BOTANISKA S€LLSKAPET I J•NK•PING
Styrelsens verksamhetsber‚ttelse fƒr „r 2007

Allm‚nt

Verksamhets€ret 2007 har omfattat sex f•redrag med bildvisningar, en filmvisning och sju exkursioner
inklusive de Vilda Blommornas dag. ‚rsm•tet med efterf•ljande f•redrag h•lls den 31 januari. Nedan
f•ljer en redovisning av dessa under punkten sammankomster.
Samkvƒmen har som vanligt under de senare €ren h€llits i Allianskyrkan, „stra Storgatan 56,
J•nk•ping. Ut•ver detta har €rets samarbete med lƒnsmuseet kring Linn…jubileet inneburit att en del
aktiviteter anordnats p€ museet.
Styrelsen har haft fem protokollf•rda sammantrƒden under €ret.
Botaniska Sƒllskapet ƒr medlem i F•reningen Sm€lands Flora. ‚rsavgiften ƒr 50 kr och i denna ing€r
medlemsbladet Parnassia, som utkommer med tv€ nummer per €r.
Sƒllskapet ƒr ocks€ medlem i Svenska Botaniska F•reningen till en €rskostnad av 295 kr, vilket
inkluderar medlemsskriften Svensk Botanisk Tidskrift, sex nummer per €r. Sƒllskapet representerades
av Lennart Persson p€ Svenska Botaniska F•reningens f•reningskonferens. Sƒllskapet representerades
av Martin Sj•dahl vid ett diskussionsm•te kring Artportalen och en ny nationell Vƒxtatlas.
Under €ret har hemsidan kontinuerligt uppdaterats och adressen ƒr; www.sbf.c.se/bsj. Bes•k den
gƒrna. Normalt har styrelsen ocks€ p€mint medlemmarna om kommande programpunkter via e-post
till de medlemmar som har angivit en e-postadress. Har ni e-post s€ ƒr ni vƒlkomna att meddela
styrelsen den genom att skicka ett e-brev till kassaf•rvaltaren: lennart.persson@f.lst.se
Sƒllskapet har genom Magnus Thorell, Martin Sj•dahl & Ragnar Lernedal guidat allmƒnheten vid
Rocksj•dagen i juni. P€ samma plats och med samma m€lgrupp har Martin ƒven f•revisat vƒxter vid
en av kommunen ordnad naturv€rdsdag i september.
G•sta Ivarsson, Habo, lƒmnade oss under 2007. G•sta deltog aktivt i inventeringen av Habo. Han var
tidigare medlem av styrelsen och ledamot av valkommitt…n. G•sta var en skicklig botanist och gjorde
ett par mƒrkliga vƒxtfynd i Habo. Vid Vƒttern i Fiskebƒck fann han nƒmligen borstt€tel och i nƒrheten
av Habo kyrka upptƒckte han dvƒrgseradella. Under m€nga exkursioner och resor gladde G•sta oss
med sitt vƒnliga och ƒlskvƒrda vƒsen.
Ekonomi

Sƒllskapets kassabeh€llning uppgick vid €rets slut till 24 725:70 kr, f•rdelat p€ plusgiro 18 835:40 kr,
bankkonto 4772:30 kr och kontant i kassan 1118 kr. F•r Sƒllskapets ekonomi i •vrigt hƒnvisas till
kassabokslutet som redovisas vid €rsm•tet.
Stƒdjande myndighet

J•nk•pings kommuns kulturnƒmnd har under €ret anslagit 3000 kr till Sƒllskapets verksamhet.
Medlemsantal

Sƒllskapet hade 31 december 2007 151 medlemmar, varav tv€ barn, som betalt medlemsavgift. Under
€ret har 16 medlemmar lƒmnat Sƒllskapet, varav 2 avlidit. 7 medlemmar har tillkommit.
Medlemsavgift

Medlemsavgiften har under €ret varit 75 kr f•r vuxen och 10 kr f•r ungdom under 20 €r.
Linnejubile€t…

…har sannerligen uppm•rksammats i s•llskapet. I samarbete med l•nsmuseet och i egen regi har flera
exkursioner och f‚redrag genomf‚rts med s•rskilt fokus pƒ detta (se under sammankomster nedan).

Naturv„rd

Medlemmar i sƒllskapet har tillsvidare avslutat arbetet med sk•tsel av ƒngen i Ubbarp, Barnarp, en
lokal f•r den utrotningshotade orkid…n vityxne, som tyvƒrr inte visat sig sedan 1997. Sƒllskapet
avvaktar resultaten av lƒnsstyrelsens restaurerings€tgƒrder inklusive brƒnning.
Sƒllskapet har under €ret varit representerat i Naturv€rdsgruppen i J•nk•pings kommun genom
Magnus Thorell och Marianne Ryd…n. Sƒllskapet har ocks€ lƒmnat f•ljande skriftliga yttrande till
kommunen:


Kritik mot ett planprogram f•r s•dra K€lg€rden bl.a. f•r att handlingarna inneh•ll id…er om
vƒgf•rbindelse rakt igenom de, p€ naturvƒrden rika, Rocksj•kƒrren. Vidare kritiseras
kommunen skarpt f•r att planen inte beaktar den tidigare beslutade Rocksj•planen och helt
missat att ta hƒnsyn till naturvƒrden. Sƒllskapet konstaterar att underlaget varken kƒnns
fullstƒndigt, trovƒrdigt eller tillrƒckligt. Varken kommunens egna planer p€ omr€det eller
relevanta milj•m€l har beaktats.



Tillsammans med nio andra lokala naturv€rdsintresserade f•reningar har en skrivelse
ang€ende Tekniska kontorets f•rvaltning av kommunƒgd mark formulerats. Anledningen ƒr
frƒmst de brister som f•rekommit nƒr det gƒller hanteringen av gamla vƒrdefulla trƒd.
Sƒllskapet var drivande nƒr det gƒllde de konstruktiva f•rslag p€ l•sningar som lƒmnades i
skrivelsen. En s€dan var f•rslaget om en naturinventering av all kommunƒgd mark som
inneh€ller en kartlƒggning av alla gamla trƒd och jƒttetrƒd.



Ang€ende ett planprogram f•r bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd har p€pekats
det olƒmpliga i att exploatera ett omr€de med grova ekar.



F•r arbetet med naturv€rdsprogram har sƒllskapet efter •nskem€l kompletterat kommunens
material om skyddsvƒrda lokaler och lƒmnat kommentarer till redan inlagda vƒrdefulla
biotoper.

Sƒllskapet avstod, trots v€r tydliga instƒllning att Rocksj•omr€det ska lƒmnas oexploaterat, fr€n att st€
bakom den insƒndare som flera •vriga naturv€rdsf•reningar skrev om exploateringen vid Ica Maxi.
Detta eftersom insƒndaren inneh•ll f•r mycket kritik mot detaljer och samhƒllsbyggnad i allmƒnhet.
Vidare har Sƒllskapet investerat 700 kronor i l€gvƒxta spireor som planterats p€ den, under €r 2005,
€terupptƒckta vƒxtplatsen f•r gatm€lla p€ Torpa. P€ detta sƒtt undviks den planerade grƒsmatta som
vore •desdiger f•r exklusiva ogrƒs. Fastighetssk•tarna har varit tillm•tesg€ende.
N€gra av f•reningens medlemmar har deltagit i ArtDatabankens floravƒkteri f•r r•dlistade arter.
Rapporter om individantal och eventuella hotbilder har lƒmnats till Margareta Edqvist som samordnar
denna verksamhet i Sm€land.
Utm‚rkelser

Med utmƒrkelsen Guldluppen vill Svenska Botaniska F•reningen uppmƒrksamma vƒrdefulla insatser
p€ botanikens omr€de. I €r tilldelades priset Anders Bertilsson fr€n Botaniska Sƒllskapet. Priset fick
han bland annat f•r att han ”har varit initiativtagare till och en sammanh€llande kraft i framtagandet
av V•stg‚tafloran och har varit den som kunnat •ven alla sv€ra arter. Knepiga botaniska omr€den till
exempel grupperna fibblor och maskrosor har s•rskilt attraherat honom. ….Anders •r till sin natur
mycket hj•lpsam….. och en omtyckt deltagare genom sitt ‚ppna frikostiga s•tt att hj•lpa mindre
kunnig medvandrare i skogar, berg och dalar.” Det •r med stor gl•dje och stolthet vi noterar att
Anders nu ingƒr i en exklusiv skara av tolv guldluppsbel‚nade botanister.
Ut‚ver detta f‚rn•mliga pris har vƒr medlem Caroline Edelstam utsetts till pristagare i SBF’s
fotot•vling - botaniskt landskap. Caroline fick f‚rsta pris f‚r sin bild frƒn Sundrealvret med blƒeld som
lyser intensivt d•r den h‚jer sig ‚ver getv•pplingen pƒ ett till synes o•ndligt f•lt. En st•mningsfull
bild. Grattis!
Ett medialt „r

Sƒllskapet har under €ret figurerat i lokala medier vid ett flertal tillfƒllen. Den tidiga v€ren
uppmƒrksammades p€ helsida och f•rstasida i JP och Botaniska sƒllskapet fick visa upp sig. Likas€
uppmƒrksammades den rƒddningsaktion som utf•rdes f•r gatm€llan. ‡ven Linn…s bes•k p€

2

lƒnsmuseet noterades under v€ren. MagnusˆLinn…vandring p€ Taberg uppmƒrksammades i TV.
Lennarts vandring p€ De vilda blommornas dag blev till ett tidningsreportage med linneabild. I augusti
var det stort reportage i JP med Hans Thulin med anledning av att Sm€lands flora ƒr p€ g€ng.
Bibliotek

Sƒllskapets bibliotek f•rvaras p€ Naturskyddsf•reningens g€rd Ingaryd i Tenhult.
Sƒdra V‚tterbygdens Flora - situation hƒsten 2007

Floraarbetet drivs vidare genom Hans Thulin. Alla uppgifter fr€n gamla datasystemet ƒr rƒddade

och rƒttade. Det finns digitala kartor. Skrivarbetet €terst€r, Hans Thulin har huvudansvaret f•r
detta.
Styrelse

I styrelsen har f‚ljande personer ing€tt:

Revisorer:

Martin Sj•dahl, ordf•rande

G•sta Eriksson

Magnus Thorell, vice ordf•rande

‚ke J•nsson

Marianne Ryd…n, sekreterare

Kerstin Pilkvist, suppleant

Lennart Persson, kassaf•rvaltare
Anders Bertilsson, programansvarig

Valkommitt„:

Bo L. Johansson, hemsideansvarig

Eva Eriksson

Britta Pilkvist, pressansvarig

Ulla Staaf

Inger Bergqvist, suppleant

Bengt Olsson

Hans Thulin, suppleant
Sammankomster
…rsmƒte. 31 januari. V‚xter i Jƒnkƒping 2006. Martin Sjƒdahl (24 deltagare).

Vid €rsm•tet beslutades om nya stadgar, de gamla hade gƒllt sedan 1966. Efter
€rsm•tesf•rhandlingarna visade Martin bilder fr€n €ret som g€tt. Bilderna ankn•t till
verksamhetsberƒttelsen eller visade roliga vƒxter i J•nk•ping 2006. Han redogjorde ocks€ f•r
omstƒndigheterna kring en del av fynden.
21 februari. Henrik Zetterlund: V‚xter i lund och woodland (ca. 140 deltagare).

Tillsammans med trƒdg€rdsf•reningarna i Vƒtterbygden och Huskvarna ordnades denna trƒff. Henrik
Zetterlund, fr€n G•teborgs botaniska trƒdg€rd, ocks€ kƒnd fr€n TV, h•ll ett trevligt f•redrag med
bildvisning i en kn•kafull lokal. Inledningsvis fick vi f•rst€ att ett woodland ƒr en mer schatterad form
av lund med bland annat glƒntor. Lunden ƒr ju egentligen ett slutstadium. I lundvegetation kan man
med f•rdel g•dsla p€ h•sten, det ƒr lundvegetationen anpassad f•r – det ƒr ju d€ l•ven faller och bryts
ned. Lundvƒxterna blommar ju ocks€ tidigt p€ v€ren och lagrar nƒring under sommar och h•st. Henrik
visade totalt 99 bilder bland annat p€ slƒktena treblad, Trilium, och hundtandsliljor, Erythronium, som
bƒgge ƒr, i huvudsak, Nordamerikanska motsvarigheter till v€ra svenska sippor och nunne•rter.
14 mars. Filmvisning: Erk‚nd men ok‚nd

Filmaren Anders ‚berg blev s€ fascinerad av botanisten Erik Leonard Ekman (1883-1931) att han
bestƒmde sig f•r att g•ra en film om honom. Ekman f•ddes i Stockholm, men kom som liten till
J•nk•ping. Familjen bodde p€ Vƒstra Holmgatan och pojken gick p€ lƒroverket i staden. P€ fritiden
blev det botaniska exkursioner i omgivningarna. ‚tskilliga vƒxter samlades i nƒrbelƒgna
Rocksj•kƒrren.
Efter studenten vƒntade studier i Lund. Dƒr cirkulerade historier om Ekmans f•rm€ga ”att kunna leva
p€ luft och vatten”. Ekman disputerade 1914 p€ ett sydamerikanskt vƒxtslƒkte. Han fick ett stipendium
av Riksmuseum f•r botanisk forskning i Brasilien och begav sig ivƒg. P€ Kuba blev han fast p€ grund
av pest och oroligheter. Ekman anvƒnde tiden med att inventera floran. Han hittade s€ mycket okƒnda
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vƒxter, att han inte kunde f•rm€ sig att lƒmna Vƒstindien. Efter n€gra €r for han vidare till Haiti.
Samma sak dƒr, mƒngder av oupptƒckta vƒxter. Ekman kom i on€d hos professor Lindman, som
vƒntade p€ samlingar fr€n Brasilien. S€ sm€ningom b•rjade dock Ekmans insamlingar fr€n Vƒstindien
anlƒnda till Riksmuseum och dessa var av s€dan kvalitet att man hƒpnade. I dag finns hans samlingar,
150 000 vƒxtexemplar, i Regnellska herbariet p€ Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Ekman dog i
sviterna av malaria 1931. I Santiago i Dominikanska republiken st€r en staty •ver den mƒrkvƒrdige
botanisten fr€n Sverige. Dƒr lever minnet faktiskt kvar efter Erik L. Ekman. Hƒr i Sverige ƒr han i stort
sett okƒnd.
21 mars. Lars Frƒberg & Bengt Nilsson: Blekinges flora (22 deltagare).

Lars inledde med att presentera projektet Blekinges Flora. Han gick igenom hur inventeringen gick
till, arter som •kat och minskat och historiska botanister. Dƒrefter fick vi se en bildexpos… med bilder
fr€n Bengt. Expos…n inneh•ll bland annat strandt€g, Juncus maritimus, som upptƒcktes f•rst i
Blekinge. Topparun, Centaurium littorale var. glomeratum, ƒr en varietet som bara finns i Blekinge.
Andra blekingska specialiteter ƒr smalstƒkra, Oenanthe lachenalii, enda stƒllet i Sverige och
v€rkƒll•rt, Montia minor, som finns p€ 120 lokaler i Blekinge. Revsvalting, vildris, flugtrumpet,
sabelvial, glimmer•rt, kotula & n•tk•rvel ƒr andra, f•r Blekinge, utmƒrkande vƒxter som vi fick se.
11 april. Anders Bohlin: Carl von Linn†, mannen som systematiserade naturen (ca 50 deltagare).

Anders och hans fru gestaltade Linn… och hans hustru Sara-Lisa. I tidsenlig drƒkt berƒttade de om sina
liv. Om hur de trƒffades i Dalarna och om hans problem att f€ henne eftersom han saknade stabil
f•rs•rjning. Det l•ste sig f•rst efter hans doktorsexamen i Holland. Vi fick h•ra episoder om hur
Andromeda- rosling beskrevs och namngavs. Andromeda var den vackra jungfrun som omgavs av
stygga drakar. Linn… hade sv€rt att f•rst€ var svamparna skulle placeras. Om att han gillade „land och
Kinnekulle men ogillade Lappland. Hur han funderade •ver tillkomsten av skaldjursbankar l€ngt fr€n
dagens hav. Om att han aldrig fick se l•jtnantshjƒrta.
25 april. V„rvandring p„ Bondberget med Martin Sjƒdahl (53 deltagare).

Programpunkten v€rpromenad p€ Bondberget den 25 april med Martin som ciceron lockade inte
mindre ƒn 53 deltagare. Gruppen fick bl a se hundratals lundv€rl•k i fin blom och hybriden mellan
vitsippa och gulsippa, svavelsippan. Som vanligt var m€let f•r v€rvandringen en blommande •rt per
deltagare, n€got som gick bra b€de 2004 & 2005, men misslyckades 2006. 2007 var vƒdret str€lande
men de m€nga deltagarna gjorde uppgiften om•jlig. Totalt noterades ƒnd€ hela 39 blommande •rter. I
denna summa ingick f•rutom typiska lundvƒxter en del tidigt blommande ogrƒs, t.ex. €kerviol,
penning•rt och backtrav vid Kungsƒngsskolan.
26 maj. Exkursion i Linn†s fotsp„r i V‚stergƒtland med Anders Bertilsson (33 deltagare).

F•reningens resa i Vƒsterg•tland i Linn…s fotsp€r l•rdagen den 26 maj under ledning av Anders blev
en succ…. F•rts stannade vi i Ingasƒter p€ Billingens nord•stra sluttning och besk€dade vraket efter en
av de av Linn… 1746 beskrivna stora bokarna som fanns p€ platsen. Idag ƒr det bara en mƒktig stubbe.
I parken vid g€rden frodas emellertid flera andra mastodontbokar. Deltagarna m•ttes sedan i den rika
H•gsb•la ƒng av Linn… som gestaltades av Bertil Str•m. Efter lunch p€ Kr€ks herrg€rd bes•ktes
Kinnekulle dƒr „sterplana hed visade upp sig i sin fulla prakt med bland annat hundratals kalknarv,
Arenaria gothica, tusentals kattfot samt flugblomster och guckusko. Vid Husaby kyrka bes•ktes
St. Sigfrids kƒlla. Linn… bes•kte p€ sin tid alla dessa platser.
11 juni. Kv‚llsutflykt till lundsmƒrblommorna mellan Forserum och Malmb‚ck under ledning av Inger
Bergqvist (11 deltagare).

I solig och varm (+30 grader) f•rsommarkvƒll avreste deltagarna under Ingers ledning sydost fr€n
Forserums kyrka via Stenseryd och Fintorp till Rumma€n s•der om myren Skƒftesmyr.

Fr€n €bron p€ vƒgen fr€n Sniparp mot Sj•storp vandrade vi s•derut lƒngs €n p€ den gamla
sl€ttermaden och i sumpskogskanten f•r att studera arter ur Ranunculus auricomus-gruppen och
noterade lund- och mellansm•rblommor i frukt. Dessa vƒxer bara inom ett enda omr€de i Sm€land
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fr€n Tenhult till Malmbƒck, dƒr man kan trƒffa p€ dem lƒngs flera mindre vattendrag. De upptƒcktes
av Inger i slutet
p€ 1980-talet. Liksom majsm•rblommorna blommar de i slutet av maj men de karakteristiska
rosettbladen nybildas hela sommaren. Lundsm•rblommorna kƒnnetecknas av 1-2 cirkelrunda, naggade
basalblad och mellansm•rblomman av 2-5 basala blad, vanligen brett 3-flikiga. I omr€det fanns ocks€
skogsstjƒrna, ekorrbƒr, ormbƒr, nattviol, skogssƒv, slidstarr, flƒdervƒnderot, vanlig sm•rblomma,
kabbleka och ett fint best€nd av skogsfrƒken. Vƒgkantsfloran bestod av kƒringtand, gulvial, kƒrrtistel,
fyrkantig johannes•rt, g•kblomster, skogskl•ver, kr€kvicker, veke- och knappt€g.
Vi fortsatte sedan •sterut till Slƒtteryds ƒngar och torrkullar med rik vƒxtlighet. Kullarna ƒr en del i
den linje grus€sar som l•per i sydostlig riktning fr€n Falbygden. Vi rƒknade in 9 exemplar av
trollsmultron i fin blomning. „vriga arter p€ lokalen var sl€ttergubbe, jungfrulin, midsommarblomster,
darrgrƒs, solvƒnda, kattfot, luddhave, ƒngshavre, backsippa, v€rbrodd och knott!
17 juni. De vilda blommornas dag.

Detta var femte €ret detta samarrangemang med •vriga nordiska lƒnderna gick av stapeln. I €r var
vƒdret ostadigt men trots det hade de flesta vandringar ett hyggligt deltagarantal, ca 20 personer i snitt.
Sex blomstervandringar h•lls i S•draVƒtterbygden.
Taberg med omgivningar. Ledare: Hans Thulin
Mariebobergen och Stadsparken. Ledare: Lennart Persson
Grƒnna med omnejd. Ledare: Ann-Marie Helgelin
Bankerydstrakten. Ledare: Britta Pilkvist
Habo. Ledare: G•sta B•rjesson
Mullsj•, Ryfors gammelskog Ledare: Anders Bertilsson
19 augusti. Linnes Taberg med bl.a. Magnus Thorell (ca 40 deltagare).

En bergshistorisk och botanisk vandring p€ Tabergs vƒstra topp. Lennart Gustafsson, Tabergs
Hembygdsf•rening, Magnus Thorell, Botaniska Sƒllskapet och Agneta ‚sgrim Berlin, Lƒnsmus…et.
Ett arrangemang till minne av Carl von Linn…s bes•k 19 augusti 1745.
26 augusti. Exkursion till Sƒdra Vixen med Maria Carlsson (15 deltagare).

Sƒllsynta vattenvƒxter var dagens inriktning. Dƒrf•r bes•ktes den mycket speciella sj•n S•dra Vixen
utanf•r Eksj•. Sj•n har mycket speciella vattenegenskaper som g•r att vattenvegetationen utmƒrker
sig. Maria Carlsson hittade nyligen sj•najas, Najas flexilis, i sj•n och Maria var med som guide och
dykare. Sj•najas ƒr sƒllsynt i hela sitt utbredningsomr€de och finns i Sverige i •vrigt endast i tv€ andra
sj•ar, Hammarsj•n i Sk€ne och Kƒrrl€ngen i S•dermanland. F•rutom sj•najas fick vi se m€nga andra
b€de vanliga och ovanliga vattenvƒxter.
2 sept. Braheminnen och kulturlandskap, en dag i Linn†s fotsp„r p„ Visingsƒ med bl.a. Caroline Edelstam
(ca 10 deltagare).

Agneta ‚sgrim Berlin, antikvarie och Aadel Franz…n Vestb•, arkeolog fr€n Lƒnsmus…et i J•nk•ping
samt Caroline Edelstam, Botaniska sƒllskapet.
Trots regn och gr€dis m•tte ett tiotal personer upp vid hamnen i Grƒnna, n€gra hade sina egna cyklar
med sig p€ fƒrjan •ver till Visings•. F•r •vriga deltagare p€ denna cykelburna exkursion ”i Linn…s
fotsp€r” erbj•d cykeluthyrningen p€ „a ett fullgott alternativ. Nƒr Linn… bes•kte Visings• den 21
augusti 1941, p€ hemvƒg fr€n „land och Gotland, gjorde han en mƒngd iakttagelser r•rande •ns
historia, naturf•rh€llanden, jordbruk, €krar och trƒdg€rdar mm. Den h•ga uppodlingsgraden ƒr kanske
en bidragande orsak till att han inte nƒmner s€ m€nga arter fr€n •n. Vid v€rt bes•k 266 €r senare
f•rs•ker vi sp€ra rester av den 1700-talsflora som trots allt ƒnnu finns kvar.
F•rsta anhalten var Visingsborgs slottsruin. Vid •stra sidan av borgomr€det noterades backl•k,
darrgrƒs, smultron, gulm€ra, liten bl€klocka, sm€borre, r•llika, femfinger•rt, skogskl•ver, skel•rt och
humlelusern. I stenmuren vƒxte mursenap, Diplotaxis muralis. Vi cyklade vidare norrut mot Kumlaby.
Kort promenad ner till Karpdammarna dƒr en liten bit av den gamla Lundƒngen finns kvar, med arter
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som gullviva, g•kƒrt, kvastfibbla och hƒckvicker samt ek, hassel, och f€gelbƒr. Vid bƒcken vƒxte
fross•rt Scutellaria galericulata.
Hembygdsg€rden i Kumlaby bj•d tak •ver huvudet under kaffepausen. Den st€tliga eken vid
hembygdsg€rden (omkrets 5,10 m) har en g€ng st€tt i en all…. Vid den nya prƒstg€rden st€r ett
valn•tstrƒd, dock inte samma som p€ Linn…s tid.
Cykelturen fortsatte nu s•derut med ett stopp vid det glest tallbevƒxta Mellersta gravfƒltet, tyvƒrr
alltf•r svagt betat av f€r. Hƒr noterades bockrot, r•llika, kƒringtand, liten bl€klocka, €kervƒdd,
ƒrenpris, blodrot, knƒgrƒs, v€rbrodd och ljung (som enligt Linn… inte fanns p€ •n). Det sista stoppet
gjordes vid Mullbƒrsplanteringen, som ocks€ var vƒndpunkt f•r turen. Vitt mullbƒr Morus alba
planterades h•r 1850 av ”S•llskapet f‚r inhemsk silkesodling”, nƒgot som redan Linn† f‚resprƒkade.
Som mest lyckades man under ett ƒr producera hela 24 kg silke pƒ ‚n, innan verksamheten lades ner
1898. En rest av den stora mullb•rstr•dsodlingen finns •nnu kvar och en viss nyplantering har •ven
skett pƒ senare ƒr.
Det hade nu slutat regna och i en sydv•nd v•gsl•nt sƒgs bƒde brudbr‚d och solv•nda. Cykelturen
avslutades genom Kronoparken och den pƒ 1830-talet planterade ekskogen. Efter ett kort bes‚k i den
nyligen restaurerade Brahekyrkan gick vi ombord pƒ Visings‚f•rjan nere i hamnen f‚r ƒterf•rd till
Gr•nna.
31 oktober. …ke Carlsson & Peter Nilsson: Tr‚d med traditioner (ca 25 deltagare).

‡ke Carlsson har bland annat skrivit boken ”Gastekar och v•ckefuror - Tr•d med historia”.
Tillsammans med proffsfotografen Peter Nilsson har de rest runt och bes‚kt och samlat in anekdoter
om tr•d. Trots att de ganska ofta inte var ‚verens och dessutom ibland talade i mun pƒ varandra h‚ll de
en mycket avslappnad och trevlig bildvisning med fullst•ndigt otroliga historier. Med tr•dens hj•lp
botades sjukdomar, de har varit hemvist f‚r sp‚ken eller k•rlekshistorier. Ofta finns f‚rklaringar i
tr•dens utseende i hur de utnyttjades. En modern variant •r napptr•det utanf‚r G‚teborg, d•r h•nger
barnen sin napp den dag de slutar med den. ˆven om en del av de s•regna tr•den vƒrdas ‚mt
f‚rsvinner en del genom of‚rstƒnd eller missk‚tsel, ett klassiskt naturvƒrdsproblem som
uppm•rksammades. De slutliga visdomsorden var ”G•rna en fridlysningsskylt men f‚rst en rej•l
r‚jning tack” – nƒgot att t•nka pƒ inte minst i J‚nk‚ping.
24 november. Nya Sm„lands flora, en presentation (ca 150 deltagare).

En vecka efter det officiella offentligg•randet i Vƒxj• presenterades Sm€lands flora p€ lƒnsmuseet i
J•nk•ping. Tre f•redrag, bokf•rsƒljning och tid f•r mingel dƒr man bland annat kunde f€ sin bok
signerad var det digra tretimmarsprogrammet. Hundratals b•cker s€ldes bara hƒr i J•nk•ping och
f•rsta upplagan p€ 4500 exemplar var slut redan efter tv€ veckor. Projekt- och f•rfattargruppen
f•ref•ll faktiskt chockade •ver det stora intresset. F•r den som lƒst praktverket ƒr det emellertid
orsaken till intresset uppenbart. Sm€lands flora ƒr utan tvekan Rolls Roycen bland landskapsfloror.
Har ni inte floran s€ skaffa den, en ny upplaga ƒr redan p€ g€ng! F•redragen om boken och projektet
h•lls av de bƒgge huvudf•rfattarna Thomas Karlsson och Margareta Edqvist. Bertil Str•m, som har
varit en av skribenterna bakom kapitlet om Botanister i Sm€land, avslutade med att tala om just detta.
Bertil beskrev m€lande d€tidens botanister. Efter detta praktverk kommer dagens sm€landsbotanister, i
framtiden, sannolikt att uppm€las som ambiti•sa.
5 december. Medlemmarnas afton (28 deltagare).

Som sig b•r var det en blandad kompott p€ medlemmarnas afton. Huvudpunkt blev Caroline
Edelstams bilder fr€n Gotland. Magnus Thorell kompletterade med bilder fr€n bland annat Gotska
Sand•n. B€de nya b•cker och botaniska broderier f•revisades. Martin Sj•dahl visade slutligen lite
bilder fr€n det fantastiska J•nk•ping!
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