
Notiser
Såret efter Sårläkan läkt

En av de resultat som varit svårast att smälta från Projekt Hotade och Sällsynta Växter, är
sårläkans försvinnande från Vaktarbo, där den funnits så rikligt sedan 1940-talet. Liksom i
fallet med Monken i St. Skedvi ville man ogärna dödförklara den, trots att upprepade efter-
sökningarna ständigt har varit lika fruktlösa.

Hur stor blev därför inte glädjen, då ryktet spreds att sårläkan blivit återfunnen. Den
spårsäkra Allbritt Sundin i Horndal är lycklig återupptäckare av den kräsna umbellaten.
Lokalen ligger på sydsluttningen av Högtjärnsklack, ca 7 km NO om den gamla lokalen på
Prästberget. Sårläkan växer på ett kalkpåverat och granplanterat kalhygge. Hatten av för 95
års roligaste fynd!        (Red.)

Tack till Tunabygdens Geologiska Förening!

Ett oväntat paket anlände till DABS i slutet av mars. Det var en låda med stenprover. En gåva
från Tunabygdens Geologiska Förening, med lyckönskningar till landskapsfloraprojektet!
Lådan innehåller ett trettiotal stuffer av olika slag, bl a diabas och andra mineralier som varje
botanist bör känna igen. Med paketet följde en inbjudan att delta i föreningens verksamhet,
som omfattar såväl intressanta föreläsningar, rundvandringar på Geologiska Muséet i
Borlänge och spännande utfärder till geologiskt märkvärdiga områden. Lådan är fri att låna
hem för alla DABS-medlemmar. Kontakta Berndt Carrington bara. Än en gång hjärt-
innerligaste tack från DABS till TGF!        (Red.)

En ny generation DABS-tröjor

Inför premiärsäsongen av Projekt Dalarnas Flora annonserar vi härmed ännu en gång ut våra
fashionabla tröjor med DABS nya emblem på bröstet. Det rör sig alltså om T-tröjor i färgerna
vitt, svart och gråmelerad, i storlekarna M, L, XL och XXL. Priset är 60 kr exkl. frakt.
Beställes genom kassören Lennart Bratt.

En ny generation växtpressar

Riktiga växtpressar har inte tillverkats i detta land på mången god dag. För att ändra på detta
missförhållande har Falu Kommun beslutat återuppta produktionen inom ramen för ett
arbetslöshetsprojekt. Därför kan präktiga växtpressar i linoljad björk av traditionell typ redan
nu beställas hos Jerker Dalström, Falu kommun. Priset är 600:- Beställes på tel. 023 - 83853
eller 83307.

En ny generation slåttergubbar..

kan förhoppningsvis komma att se dagens ljus, sedan Sätergläntan har tagit det högst
lovvärda initiativet till en kurs i orv- och härvtillverkning. Denna kommer gå av stapeln 15-24
juli i år och kostar 2000:-. Information på tel. 0247 - 410 45.


