
DABS´ eget herbarium på plats!
 Tomas Ljung

Ett hett önskemål inom föreningen har en längre tid varit ett eget referensherba-
rium. Ett sådant tar dock väldiga tidsrymder att sammanställa och behovet har,
med tanke på det stundande landskapsfloraprojektet, känts tämligen akut. Det
föreföll därför som en bönhörelse från högre makter, då vi i april blev erbjudna
ett stort herbarium med svenska växter, insamlat under det senaste halvseklet av
en professor Lundegren i Grangärde.

Samlingen, som visade sig omfatta flera proppfyllda skåp, avhämtades till-
sammans med en icke föraktlig samling botanisk litteratur, som vi likaledes fick
till skänks. Alltsammans placerades i naturskyddsföreningens lokal i Falun, den
vi numera disponerar för såväl styrelsemöten som andra sammankomster.

En första titt i samlingarna gjorde oss lyriska. Materialet är oerhört noggrant
ettiketterat och växterna är monterade med stor finess och estetisk begåvning. Vi
fann att materialet ingalunda inskränker sig till Sverige; här finns såväl övriga
Norden som främmande länder representerade. Gladast blev vi över att finna
legendariska dalarariteter som t ex den ryska drakblomman från Nyhammar.

Herbariet visade sig vara noggrant katalogiserat, med fullklottrade register-
kort för varje art där ett antal olika siffersystem i varierande hierarkier
indikerade kryssreferenser, litteraturreferenser och herbariebelägg. Tyvärr var
det oanvändbart. Ett modernt, systematiskt och helst databearbetbart register
måste till, innan herbariet kan börja tjäna som föreningsarkiv, därom var
styrelsen enig.

Räddningen kom i juli, då Malin Striberger i Falun under några veckor fick
möjlighet gå igenom hela materialet som ALU-anställd åt sällskapet. Utifrån
detta färdiga register kan nu lätt en uppdaterad datakatalog sammanställas.

Vi kan därför redan nu se fram mot mycket intressanta kurser och möten
kring t ex kritiska artgrupper i samband med upptaktsarbetet och den löpande
fortbildningen inom dalafloraprojektet.

Möjlighet kommer även att finnas för enskilda, studerande och andra, att ta
del av samlingarna; ett första möte med sällskapet kring herbariet ägde rum i
februari, och lockade många intresserade.

Den som vill beskåda samlingarna tar lämpligen kontakt med Lennart Bratt
eller Berndt Carrington, eller dyker annars upp på någon av våra inneaktiviteter
under kommande höst-vinter.






