Historien bag øfloraerne
I 1979 arbejdede Bernt Løjtnant (BL) med et projekt på Anholt, og i den forbindelse opfordrede han
Erik Wessberg (EW) til at kortlægge og beskrive floraen på øen. Resultatet af arbejdet udmøntede
sig i 1981 i den første ø-flora (Anholts Flora med noter om naturens bæreevne og følsomhed, Bernt
Løjtnant & Erik Wessberg, Århus 1981). Arbejdet med at udforske floraen på en relativt lille ø som
Anholt og beskrive vegetationen på en ø fandt EW udfordrende, så spændende og inspirerende, at
han undfangede ideen til at fortsætte med utallige danske småøer over hele Danmark i de følgende
mange år. Fra 1981 – 1995 er det i alt blevet til 67 ø-floraer.
Til de største af øerne var der mulighed for at komme med bro, dæmning eller færge, men til utallige
småøer fandtes denne mulighed ikke, og derfor foregik transporten ofte ved at EW kørte i bil til en
nærliggende strand eller havn medbringende sin bådtrailer, søsatte sin lille motordrevne jolle og
sejlede til øen. Arbejdet er foregået i utallige ferier og på fridage. På mange af turene inviterede EW
andre med, og flere af deltagerne blev medforfattere på nogle af ø-floraerne. Det gælder især BL, som
er medforfatter til hele 18. I ø-floraserien er BL endvidere eneforfatter til (Svanegrunden en ø-flora
med noter, Bernt Løjtnant, Randers 1986). Øvrige medforfattere er Henrik Tranberg, Olav Ernstsen,
Alfred Hansen og Erik Hammer (Se under de enkelte ø-floraer).
Ø-floraerne er ikke et resultat af et enkelt besøg, men de fleste øer er besøgt mange gange, ofte over
flere år og på forskellige årstider, så det har været muligt at skaffe sig et så godt overblik over floraen
som muligt. Datoer mv. fremgår af de enkelte ø-floraer. EW har været uhyre ihærdig, idet der visse
år blev færdiggjort omkring 10 ø-floraer. Der er blevet gået grundigt til værks, idet mange svært
bestemmelige arter af mælkebøtte, brombær og høgeurter er medtaget i artslisterne. Planterne er
blevet indsamlet, og de er blevet bestemt og/eller verificeret af Hans Øllgaard og Anfred Pedersen.
Vanskelige arter af høgeurter er blevet bestemt af Jens Christian Schou, der også beredvilligt har
stillet smukke stregtegninger til rådighed til alle ø-floraer.
Den teknologiske udvikling ses tydeligt som produktionen af ø-floraerne er skredet frem. De første
er skrevet på skrivemaskine og tegningerne er limet på og derefter spritduplikeret. Senere
udfærdigedes de på elektrisk skrivemaskine og senest på computer.
Serien af ø-floraer er ikke udgivet på noget forlag. De er alle et produkt af EWs hjemmeproduktion
via spritduplikator og kopimaskine. Kun en snæver kreds af venner og botanikinteresserede har haft
kendskab til dem. Dog har EW gennem årene haft mange henvendelser fra interesserede, der så har
fået et eksemplar tilsendt. Stort set alle jyske ø-floraer har været offentliggjort i Østjysk Biologisk
Forenings medlemsblad Gejrfuglen.
Både inden færdiggørelsen af den seneste ø-flora i 1995 og i de efterfølgende år, har EW besøgt
utallige andre øer, hvilket har resulteret i op mod 100 endnu ufærdige manuskripter. Færdiggørelsen
af disse kræver imidlertid genbesøg, hvilket EW håber at foretage de kommende år.
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