin, gul fetknopp, liten 
sandlilja (Anthericum ramosum), backtimjan, sandtimotej (Phleum arenarium), gr�d�dra, 
sandkrassing, tofs�xing, grusviva (Androsace septentrionalis), f�ltsippa(Pulsatilla pratensis), 
hedblomster (Helichrysum arenarium), l�sbr�ken och sandsvingel (Festuca polesica). Runtomkring 
ser man tallskog. H�r gick j�rnv�gen Kristianstad – G�rsn�s tidigare, och omr�det har tidigare varit 
igenvuxet. 
200 meter l�ngre �t SV om man f�ljer j�rnv�gen tr�ffar man p� ett litet best�nd av sandvedel 
(Astragalus arenarius). Omkring finner man getv�ppling, luktvicker (Vicia tenuifolia), pukt�rne 
Ononis spinosa ssp. maritima) och f�ltv�dd.  
F�rden gick sedan vidare och vi passerade �ver Vrams�n vid G�rds K�pinge, d�r j�ttem�jan 
(Ranunculus fluitans) har en av sina huvudf�rekomster. Vi hann t o m se m�jan i �n. Den f�rekommer 
h�r p� sitt enda st�lle i Sverige men p� drygt tio lokaler p� flera kilometers str�cka av �n. 
Vi far sedan mot �hus f�r ett bes�k p� �stra Sand. H�r �r marken sandig och kalkrik och ger en 
m�ngfaldig vegetation med m�nga sp�nnande arter. Sandst�pp f�religger, den finaste i landet och �r 
�stra Sk�nes botaniska stolthet. Omr�det tillh�r Rinkaby skjutf�lt och marken h�lls �ppen genom den 
milit�ra aktiviteten. F�rst g�r vi igenom en fin pyrolaskog med tall och klotpyrola, gr�npyrola, 
bj�rkpyrola, �gonpyrola, vidare kal tall�rt, johannesnycklar, skogsknipprot, skogsnattviol, f�ltsippa, 
ryl, tovsippa, mattfibbla, duvvicker, backglim, sommarvicker och taklosta.  
Efter att ha g�tt genom skogen kommer man ut p� en �ppen sandig mark med den f�rn�ma 
sandst�ppen. Arealen av denna biotop var 1994 50 ha i Sverige med huvudsakligen Sk�ne som enda 
landskap med n�gra sm� fl�ckar p� �land. Idag 2004 �r arealen h�gst 20-30 ha. Biotopen kr�ver 
varma torra somrar, sandig kalkrik mark, och marken skall r�ras om d� och d�. Regn urlakar marken. 
D� kan den �verg� i borstt�telhed. Ledart f�r sandst�ppen �r tofs�xingen. Man kallar biotopen 
Koeleriasamh�lle. Vi finner sandnejlika, tofs�xing, sandsvingel, pukvete, (Melampyrum arvense) 
sandstarr, sandtimotej, backtimjan, gulm�ra, gul fetknopp, f�ltsippa, mjukn�va, gr�d�dra och v�rarv. 
Nere vid stranden finner vi saltarv. Sk�nsk sandnejlika (Dianthus arenarius ssp. arenarius) �r en 
endem f�r Sk�ne. Pukvete s�g vi ocks� r�dblommande vid infarten till �hus efter golfbanan 
tillsammans med bl�eld.  
F�rden g�r vidare till n�sta toppenst�lle – Tosteberga �ngar, bel�gna �ster om slottet Trolle-Ljungby. 
H�r �r biotopen en blockrik mor�n med kalkinslag utmed kusten. Omr�det har l�nge anv�nts till bete 
och s� var fallet nu ocks� med en skock intresserade kor p� �ngarna. Vi f�rv�ntade oss att f� se 
f�ltnocka (Tephroseris integrifolia) och det lyckades med n�gra fint blommande exemplar. Vidare 
iakttog vi gullviva, St.Persnycklar, bl�sippa, vitsippa, gulsippa, g�knycklar, backsippa, majviva, 
�ngsnycklar, solv�nda, brudbr�d, jungfrukam, getapel, luddhavre, backtimjan, �lv�xing, sm�finger�rt, 
�ppelros, blodn�va, luddfinger�rt, luddros, vildlin, sp�tistel, backruta, �ngshavre, rosettjungfrulin, 
hassel, kn�lsm�rblomma, tandrot, darrgr�s, svinrot, �ngssk�ra, fl�der, skogskornell, hagtorn, sl�n 
och nyponros. Vegetationen best�r av t�ta busksn�r med �ppna ytor med fullt av stenblock. Detta �r 
Sk�nes enda sk�rg�rd.
Sista etappen p� denna botaniskt underbara dag blev N�sby f�lt – ett tidigare milit�rt �vningsf�lt n�ra 
Kristianstad. Vi begr�nsade oss till att bese landets enda lokal f�r kritsuga (Ajuga genevensis). Vi s�g 
den blomma ymnigt i ett dike n�ra tidigare kasernerna f�r P 6 – numera h�gskolan i staden. Diket 
ligger p� Stridsvagnsv�gen. Kritsugan har tidigare funnits i Sk�ne p� andra platser (Limhamn 1949). 
N�sbylokalen hittades i slutet p� 1980-talet och man antar att det �r en f�rvildning , d� ett 
koloniomr�de tidigare l�g h�r. Kritsugan liknar revsugan, men saknar utl�pare. 

13 juni. De vilda blommornas dag. Detta var tredje �ret detta samarrangemang med �vriga nordiska 
l�nderna gick av stapeln. Liksom f�reg�ende �r h�lls 4 vandringar detta �r:
Tabergs gruvor�de med delar av K�peryds �ngar. Ledare: Hans Thulin
Vattenledningsparken i J�nk�ping. Ledare: Lennart Persson
Labbarps betesmarker i Bankeryd. Ledare: Magnus Thorell 
Mullsj�b�ckens ravin. Ledare: Anders Bertilsson
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21 aug. Utflykt till K�llands� vid V�nern, n�ra Lidk�ping med Anders Bertilsson. 17 intresserade for en 
fin sensommardag till K�llands� och b�rjade dagen vid Backa och Ullersundet i Otterstads sn. 
Vandring utgick fr�n g�rden Backa ner mot stranden. Vi passade f�rst p� att skilja p� baldersbr� och 
kamomill p� �kern vi passerade p� v�g till V�nerns strand och en av V�sterg�tlands artrikaste lokaler, 
per ytenhet. H�r f�rekommer dels en intressant strandflora, dels en viss flora uppe p� bergknallarna 
strax intill. Av Anders f�r vi reda p� att i denna socken har man i ett par lokaler funnit den s�llsynta 
och hotade arten flockarun (Centaurium erythraea var. erythraea). Inte l�ngt h�rifr�n har man funnit 
�vjepil�rt (Persicaria foliosa) – p� Djur� i V�nern.
Vi finner nu vid v�r exkursion jungfru Marie nycklar, �ngsstarr, �ngsv�dd, darrgr�s, 
j�ttegr�e,(Glyceria maxima), kalmus ute i vassen, rosenpil�rt (Persicaria minor), sv�rdslilja, 
strandklo, g�s�rt, �kermynta, sumpfr�ne, sumpnoppa, vattenpil�rtens landform, sydknapps�v, 
vattenskr�ppa, svalting, k�rrspira, vattenm�rke (Sium latifolium), k�rrsilja, kn�lsyska, spr�ng�rt, 
axslinga, bredkaveldun, pilblad, nicksk�ra, krypven, dyblad, gulkavle,(Alopecurus aequalis), 
vattenblink,(Hottonia palustris), trubbnate(Potamogeton obtusifolius), vattenst�kra (Oenanthe 
aquatica), tiggarranunkel, �kta f�rg�tmigej, rylt�g, vattenm�ra, strandskr�ppa (Rumex maritimus ssp. 
maritimus), krypnarv, igelknopp, veket�g, g�rdskr�ppa, knutnarv,(Sagina nodosa), gul fetknopp, stor 
andmat, jordkl�ver, styvmorsviol, strandbr�sma, (Cardamine parviflora), dybl�ddra, Callitriche sp., 
sj�fr�ken, sj�ranunkel, n�ls�v, bunkestarr, �ngsv�dd, g�ddnate, horns�rv, vattenaloe (Stratiotes 
aloides), stor igelknopp, r�dm�lla, fackelblomster, �lnate, gr�snate, �vjebrodd (Limosella aquatica). 
Arterna rosenpil�rt, gulkavle, strandskr�ppa, knutnarv och strandbr�sma f�r betraktas som speciella 
V�nernrelaterade v�xter. Strandbr�sman f�r nog betraktas som det b�sta fyndet p� denna plats. 
Strandskr�ppan, som numera inte l�ngre finns vid havet, har vi tidigare funnit vid Hornborgasj�n. 
Den sprids med f�glar utmed V�nern. Vattenm�rket sprids utefter floder och �ar g�rna p� lersl�tter. 
Uppe p� det n�rbel�gna berget hittar vi bergglim (Silene rupestris), v�rsp�rgel (Spergula morisonii), 
k�rleks�rt, stens�ta, bergssyra, klibbkors�rt, h�llebr�ken, svartbr�ken, gaffelbr�ken, hybriden gaffel x 
svartbr�ken, bergdun�rt, liten �rtstarr (Carex viridula var. pulchella), brunsk�ra, axveronika, ljung, 
en, k�ringtand, gulm�ra och backnejlika.  
P� gr�nstensgrund finner vi sm�finger�rt, brudbr�d, glansn�va, sandkrassing, vitknavel, duvn�va, 
axveronika och getapel. 
P� �ngen finner vi r�dklint, sandl�k och r�dk�rvel. 
Lunch intogs vid Spiken p� ytter�nden av K�llands�. H�r iakttogs den illaluktande stall�rten (Ononis 
spinosa ssp. arvensis).  
Vid det magnifika slottet L�ck� gjordes en rundvandring i det fina sommarv�dret. F�ljande arter 
noterades: Indiankrasse (Tropaeolum majus), sk�r kattost, bolm�rt, citronmeliss, cikoria, f�rgkulla, 
vitbl�ra, mariatistel (Silybum marianum), praktkungsljus (Verbascum speciosum), od�rt, 
strandveronika, mal�rt, myskmalva, ullkardborre, en Beta-art, ask och alm. Bolm�rten har �kat sedan 
man tog hit f�r f�r bete. Strandveronikan d�remot har minskat. 
Som sista anhalt p� denna givande dag vid V�nern gav vi oss in mot Lidk�ping och d� s�rskilt dess 
banvall n�ra porslinsfabriken. H�r hittar vi spenslig ull�rt (Logfia minima), strimsporre, harkl�ver, 
renfana, kanadabinka, finsk finger�rt (Potentilla intermedia), vit s�tv�ppling, gr�bo, gulsporre, tok, 
vanlig ull�rt, vresros, grustrav, gullkl�ver, mellansporre (Linaria repens x vulgare )och till slut efter 
en stunds letande tysk finger�rt (Potentilla thuringiaca)- det b�sta fyndet p� banvallen. 
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18 sept. Ruderatexkursion i J�nk�ping, K�ttilstorp med Martin Sj�dahl. 
Ett tiotal inspirerade botanister m�tte upp. Till dessa inr�knades dessutom bes�kare fr�n b�de
G�teborg och Stockholm, uppenbarligen hitlockade av v�r stads alla botaniska exklusiviteter. De 
�nskade sig en botanisk upplevelse av h�gsta klass, och sannerligen, det var precis vad de bj�ds. 
Martin hade tillsammans med Anders Bertilsson planerat dagen.

F�rts bes�ktes K�lg�rden i de centrala delarna av J�nk�ping. Omr�det v�xer sakta igen bland annat 
med gr�al och b�rjar bli en ”stabil” milj� och d�rmed av mindre intresse f�r ruderatv�xter. Vi 
unders�kte gr�tt saltgr�s, stubbt�g och sengr�e. Vi passade ocks� p� att l�ra oss skillnaderna mellan 
hybriden regnb�gslupin och den vanliga blomsterlupinen. Bladen �r styvh�rigare p� en av dem, vilken 
var det nu? Hur som helst fanns b�gge p� platsen.

D�refter bes�kte vi Torpa och dess ”extrema” botaniska rikedom. I gruset under tv� balkonger p� 
Sj�gatan f�revisades kyndelsporre, Chaenorhinum origanifolium, en n�ra sl�kting till sm�sporre men 
med betydligt st�rre violetta blommor. Fyndet som �r det andra i landet och det f�rsta i Sm�land 
gjordes endast veckan innan exkursionen. P� platsen fanns ett fyrtiotal exemplar varav cirka tio 
blommade. N�sta anhalt var Torpagatan 13. P� trottoaren i springan mot hyreshuset v�xer sedan 
senh�sten 2003 en planta av murbinka, Erigeron karvinskianus. �ven detta �r Sm�lands f�rsta fynd.

Efter detta �gnades huvuddelen av dagen �t Kl�mmestorps �tervinningsanl�ggning. H�r l�mnas 
tr�dg�rdsavfall f�r kompostering och stora grus- och stenmassor hanteras. Omr�det visade sig 
inneh�lla mycket av b�de skr�pmarksarter och tr�dg�rdsflyktingar. Vi noterade ett drygt hundratal 
arter, bland annat str�l�ga, bl�gull, hamnsenap, h�rg�ngel, revfinger�rt, flockn�va, gyllenfetblad, 
astilbe, hybridsn�b�r, f�nrikshj�rta, kamomill, j�tteverbena, r�dm�lla, strandfr�ne, nattljus, skugg-
gr�na, bovete, stefanandra, blodhirs, h�nshirs, kl�veroxalis, narcisstobak, blodn�va, bergnepeta, 
bukettspirea, gladiolus, litet sammetsblomster, kapkrusb�r, kardv�dd, kaplobelia, tomat, rosendun�rt, 
rosenhallon, tr�dg�rdsstormhatt, strandveronika, h�strudbeckia, petunia och mycket mer. Som synes 
en salig blandning. Det som ocks� s�rskilt b�r n�mnas �r Lennart Perssons fynd av en reva i gruset 
som fortfarande inte �r alldeles s�kert best�md. Mycket talar dock f�r att det �r rabatteternell, 
Helichrysum petiolare. I v�gkanten vid viadukten strax utanf�r omr�det har en f�rgginst f�tt f�ste.

P� v�gen ned till stan igen passade vi p� att bes�ka stadsparken. I gr�smattan vid n�gra tallar utanf�r 
dansbanan Fr�jden visade Magnus Thorell det lilla best�nd av Potentilla alchemilloides som han en 
g�ng fann d�r. V�xten har �nnu inget svenskt namn men fj�llk�pefinger�rt f�reslogs p� grund av de 
fj�llk�pelika bladen. Vi passade ocks� p� att titta p� det s�llsynta gr�set r�ttsvingel. Det v�xer rikligt i 
en grusyta vid minigolfbanan.

Sedan avslutades exkursionen. Alla var dock inte n�jda. N�gra av deltagarna slutade faktiskt, men de 
flesta fortsatte. Resan gick till Sannaviken vid V�ttersn�s. P� gr�smattan d�r finns gamla br�nnfl�ckar 
efter valborgsfirande. I en av dessa v�xer rikligt med grusnejlika – faktiskt en r�dlistad art. I 
br�nnfl�ckarna v�xte �ven praktkungsljus, mattram, nattglim och tr�dg�rdsveronika.

Dagen avslutades i Huskvarnabergen. I klippavsatserna vid avtaget mot Egnahem v�xer rikligt med 
kalbinka, en s�llsynt underart av gr�binka. I branterna fanns ocks� blommande j�ttesporre och str�v 
kardv�dd.
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20 okt. Johan Rova: Fr�n en botanisk insamlingsresa p� Cuba. Johan Rova ber�ttar och visar fina bilder 
fr�n en botanisk insamlingsresa p� Cuba med inriktning p� familjen Rubiaceae - kaffev�xterna. Denna 
familj �r den fj�rde st�rsta av v�ra v�xtfamiljer, omfattande cirka 15 000 arter. Familjen �r rikligt 
f�retr�dd i Sydamerika och Karibien och d� s�rskilt Cuba. Resan f�retogs 1995 och var ett arbete som 
sedan ledde till en akademisk avhandling vid G�teborgs Universitet. 
Insamlingen b�rjade i Orienteprovinsen l�ngst ut i �ster vid staden Moa, kring en nickel- och 
mangangruva. Serpentinberg omger staden och vegetationen �r l�gvuxen, risig med buskar, tallar och 
palminslag. Charrascales-vegetation. Vi f�r se Guettarda crassipes med vackra vita blommor, 
doftande underbart. En ros�pepparsl�kting tillh�rande Anacardiaceae �r giftig �ven efter 50 �r i 
herbariet! Vi ser en r�d Euphorbia-art, en Ananas-art tillh�rande Bromeliaceae, men �ven att det finns 
rej�la spindlar och grodor p� �n. Vi f�r se hur gr�papper torkas och v�xter insamlas ute i naturen. 
Samlandet forts�tter uppe i bergen, d�r det �r fuktigare och n�stan regnskog. H�r ses Cecropia-tr�d, 
som liknar papaya. P� marken f�rekommer olika orkid�er, bl a den fr�n sydostasien inf�rda Phajus 
tankervilliae. Vidare f�ljde Suberanthus stellatus, ett 4-5m h�gt tr�d med m�rkr�da blommor. Lianen 
Marcgravia med r�da blommor och stora nektarier pollineras av kolibrier. 
Insamling sker ibland fr�n busstaket. Med p� resan var ocks� botanisterna Roger Lundin, Bertil St�hl 
och Bertil Nordenstam. Johan ber�ttar om tidigare svenska botanisters �ventyr p� Cuba och n�mner d� 
s�rskilt Erik Leonard Ekman fr�n J�nk�ping. Han blev kvar p� Cuba i 15 �r och avled sedan p� 
Hispaniola i sviterna efter sv�r malaria. 
En ny Senecio-art , tillh�rande de korgblommigas familj hittas. Den var dittills helt ok�nd f�r 
vetenskapen. I en b�ckravin noteras rubiac�en Exostemma stenophyllum, som pollineras av 
sv�rmarfj�rilar. Pinares-skogen med karibisk tall visade sig vara artfattig men h�r fann man i alla fall 
Rondeletia alaternoides - en art som man endast finner i Karibien. 
F�rden g�r vidare s�der�ver och vi f�r se en bild p� kungspalmen (Roystonia regia) - Cubas 
nationalv�xt. �ven palmen Washingtonia med sin �kjol�ses. Kolonialstaden Baracoa n�s och man f�r 
utsikt �ver berget El Yunque. Man vet att Erik Ekman kl�ttrade uppf�r detta berg.
S�der om bergsomr�dena p� �stra Kuba r�der regnskugga och vid havsranden �r vegetationen torr och 
taggig. S�ledes finner man olika kaktusar s�som Melocactus i full blom. Johan �r glad att han inte 
blivit kaktusbotanist! Sv�rt att insamla dessa arter. En annan taggig art inom Rubiaceae �r Randia.
Vi ser nu bilder fr�n strand och det karibiska havet. Insamling av Strumpfia maritima g�res och DNA-
sekvenser f�s fram s� sm�ningom. P� stranden ses den vackra blomman f�r dagen (Ipomoea). 
Guantanamoomr�det n�s och h�r f�r vi se den hotade arten Palicourea alpina p� ett berg utanf�r 
basen. Arten hotas av telemastbyggandet p� diverse berg p� Cuba, d� den h�r har sin naturliga plats. 
�ter till huvudstaden Havanna och d�r bes�ktes bl a botaniska tr�dg�rden. Pseudobombax fr�n 
balsatr�familjen Bombacaceae visas. Erik Ekman har en h�rna i Botaniska tr�dg�rden. 
Vi kommer nu till omr�det Cienaga de Zapata med kalkrikt tr�skland, diverse f�glar, Las Salinas -
bass�nger f�r havsvatten. Vi f�r se Cubas nationalf�gel - tocororo, cubag�ken (Priotellus temnurus). 
Omr�det ligger i n�rheten av Grisbukten och tr�dlevande gnagare, som kan �tas, ses. Barracudor och 
krokodiler pl�tas. 
Insamlandet sker sedan i den v�stra delen av �n - Pinar del Rio. H�r - Cajalbana- �r det torrt och 
slingrande taggiga v�xter visas. En Asteraceae-lian, en gurksl�kting och ett lianv�xande gr�s ses. H�r 
finns rubiac�en Roigella correifolia. Vita blommor, och h�r �r artens enda lokal p� klotet. 
Bromeliac�en Tillandsia finner man h�r. Botanisten Tillander kommer ursprungligen fr�n Rogberga. 
F�rden g�r vidare mot staden Vinales. H�r finns kalkberg, som legat under havsytan och liksom i Kina 
och Thailand rest sig �ver havsytan. P� bergstopparna, mogoter, finns endemer. I h�ligheter i kalken 
finner man Cubanola daphnoides. Dessa blommar med �nglatrumpetliknande blommor och 
fladderm�ss pollinerar. H�r f�r vi ocks� se klippm�lningar p� v�ggarna. 
Detta �r ett tobaksodlingsdistrikt och vi visas bilder p� sm� hyddor- torklador- f�r torkning av 
tobaksbladen. De blir sedan Havannacigarrer. Bilder p� kulturv�xterna kanel och kakao ses i en 
tr�dg�rd. 
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Resan g�r vidare mot Havanna och passerar turistf�llan Sierra de Rosario. H�r finns litet kulturhistoria 
i form av kaffeodling och -framst�llning. Bilder p� kaffeurk�rnare och kaffetork ses. 
Sedan f�ljer turistbilder fr�n huvudstaden Havanna med vyer fr�n den ber�mda strandavenyen 
Malecon, domkyrkan, de klassiska fasaderna utmed stranden, och de ljusbl� d�rrarna. Vidare bild p� 
Hotel Plaza d�r Erik Ekman bodde. De urgamla bilarna alla tillverkade f�re 1960, kubanska bussar 
gjorda av lastbilstrailer och bilder p� minnen fr�n nobelpristagaren Ernest Hemingway. 
Kolonialborgen El Morro ses. La Bodeguita, bluemarlin-fiske, mangotr�d avslutar denna mycket 
trevliga framst�llning om en fj�rran, inte s�rskilt ofta sedd, � med m�nga botaniska kvaliteter. 
Johan ber�ttar vidare att det f�rekommer ganska mycket endemer inom v�xtriket i Stora Antillerna, till
vilka Cuba h�r - sannolikt 300-400 st. Botaniska Tr�dg�rden i Havanna �r v�l v�rt ett bes�k. En stor 
samling pressade v�xter fr�n Cuba och Stora Antillerna finns f�rvarade p� Riksmuseet i Stockholm -
insamlade av Erik Leonard Ekman. 

17 nov.  Torbj�rn Tyler: Skogs- och hagfibblor- sl�ktet Hieracium. Fibblor av sl�ktet Hieracium har vi 
ca 1500 arter av i Sverige. Det �r faktiskt 25% av v�r k�rlv�xtflora. M�nga av dem �r knutna till 
hotade naturtyper och det g�r att just fibblor kan fungera som indikatorarter f�r skyddsv�rda 
naturmilj�er. Fibblorna �r v�xtgeografiskt intressanta genom att de i h�g grad har uppst�tt efter sista 
istiden och har l�g spridningsf�rm�ga. Antalet arter �r stort och deras genetik g�r att de �r evolution�rt 
intressanta.

Av skogsfibblor finns i Sverige 653 arter och av hagfibblor 306. Sm�land �r ett, vad g�ller fibblor, 
synnerligen artrikt landskap, speciellt g�ller detta Sm�l�ndska h�glandet. H�r finns 58 arter 
skogsfibblor och 62 arter hagfibblor.  

Torbj�rn visade overheadbilder p� pressade fibblor och ber�ttade om hur man k�nner igen dem.
Karakt�rer att ta fasta p� vid artbest�mning:

1. Bladens form, f�rg och beh�ring.
2. Antalet stj�lkblad.
3. Holkfj�llens bredd och spetsighet.
4. Holkfj�llens och holkskaftens bekl�dnad av a) glandelh�r b) vitspetsade enkelh�r c) stj�rnh�r 

d) ullh�r.
5. Korgst�llningens uppbyggnad.
6. Torkade m�rkens f�rg.
7. F�rekomst av ytterst korta cilier p� kronbladens spetsar.

Anders Bertilsson visade ett flertal herbarieark med ”typarter” av skogs- och hagfibblor samlade i
Sm�land och V�sterg�tland.

8 dec. Medlemmarnas afton. Kv�llen inleddes med att Lennart Persson visade diabilder fr�n olika 
botaniska aktiviteter. 

 En maskrosexkursion 20 maj 2001 till V�sterg�tland p� initiativ av SBF. Anders Bertilsson 
ledde oss till intressanta maskroslokaler och deltog gjorde bl a den danske maskrosexperten 
Hans �llgaard, Tomas Karlsson fr�n Riksmuseet, Lennart Stenberg och Tommy Nilsson, den 
maskroskunnige amat�rbotanisten fr�n Virserum i Kalmar l�n.

 Bilder p� v�xter och naturmilj�er fr�n en resa till Omberg och Kr�kebergsreservatet ovanf�r 
v�tterbranten strax s�der om �desh�g.

 Ett bes�k hos konstn�ren Bo Mossberg i N. B�ck p� �land d�r han fick visa sitt 
sommarparadis med bl a m�nga olika arter av orkid�er.

 �ngs- och blombilder fr�n Runes �ngar i V. Fagerhult. Se vidare ovan.

Efter sedvanligt samkv�m tog Magnus Thorell �ver och visade bilder fr�n en resa till Svalbard 1994. 
Vi fick en intressant guidning i ord och bild fr�n denna karga plats om; kultur och livsf�rh�llanden, 
naturen i stort och sm�tt samt inte minst den arktiska, l�gvuxna, men ack s� f�rgglada floran.
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