
SvensK Botanisk 
Tidskrift

Utgifven af

SvensKa Botaniska Föreningen

Redigerad af

0. ROSENBERG och T. VESTERGREN

BAND 3 1909 HÄFTX 4



Svenska Hotan iska fnr r-n

SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGENS

styrelse och redaktionskommitté

under år 1909.

Styrelse:
V. B. WITTROCK, ordförande; R. SERNANDER, vice ordförande;
O. ROSENBERG, sekreterare och redaktör; G. INDEBETOU, skatt
mästare; J. BERGGREN, K. BOHLIN, O. JUEL, G. LAGERHEIM,

G. MALME, HJ. NILSSON, M. SONDÉN.

Redaktionskommitté:
O. ROSENBERG, K. BOHLIN, G. LAGERHEIM, R. SERNANDER,

N. SVEDELIUS, T. VESTERGREN.

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT utkommer i fyra häften årligen.
Prenumerationsafgiften (för personer ej tillhörande Svenska Bo
taniska Föreningen) är 15 kronor.
Medlemsafgiften för år 1909 är 10 kronor.
Nyinvalda medlemmar kunna erhålla föregående årgångar af tid
skriften till ett pris af 7 kronor pr årgång.

Till tidskriftens medarbetare!
Samtliga manuskript skola insändas i fullt tryckfår digt skick 

under följande adress: Svensk Botanisk Tidskrift, Stockholms Hög
skola, Drottninggatan 118, Stockholm Va. Redaktionskommittén afgör 
om insända afhandlingars intagande i tidskriften. Antalet plan
scher och figurer till hvarje afhandling, som kunna af tidskriftens 
médel bekostas, bestämmes af redaktionskommittén i samråd med 
författaren, likaså hvilka reproduktionsmetoder, som böra komma 
♦ill användning, och liknande angelägenheter.

Med afseende på stilblandningar gälla följande regler:
1) Auktorsnamn sättas med vanlig stil.
2) Personnamn i texten sättas med Kapitaler (dubbelt understru

ket i manuskriptet).



Svensk Botanisk Tidskrift. i909. Bd 3 H. i.

ALYSSUM CALYCINUM L., EN I SVERIGE GENOM 
UTLÄNDSKT VALLVÄXTFRÖ SPRIDD ART.

AF

HERNFRID WITTE.

Under tidernas lopp har människan i högsta grad ingripit om
gestaltande på vårt lands vegetation, icke blott rent afsiktligt utan 
äfven oafsiktligt, och delta sistnämnda bl. a. i så måtto att genom 
människans medverkan införts en hel del för vår flora nya arter. 
Visserligen hafva säkerligen de flesta af dessa immigranter snart 
dukat under, men etl ej obetydligt antal af dem hafva under ti
dernas lopp fattat fast fot i vårt land och förvärfvat sig full med
borgarrätt i vår svenska Hora.

Ett af de många medel, genom hvilka växtarter genom männi
skans oafsiktliga medverkan hafva införts och alltjämt fortfarande 
införas till vårt land, är att dessa arters frön förekomma såsom 
förorening i den säd eller det åkerbruksfrö, som importeras. På så 
sätt har naturligtvis allt sedan åkerbrukets första början i vårt 
land införts ett rätt stort antal arter. Hvad flertalet af dessa be
träffar, så känner man ej tidpunkten för deras inkorporering i vår 
flora, dock torde denna ägt rum i en rätt aflägsen tid. Så torde 
— för att nämna några exempel härpå — vara fallet med: 
Anchusa arvensis (L.) M. B., Anthemis arvensis L., Capsella bursa 
pastoris (L.) Med., Centaurea cyanus L., Delphinium consolida
L., Lapsana communis L., Lithospermum arvense L., Matricaria 
chamomilla L., Plantago major L., Poa annua L., Sinapis arven
sis L., Spergula arvensis L., Thlaspi arvense L., Veronica agrestis L., 
V. arvensis L. och många andra. Angående andra i senare tid in
komna arter kan man ibland erhålla säkrare underrättelser, så t. ex.
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skall Chrysanthemum segetum L., som numera särskildt i vissa de
lar af Halland och Skåne är ett allmänt åkerogräs, hafva inkom
mit till Sverige omkring 1625, »då den namnkunnige Holger Ro- 
sencrantz efter en missväxt införde utsäde till sin gård Skottorp 
i Halland (där växten ännu lärer kallas Holgers ärter). Fartyget 
på hvilken säden fördes, strandade utanför byn Holabäck i Harp- 
linge socken (hvadan växtens allmännare halländska benämning 
Hålabäcker), och bymännen skyndade att plundra säden, den de 
sedermera utsådde» (Nyman, II, p. 12—13.). Bunias orientalis L., 
som särskildt i Uppland nu är ett svårt ogräs; skall först på 1760- 
talet hafva uppträdt i åkrar utanför Svartbäckstull vid Uppsala, 
»och traditionen tillägger, att frön af denna från Ryssland härstam
mande växt funnos i den spannmål, som ryska regeringen un
der ett hårdt missväxtår såsom gåfva hitsände» (Th. M. Fries, I,
p. 16).

Med vallodlingens på 1800-talet alltmer tilltagande betydelse bör
jade importen af vallväxtfrö, klöfver- och gräsfrö; såsom förore
ningar i detta förekomma frön af en hel del arter, af hvilka många 
på så sätt med vallutsäde blifvit spridda i vårt land. Det torde 
kunna vara af intresse att här uppräkna en del af de arter, hvil- 
kas frön enligt Burchard, I, förekomma såsom föroreningar i gräs- 
och klöfverfrö, och hvilka äro iakttagna i vårt land:

Alyssum calycinum L.
Amarantus blitum L.
A. retroflexus L.
Ambrosia artemisicefolia L. 
Anagallis arvensis L.
Anthemis cotula L.
A. tinctoria L.
Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. 
Arabis arenosa (L.) Scop. 
Arnoseris minima (L.) Schw. & 

Koerte
Atriplex hastatum L.; Wg. 
Ballota nigra L.
Barbaren stricta Andrz.
B. vulgaris R. Br.
Bellis perennis L.
Berteroa incana (L.) DC.

Betonica officinalis L.
Bromus sterilis L.
B. tectorum L.
B. unioloides Humb. & Kunth 
Bupleurum rotundifolium L. 
Campanula patula L.
Centaurea solstitialis L. 
Chcerophyllum temulum L.
Ch. bulbosum L. 
Chrysanthemum segetum L. 
Conringia orientalis (L.) Andrz. 
Crepis biennis L.
C. virens L.
Cuscuta trifolii Bab.
Daucus car ota L.
Delphinium consolida L. 
Diplotaxis muralis (L.) DC.
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Dracocephalum thymiflorum L. 
Echinospermum lappula L. 
Echium vulgare L.
Erigeron canadensis L.
Eruca sativa Lam.
Euphorbia cyparissias L.
E. exigua L.
Falcaria vulgaris Bernh.
Festuca myurus L.
Galium mollugo L- 
Geranium dissectum L.
G. molle L.
G. pusillum L.
Glaucium corniculatum Curt. 
Hypericum humifusum L. 
Hypochceris radicata L.
Jurtcus tenuis Willd.
Lactuca scariola L.
Lepidium draba L.
L. campestre (L.) R. Br.
L. virginicum L.
Linaria elatine (L.) Mill.
L. minor (L.) Desf.
L. spuria Mill.
Malva silvestris L.
Medicago arabica (L.) Huds.
M. denticulata Willd.
M. hispida Gsertn.
M. maculata Willd.
M. orbicularis (L.) All. 
Melampyrum arvense L.
Melilotus albus Desr.
M. coeruleus (L.) Desr.
Neslea paniculata (L.) Desv. 
Nicandra physaloides (L.) Gsertn.

Oenothera biennis L.
Oxalis stricta L.
Panicum capillare L.
P. crus galli L.
P. lineare Krock.
P. miliaceum L.
Papaver argemone L.
P. dubium L.
P. rhoeas L.
P. somniferum L.
Picris echioides (L.) Gsertn. 
Poterium sanguisorba L.
Reseda lutea L.
R. luteola L.
Rudbeckia hirta L.
Salvia pratensis L.
S. silvestris L.
S. verticillata L.
Scandix pecten veneris L. 
Setaria glauca (L.) PB.
S. italica PB.
S. viridis (L.) PB.
Sherardia arvensis L.
Silaus pratensis (Cr.) Bess. 
Silene ar mer ia L.
.S'. dichotoma Ehrh.
Solanum nigrum L.
Stachys arvensis L.
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. 
Trifolium striatum L.
T. suaveolens Willd.
Tunica prolifera (L.) Scop. 
Valerianella dentata Poll. 
Verbena officinalis L.
m. fl.

Förutom dessa omnämner Burchard en hel mängd i vårt land 
ej iakttagna arter, äfvensom naturligtvis många allmänna svenska 
arter, såsom exempelvis: Achillea millefolium L., Agrostemma githago
L., Anthemis arvensis L., Apera spica venti (L.) PB., Arenaria serpyl-
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lifolia L., Atriplex patulum L., Bromus secalinus L., Capsella bursa 
pastoris (L.) Med., Centaurea cijanus L., Chenopodium album L., 
Chrysanthemum leucanthemum L., Cirsium arvense (L.) Scop., Eu
phorbia helioscopia L., Galeopsis tetrahit L., Galium aparine L., La- 
mium purpureum L., Lapsana communis L.. Matricaria chamomilla 
L., M. inodora L., Melandrium album (Mill.) Garcke, Plantago lan- 
ceolata L., P. major L., Polygonum aviculare L., P. lapathifolium L., 
Prunella vulgaris L., Ranunculus acer L., Rumex acctosa L., /i. ace- 
Zose/Za L., R. crispus L., Senecio vulgaris L., SiVene nutans L., S. 
venosa (Gil.) Aschers., Sinapis arvensis L., Sonchus arvensis L., Spe/’- 
gula arvensis L., Stellaria media (L.) Cyr., Taraxacum officinale 
(Web.) Marss., Thlaspi aruense L., Veronica agrestis L., V. arvensis 
L., UzoZa tricolor L., m. fl. m. fl.

Som synes är utsikten för en hel del arters spridning med vall- 
utsäde rätt stor och att så äfven sker,1 därpå hafva vi inånga ex
empel. Jag vill här blott omnämna ett dylikt af nyaste datum. 
Under senare år har till vårt land importerats rätt mycket ryskt löd- 
klöfverfrö; såsom karakteristisk förorening i detta förekommer frö 
af Silene dichotoma Ehrh., hvilken art också under senare tid upp- 
trädt mångenstädes i vallar, särskildt i södra delarna af landet.

Bland de arter, som i vårt land spridts genom vallväxtfrö, är 
Alyssum calycinum af särskildt intresse, på grund af att den, ehuru 
ännu ej 100 år förflutit sedan den första gången iakttogs i Sverige, 
lyckats förskaffa sig fullständig medborgarrätt i vår svenska flora. 
Jag vill här nedan söka lämna en framställning af denna arts 
spridning och nuvarande utbredning i vårt land. Min framställning 
grundar sig dels på tillgängliga uppgifter i litteraturen, dels på det

1 I detta sammanhang torde det kunna vara af intresse att påpeka, att vår import 
af vallväxtfrö är rätt betydande; så infördes exempelvis under åren 1890—1904 i me
deltal pr år 2,237,400 kg. vallväxtfrö och då behofvet af vallutsäde under samma 
tid i medeltal pr år varit 8,390,800 kg., har alltså utsädet till våra vallar till , ut
gjorts af importerad vara (jlr f. ö. Witte, V7)* — Att den till vårt land importerade 
varan kan innehålla massor af ogräsfrö från olika länder, har jag påvisat, VI, p. 
229—230; tvenne i Västergötland köpta prof af s. k. biandfrö innehöllo bl. a. frö 
af: Anthemis arvensis L„ A. coin la L , Cichorium inlybns L., Cirsium lanceolalum 
(L.) Scop., Dånens carota L., Euphorbia dendroides L., Geranium dissectum L, 
Lepidium virginicum L., Matricaria inodora L., Picris cchioides (L.) Gaertn., P. 
strida Jord., Plantago lanceolaia L., P. media L., P. Rugelii Decne, Polygonum 
lapathifolium Ait., Potentilla norvegica L., Prunella vulgaris L., Ranunculus repens 
L., Rudheckia hirta L., Rumex acetosella L., Selaria glauca (L.) PB., S- viridis (L.) 
PB., Sinapis arvensis L., Verbena sp., m. fl.
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herbariematerial, som finnes förvaradt i våra största botaniska mu
seer, dels på uppgifter från enskilda personer. För alla dessa upp
lysningar, som med största beredvillighet lämnats mig, ber jag att 
till nedannämnda personer få hembära min stora tacksamhet: 
lektorn d:r E. Adlerz, Örebro, komminister E. Andrén, Essunga, 
lektorn d:r H. W. Arnell, Uppsala, stud. Tor Bergeron, Lunds
berg, med. kand. Erik Bergner, Stockholm, folkskolläraren Axel 
Binning, Göteborg, med. licentiat Selim Birger, Stockholm, fil. 
kand. Sven G:son Blomquist, Uppsala, läroverksadjunkten Josef 
Carlson, Skara, läroverksadjunkten d:r E. Collinder, Sundsvall, 
fil. stud. Ossian Dahlgren, Uppsala, lektorn d:r O. Flodérus, 
Västerås, docenten d:r H. Hesselman, Stockholm, lektorn d:r J. 
Hulting, Norrköping, läroverksadjunkten d:r K. Johansson, Visby, 
d:r T. Lagerberg, Upjisala, läroverksadjunkten C. A. E. Lén- 
ström, Vaxholm, läroverksadjunkten M. O. Malte, Kristianstad, 
fil- kand. V. Nordlind, Lund, professor d:r O. Nordstedt, Lund, 
läroverksadjunkten d:r C. O. Norén, Stockholm, direktör J. E. 
Palmer, Göteborg, apotekaren A. Pleuel, Gamleby, godsförvaltaren 
S. A. von Post, Äs, kontraktsprosten A. Rudberg, Björsäter pr 
Lugnås, fil. kand. G. Samuelsson, Uppsala, (il. kand. Harry Smith, 
Uppsala, ingeniör K. Stéenhoff, Stockholm, läroverksadjunkten 
Birger Syi.ven, Skara, d:r Nils Sylvén, Stockholm, amanuensen 
fil. kand. Å. Åkerman, Lund.

För korthetens skull hafva i det följande uppgifter hämtade ur 
Uppsala botaniska museums herbarium betecknats med U. M. H., 
ur Lunds botaniska museums herbarium med L. M. H., ur Riks
museets herbarium med R. M. H. och ur Lunds botaniska för
enings herharium med L. F. H.

Alyssum calycinum påträffades för första gången i vårt land 1823 
vid Brösarps gästgifvaregård, belägen i östra Skåne omkring 25 km. 
nv. om Simrishamn och 6 km. från Östersjön. Den iakttogs 
här nämnda år, först af stud. Areschoug, därpå af E. Fries (jfr
I, P- 14). Några år senare 1825 påträffades denna art på Dalsland 
vid Håfverud i Skålleruds s:n (enl. ex. i R. M.); växtens uppträ
dande här torde dock hafva varit högst sporadiskt, då den ej nå
gonsin senare anmärkts från denna lokal. Larsson upptager i sin 
18(58 utgifna flora ej Alyssum för Dalsland och Hartman (Fl. ed.
II, 1879) påpekar särskildt, att växten ej anmärkts för detta landskap.

Nästa nya växtplats, på hvilken Alyssum calycinum iakttogs, var
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mellan Frötuna och Näset i Rasbo s:n i Uppland; här torde väl 
denna art hafva uppträdt i slutet af 1830-talet; äldsta kända årta
let är 1840, från hvilket år exemplar finnes i U. M. H., dock torde 
den väl redan förut hafva anträflats af M. A. Lindblad, hvilken an- 
gifves vara den förste, som iakttagit växten på denna lokal (jfr 
Hartman, Fl. ed. 4, p. 209).

År 1841 anmärktes Alyssum på ännu en ny lokal: Mörbylånga 
på Öland (Sjöstrand, I, p. 485) och 6 år senare, 1847, för ytter
ligare tvenne, nämligen Svaneholm i Skurups s:n i Skåne och 
Boråkra i Nettraby s:n i Bleking. Härmed äro alla de lokaler om
nämnda, på hvilka Alyssum under 1800-talets första hälft uppträdde 
i vårt land.

Under 1850-talet uppträdde Alyssum på ytterligare några nya växt- 
platser, nämligen 1850: vid Näsby i As s:n på Öland och på Kungs
holmen i Stockholm, 1851: vid Visby, 1854: Förlösa s:n i Kalmar 
län, 1855: Lyckeby i Lösens s:n i Blekinge, 1858: vid Hvellinge 
och Malmö i Skåne, Jönköping i Småland och Odensfors i Led
bergs s:n i Östergötland (först anmärkta lokalen i detta landskap), 
1859: vid Lund i Skåne, vid Norrköping och Tallberg i Allhelgona 
s:n i Östergötland.

Vid 1850-talets slut var Alyssum calycinum således blott anmärkt 
lör 18 olika platser, flertalet belägna rätt långt från hvarandra.1

Under 1860-talet uppträdde denna växt på ett flertal nya lokaler, 
särskildt i Skåne, Småland och Gotland, men äfven i Blekinge, på 
Öland, i Östergötland, Uppland och vid Stockholm. Vidare an
märktes den för första gången i Västergötland (i860: vid Falköping), 
Bohuslän (1863: i Uddevalla) och Värmland (1861: Sunsta vid 
Karlstad); i såväl Västergötland som äfven Värmland uppträdde 
den dessutom på flera andra växtplatser.

Under 1870-talet anmärktes Alyssum på ett flertal ställen i Öster
götland samt på en eller annan ny lokal i Skåne, Bleking, Små
land, Öland, Västergötland, Uppland och vid Stockholm, hvarjämte 
den för första gången uppträdde i följande landskap med en växt- 
plats i hvarje: Halland (Renneslöf s:n och Halmstad 1879), Nerike 
(Yxhult i Kumla s:n 1872), Södermanland (Dalarö 1876), Västman
land (Sörkvarn i Kolbäcks s:n 1871), Gestrikland (Gälte 1877),

1 Jämför kartan I, p. 344, å hvilken äro utmärkta alla i vårt land t. o. m. 1860 iakt
tagna växtplatser för Alyssum. Dessa utgöra inalles 20, nämligen 5 i Skåne, 3 i 
Bleking, 3 i Småland, 1 på Öland, 1 på Gotland, 2 i Östergötland, 1 i t Östergöt
land, 1 i Dalsland, 1 vid Stockholm och 2 (möjligen 3) i Uppland.
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Helsingland (Långrör vid Söderhamn 1872), Ångermanland (Skogs 
s:n 1872), och Jämtland (Frösön 1873).

Under nästa årtionde, 1880—1890, kan nya lokaler läggas till de 
förra, nämligen ett flertal dylika i Skåne, Bleking, Gotland, Öster
götland, Uppland och Jämtland samt en eller annan i hvardera af 
Halland, Småland, Öland, Västergötland, Dalsland, Nerike, Söder
manland och vid Stockholm.

Under 1890-talet är förutom ett flertal nya lokaler på Gotland 
och i Västergötland, blott att anmärka enstaka dylika i Halland, 
på Öland, i Nerike, Södermanland, vid Stockholm, i Gestrikland 
och Helsingland. För första gången anträffades Alyssum i Medel
pad (Torpshammar och Komsta i Torps s:n 1894).

Under 1900-talets första decennium kunna ytterligare tilläggas 
flera nya växtplatser i Skåne och Västergötland samt enstaka dy
lika i Bleking, Halland, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, 
Bohuslän, Södermanland, Uppland, Västmanland och Medelpad.

Det torde nu kunna vara af intresse att erfara, huru alla af mig 
sammanställda lokaluppgifter gruppera sig inom de skilda provin
serna. Äfven om Alyssum calycinum är utgången från en del lo
kaler och ehuru den naturligtvis har uppträdt på ett betydligt större 
antal lokaler, torde nog de af mig sammanställda växtplatserna 
lämna en rätt tillförlitlig bild af Alyssums utbredning i Sverige. 
(Jfr kartan II, p. 344.)

I Skåne förekommer Alyssum säkerligen allmännast i vårt land. 
Inom detta landskap skulle man kunna urskilja tvenne olika uU 
bredningsområden, skilda åt genom Linderödsåsen. Det sydligaste 
af dessa omfattar nästan hela Malmöhus län och begränsas i norr 
utefter en linje, som man kan tänka sig dragen: Brösarp—Hörby— 
Hör—Svalöf—Engelholm. Det andra utbredningsområdet, som är 
beläget omkring Kristianstad, är tämligen begränsadt; inga för detta 
område anmärkta lokaler äro belägna på större afstånd från Kristian
stad än 20 km. I öfriga delar af Kristianstads län (d. v. s. norra 
Skåne) har Alyssum ej iakttagits utom vid Engelholm.

I Bleking är denna växt iakttagen på ett flertal platser, väl i 
allmänhet belägna i det s. k. kustområdet (alla lokaler dock säker
ligen ej utmärkta på kartan, jfr Svanlund, I, p. 12). De på kar
tan utmärkta lokalerna äro dels belägna i västra delen af provin
sen, dels i Karlskronatrakten. Blott på trenne lokaler inuti landskapet 
har Alyssum påträffats, nämligen i Jämshögs, Rödeby och Sillhöfda 
socknar.
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Karta I. Alla i Sverige till år 1860 anmärkta lokaler för Alyssum calycinum L. 
Karta II. Alla i Sverige till dato anmärkta lokaler för Alyssum calycinum L.
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I Halland äro blott anmärkta 7 olika från hvarandra rätt långt 
skilda växtplatser, nämligen i Renneslöfs, Veinge, Skrea och Snös
torps socknar samt vid Halmstad, Falkenberg och Varberg.

Hvad Småland beträffar, så äro de allra flesta växtlokalerna 
belägna i södra delen af Kalmar län, norr och söder om Kalmar, 
vidare i mellersta delen af länet i Högsby s:n samt vid Oskarshamn. 
I norra delen af Kalmar län är Alyssum blott anmärkt för Väster
vik, hvarest den numera är utgången. I de båda öfriga länen äro 
blott ett fåtal växtplatser kända: i Kronobergs län på ett par plat
ser invid Växjö, i Jönköpings län vid Nässjö järnvägsstation och 
vid Jönköping.

På Öland är Alyssum påträffad på ett tio-tal ställen på södra 
och mellersta delarna af ön från As s:n i söder till Köpings s:n i 
norr, hvarjämte den äfven skall förekomma på norra delen af ön, 
ehuru någon bestämd växtplats där ej angifves (jfr Hemmendorff, 
I, p- 8).

På Gotland synes Alyssum calycinum vara rätt allmänt spridd; 
den är anmärkt för ett 50-tal ställen på olika delar af ön från 
Grötlingbo s:n i söder till Fårösund i Bunge s:n i norr.

I Östergötland synes denna art vara rätt allmänt spridd på 
den egentliga östgötaslätten mellan Linköping och Vettern, inom 
hvilket område den är iakttagen på ett 20-tal platser. Utanför 
detta mera enhetliga utbredningsområde äro endast ett fåtal växt
platser anmärkta, nämligen mellan Boxholms och Sömmens järn
vägsstationer samt i Kettilstads s:n i södra delen af provinsen, 
vidare vid Damkärren i Grebo s:n och Ekhult i Björsäters s:n, 
båda dessa lokaler belägna 20 å 25 km. sydost om Linköping, 
samt slutligen vid Norrköping (där den enligt meddelande af lek
tor J. Hulting numera troligenej förekommer) och Smedby i Ting
stads s:n, omkring 10 km. sydost om sistnämnda stad.

I Västergötland äro flertalet af de anmärkta växtplatserna be
lägna i Skaraborgs län, blott tvenne, vid Alingsås och Vänersborg, 
i Älfsborgs län. I Skaraborgs län befinner sig flertalet lokaler 
dels på Kinnekulle dels på eller i närheten af silurområdet om
kring Mösseberg, Ålleberg och Billingen. Dessutom förefinnas 
några lokaler i skilda delar af länet, nämligen i södra delen: Ry- 
fors i Nykyrke s:n och Grimstorp m. fl. ställen i Sandhems s:n, 
vidare i östra delen: Sanna nära Hjo samt i norra delen: Präst- 
bolet i Undenäs s:n, Säby i Berga s:n och Hassle kyrkogård.

I Bohuslän har Alyssum blott anträffats i och invid Uddevalla.



I Dalsland är den blott att anteckna för tvenne platser: Håf- 
verud i Skålleruds s:n och invid Åmål.

Likaledes är i Vermland denna växt blott påträffad på några 
enstaka ställen, nämligen dels i södra delen af provinsen på ett 
par ställen vid Karlstad och i Väse s:n, omkring 20 km. öster om 
nämnda stad, dels på ett ställe på själfva gränsen till Dalarna, näm
ligen vid Tyfors bruk i Säfsnäs s:n. Huruvida denna lokal i verk
ligheten är belägen i Värmland och ej i Dalarna är mig omöjligt 
afgöra; jag har i likhet med Laksson, I, p. 212, räknat den till 
Värmland; Tyfors är dock beläget i Dalarna på gränsen till Värm
land.

I Nerike äro endast kända trenne olika lokaler för Alyssum, 
nämligen Yxhult i Kumla s:n, Latorp i Tysslinge s:n och holmar i 
Hjälmaren.

I Södermanland har denna växt anträffats på något mer än 
ett 10-tal platser, spridda i olika delar af provinsen.

I Stockholm (d. v, s. på det område, som tyder under öfver- 
ståthållarskapet) har Alyssum iakttagits på en hel del ställen.

I Uppland äro kända en hel del lokaler, nästan alla belägna i 
södra och mellersta delen af provinsen, blott en, Söderfors, i dess 
norra del.

I Västmanland har Alyssum blott påträffats på tvenne ställen, 
nämligen i Kolbäcks s:n och en gång i Jernboås s:n.

I Gästrikland är den blott anträffad på tvenne ställen, nämligen 
vid Gäfle och i Torsåkers s:n, c:a 40 km. sydväst från Gäfle.

I Hälsingland äro blott att omnämna tvenne växtplatser, båda 
belägna helt nära hvarandra strax söder om Söderhamn.

Hvad Medelpad angår, så har Alyssum inom detta landskap 
iakttagits på 5 olika lokaler, alla belägna längs järnvägslinjen 
Ange—Sundsvall.

Från Ångermanland finnes blott meddelande om en enda lokal, 
Skogs s:n, belägen c:a 30 km. norr om Hernösand.

Hvad slutligen Jämtland beträffar, så har Alyssum calycinum 
inom denna provins påträffats på ett flertal ställen, ehuru ju vis
serligen tillförlitligheten af en eller annan af de erhållna upp
gifterna kan dragas i tvifvelsmål. Flertalet af de jämtländska lo
kalerna äro belägna omkring Östersund, dessutom skulle Alyssum 
hafva iakttagits vid Storlien, på ett par ställen i Hammerdals s:n, 
c:a 60 km. nordost om Östersund och vid Ströms by i Ströms s:n, 
c:a 90 km. nordost om nämnda stad. Denna sistnämnda plats
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skulle således vara den nordligaste i vårt land, på hvilken Alyssum 
calycinum påträffats; Ströms by är belägen på 63° 54' n. br. I 
Norge förekommer Alyssum nordligast vid Hamar på 60° 48' n. br.1

Som en sammanfattning af det ofvan sagda kan således nämnas, 
att Alyssum calycinum är anträffad i stort sedt på spridda ställen 
upp till Jämtland, att blott en större anhopning af lokaler före
finnes i större delen af Skåne, på Gotland, på östgötaslätten samt 
möjligen i Blekings kustland, i Kalmartrakten, på Öland, på Väster
götlands silurområden och i södra Uppland (inklusive Stockholms
trakten). Flertalet af dessa områden äro liksom äfven fyndorterna 
i Jämtland och Nerike belägna på underlag af silur och (i Skåne 
därjämte äfven) af krita. Äfvenledes kan tilläggas, att Alyssum ca- 
lycinum är vanligare i östra delen af landet än i västra.

I början af denna uppsats omnämnde jag i förbigående, att frö 
af Alyssum calycinum förekommer såsom förorening i utländskt vall
växtfrö. Det torde äfven hafva sitt intresse att påpeka i hvad slag 
af vallväxtfrö den uppträder. Det synes i allmänhet1 2 vara i frö 
af hvitklöfver3 (Trifolium repens L.); Lyttkens, I, p. 61, uppgifver, 
att frö af Alyssum calycinum »ofta finnes bland tyskt hvitklöfverfrö», 
Stebler och Schröter, I, p. 128, räkna frö af denna art som ka- 
raktärsfrö i mellaneuropeiskt hvitklöfverfrö; Burchard säger slut
ligen, f, p. 20: »Sehr häufig in europäischen Kleesaten, insbeson
dere unter Weissklee. Auch unter Grassaten nicht selten.» Bruij- 
ning, I, p. 15, upptager Alyssum såsom en bland de vanligaste 
föroreningarna i hvitklöfverfrö.

1 Ströms by i Jämtland är säkerligen den nordligaste växtplatsen i världen för Alys- 
sum, ty i Norge förekommer den nordligast på 60° 48' n. br.; i Finland saknas Alyssum, 
i Ryssland torde den med all säkerhet ej på långt när nå denna breddgrad, i Sibi
rien saknas denna växt; i Nord-Amerika, dit den är införd, torde den med full säkerhet 
ej kunna förekomma på 64 breddgraden. — Alyssum förekommer betydligt nord
ligare i Sverige än i Norge; den nordligaste norska växtplatsen, Hamar, är belägen 
ungefär på samma breddgrad som Gäfle.

2 Enligt meddelande af föreståndaren för Sveriges Utsädesförenings frökontroll 
fil. kand. .1. Walldén förekomma frö af Alyssum calycinum förutom i hvitklöfverfrö 
äfven, ehuru sällsynt, i ryskt och polskt timotejfrö. Vidare omnämner Rostrup, 
I, p. 144, att frö af Alyssum är »alm. i Hvidklover og Alsikeklover, ellers sjselden».

s Ur hvitklöfverfrö är det f. ö. omöjligt att med maskiner frånskilja frön af 
Alyssum, då storleken och tyngden af dessa frön är ungefär densamma som hvit- 
klöfverfröns; 1,000-kornvikten (friskvikt) å af mig i år vid Kjeflinge (Sk.) insamladt 
frö af Alyssum var i medeltal 0,6l- gr.; 1,000-kornvikten af hvitklöfverfrö är alldeles 
densamma: 0,e—0„ gr.
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Att Alyssum calycinum verkligen kommit in i vårt land och blifvit 
spridd medelst vallväxtfrö, härpå tyda en hel del omständigheter. 
Först och främst talar härför det förhållandet, att den mången
städes iakttagits i åkrar, klöfverfält o. d. (jfr exempelvis Lyttkens, 
I, p. 61: »på torra, sandiga åkrar och gräsvallar»; Lilja, I, p. 463: 
»vallar, åkrar»; Kindberg, II, p. 205: »ogräs i åkrar»; Thedenius, 
III, p. 294: »på klöfverfält»; Witte, I, p. 279 och på många andra 
ställen). Att denna art i vårt land äfven är påträffad på en del 
andra lokaler såsom sandiga och torra backar, vägkanter o. d. be- 
höfver ej alls strida mot mitt påstående, att den inkommit med vall
växtfrö, ty då Alyssum exempelvis uppträdt i en vall, kan frö af 
densamma sedermera vid hötransport komma att spridas längs 
vägar eller på andra sätt till klöfverfältet närbelägna backar, 
där den sedan, om förhållandena för dess trefnad äro gynn
samma, lätt kan fatta fotfäste; vegetationen på dylika för denna 
växt lämpliga platser har nämligen ofta en mer eller mindre koloni- 
artad prägel. När Alyssum kommit in på en dylik plats, kan den 
sedan under långliga tider hålla sig kvar, skenbart nästan som om 
den vore ursprunglig på platsen. I åkrar kommer den ju däremot 
— helt naturligt — att blifva mer eller mindre sporadisk. Att 
Alyssum under en längre följd af år kan hålla sig kvar på en plats, 
härpå finnas flera exempel: vid Brösarp finnes den ännu på samma 
plats, där den för första gången (1823) observerades i Sverige, för 
Förlösa s:n i Småland är den anmärkt för öfver 40 år (1854—1898), 
för Visby i nära 50 år (l851—1899), på växtplatsen mellan Frötuna 
och Näset i Rasbo s:n, Uppland, har den iakttagits 1840—188S>, kan
ske den fortfarande finnes där; på Slottsbacken vid Uppsala har den 
under en lång följd af år förekommit i stor mängd o. s. v.

Det torde kunna vara af intresse att här meddela vegetationens 
sammansättning på en dylik för Alyssums trefnad lämplig lokal. 
Sernander redogör, I, p. 65—66, för vegetationen på en morän- 
kulle, Gokullen, i Valtorps s:n, Västergötland, hvarest Alyssum ca
lycinum förekommer; vegetationen var en typisk örtbacke med föl
jande konstituenter i fältskikten:

+ Alchemilla pubescens Lam. 
Alyssum calycinum L. 
Anthemis tinctoria L.
+ Anthyllis vulneraria L.
+ Arenaria serpyllifolia L.

+ Artemisia campestris L.
+ Auenastrum pratense (L.) 

Jessen
+ Calamintha acinos (L.) Clairv. 
Campanula persiccefolia L.
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+ C. rotundifolia L.
Carex montana L.
+ C. verna Chaix.
+ Centaurea jacea L.
C. scabiosa L.
Chrysanthemum leucanthenmm L. 
4- Cirsium acaule (L.) Scop.
+ Festuca ovina L.
+ Filipendula hexapetala Gilib. 
+ Fragaria uesca L.
+ F. viridis Duch.
+ Galium boreale L.
+ G. verum L.
Geranium sanguineum L.
+ Hieracium sabulosorum Dahlst.

Knautia arvensis (L.) Coult.
+ Lotus cornicalatus L.
+ Medicago lupulina L.
+ Phlenm boehmeri Wib.
+ Pimpinella saxifraga L. 
Plantago media L.
+ Poa pratensis L.
+ Potentilla verna (L.) Lehm. 
Pulsatilla vulgaris Mill.
Rubus saxalilis L.
+ Sedum acre L.
+ Thymus serpyllum L. 
Trifolium montanum L.
+ Vicia cracca L.

1 bottenskiktet voro mossorna

Fissidens osmundioides (Sw.) 
Hedw.

+ Grimmia ericoides (Schrad.) 
Lindb. ß canescens (Timm.) 
Lindb.

+ Hypnum lutescens Huds.
+ Stereodon cupressiformis (L.) 

Ibid.

strödda och lafvarna tunnsådda:

+ Thyidium abietinum (L.) Br, 
eur.

+ Cetraria aculeata L.
Cladonia furcata (Huds.) Fr. y 

subulata (L.) Flk.
+ C. pyxidata (L.) Fr. fi Pocil- 

lum (Ach.) Fr.

Vegetationens sammansättning tyder på en relativt xerofxl typ; i 
förbigående kan omnämnas, att af dessa här uppräknade 46 arter 
förekomma alla utom en (Carex montana) i vårt lands mest xero- 
fila vegetationstyp alfvarvegetationen (jfr. Witte, III), de med + 
betecknade äro t. o. m. karakteristiska för denna vegetationstyp, 
särskildt för den formationskomplex, som jag kallat alfvaräng (jfr. 
Witte, IV). Äfven Alyssum calycinum förekommer i alfvarvegeta- 
tionen på norra Öland och måhända äfven på Kinnekulle.

Mellan Kjeflinge och Furulunds järnvägsstationer i Skåne iakttog 
jag sommaren 1909 Alyssum calycinum allmänt förekommande på 
sandåsar, sandfält, i grustäkter o. s. v., i allmänhet i öppen sand
vegetation, bland hvars konstituenter märkas: Agrostis stolonifera L., 
Anlhemis tinctoria L., Anthyllis vulneraria L., Crepis tectorum L.,
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Hieracium umbellatum L., Linaria vulgaris L., Rumex acetosella L., 
Sedum acre L., Weingcertneria canescens (L.) Bernh., m. fl.

I allmänhet torde förhållandet hafva varit, att Algssum calycinum 
medelst vallväxtfrö inkommit direkl från utlandet i vallarna på 
skilda platser i Sverige samt sedermera antingen rätt snart utan 
att i många fall t. o. m. ej observeras — gått ut på grund af ogynn
samma förhållanden, eller också har den på ett eller annat sätt 
från åkern (vallen) spridts till närbelägna torra kullar, grustäkter, 
vägkanter o. d., där den sedan kunnat hålla sig kvar och ytterligare 
spridas. Då den inkommit på för dess trefnad lämplig plats med 
öppen vegetation förökar den sig genom sin betydande fröproduktion 
ytterst lätt. Vid Kjeflinge (Skåne) insamlade jag några exemplar, 
hvilkas frukter räknades; på ett smärre alldeles ogrenadt exemplar 
funnos 53 skidor, hvilket, då hvarje skida i allmänhet innehåller 4 
frön, gör 212 frön; ett annat individ med 7 smärre grenar från rot
halsen räknade 435 skidor eller 1,740 frön; ett rätt stort, dock 
knappast mer än medelstort exemplar bar inalles 2,247 skidor med 
i rundt tal 10,000 frön. Dessa siffror visa ju klart och tydligt 
denna arts förökningsmöjligheter, så mycket mer, som fröna hvarje 
år med lätthet mogna, då deras mognadsperiod infaller tidigt på 
sommaren.

I vissa fall torde Algssum emellertid hafva direkt införts till 
platser, där den genast funnit en lämplig lokal och sedan hållit 
sig kvar samt undgått att genom jordens förnyade bearbetning 
utrotas, d. v. s. sådana platser, som igensåtts med afsikt att här 
allt framgent erhålla en gräsmatta. Jag menar särskildt järn
vägsbankarna; dessa utgöra ju torra växtplatser. De besås ju i all
mänhet med hvitklöfver och en del andra vallväxter, af hvilka frö 
ej produceras i vårt land. Härigenom har Algssum kommit in på 
en mängd dylika ställen; en hel del uppgifter härom förekomma 
också, så t. ex.: Skåne: Hör på järnvägsbanken; Östergötland: 
mellan Sömmens och Boxholms järnvägsstationer på banvallen; Upp
land : Väster-Löfsta, utefter järnvägen mellan Morgongåfva och Visbo; 
Stockholms-Näs: nära Kungsängens järnvägsstation på järnvägs
banken; Medelpad: Komsta i mängd på skärningen vid järnvägen, 
Magdbyn i Borgsjö s:n på banvallen o. s. v. Hit torde äfven kunna 
föras sådana lokaler som Arlöfs (Sk.), Lomma (Sk.), Akarps (Sk.), 
Stehags (Sk.), Berga (Sm.), Malmslätts (Ög.), Roma (Gotl.), Vingåkers 
(Sörml.) m. fl. järnvägsstationer. Algssum calycinums uppträdande 
på kyrkogårdar och i en del städer m. fl. ställen torde lika-
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ledes bero på att den inkommit vid igensåning af gräsmattor, hvar- 
vid ofta äfven hvitklöfverfrö användes.

Oaktadt det således torde vara till fullo säkert, att Algssum med 
hvitklöfver-, alsikeklöfver- eller annat dylikt frö införts till fler
talet växtplatser i vårt land, är ju emellertid ej den möjligheten 
utesluten, att den i ett eller annat fall kan hafva inkommit på annat 
sätt. Så torde den väl möjligen på ett eller annat ställe hafva in
kommit medelst barlast, ehuru detta torde vara sällsynt, då den 
blott är iakttagen på ett fåtal dylika lokaler, t. ex. Halmstad, Kal
mar, Slite på Gotland, Långrör och Sandarne i Hälsingland.

Hvad Alyssum calycinums spridning inom landet beträffar, så 
torde den i stort sedl varit obetydlig; härför talar den omständig
heten, att den oberoende af alla kommunikationer uppträdt på en 
hel del långt från hvarandra skilda platser. Att den medelst vall
växtfrö skulle hafva spridts från det ena stället till det andra är i 
allmänhet föga troligt, då ju frö af densamma förekommer som för
orening i frö af hvitklöfver, som ej alls fröodlas i vårt land. Där
emot torde en spridning i smått genom exempelvis hötransport 
kunna äga rum. Detta har jag själf varit i tillfälle att iakttaga vid 
Wrangelsliolm i Västergötland. Alyssum uppträdde här för första 
gången 1900 i ett klöfverfält, några år senare iakttog jag den vid 
den väg, på hvilken höet transporterades från detta fält, samt på 
en grusad plan vid den lada, där höet aflastades. Malme, I, p. 106, 
omnämner äfvenledes, att den sprides utefter vägarna, hvarjämte 
ju en del uppgifter (se förteckningen) finnas om dess förekomst vid 
vägkanter. Äfvenledes skulle ju fröna af Alyssum om vintern på hård- 
frusen mark kunna spridas något med vindens tillhjälp; Alyssum 
är nämligen iakttagen som vinterståndare (Norén & Witte, I, p. 
68, tab. p. 72—73).

Ett par förhållanden, som kunna vara af intresse att påpeka, är 
den relativt stora utbredningen af Alyssum i Skåne och på Gotland, 
hvilka provinsers jordbrukare i stor utsträckning begagna sig af 
importeradt frö till insåning i sina vallar. Vidare torde det kunna 
vara al intresse att omnämna, att Alyssum mångenstädes uppträdt 
på större egendomar, hvarest oftare begagnas importeradt vallväxt
frö och hvarest oftare användes hvitklöfverfrö i vallblandningarna 
än hvad fallet varit och äfven fortfarande är i smärre jordbruk.

Sedan vi nu redogjort för utbredningen och spridningen af Alys
sum calycinum i vårt land, torde det vara af intresse att omtala 
dess utbredning i allmänhet.
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Alyssum calycinum är ursprungligen inhemsk i mellersta och 
södra Europa samt närgränsande delar af Asien.

I Spanien angifves Alyssum calycinum af Willkomm & Långe, I, 
p. 1883, vara allmän utom i bergstrakterna; af Zetterstedt, I, p. 
22, angifves den dock i Pyrenéerna vara vanlig i de lägre dal
gångarna.

I Frankrike är den öfverallt allmän på torra och steniga platser 
(jfr Grenier & Godron, I, p. 115; Rouv & Foucard, I, p. 186).

I Italien synes den förekomma (jfr Bertoloni, I, och Cessati, 
Passerini & Gibelli, I, p. 832) öfver hela halfön såväl som på 
öarna.

Hvad Balkanhalfön angår, så synes den här förekomma mången
städes (jfr Boissier, I, p. 285; Schlosser, I, p. 246).

För Ryssland uppgifves den (1842) af Ledebour, I, p. 137, före
komma i mellersta (Lithauen, Volhvnien, Moskva, Pensa, Tambow, 
Simbirsk) och södra (Kiew, Podolien, vid Wolga, Kaukasien) delarna, 
ehuru den sedermera blifvit spridd mot norr och nordväst, så t. ex. 
uppgifves den (1895) flerstädes för Östersjöprovinserna af Lehmann, 
I, p. 314, som därstädes anser den vara »durch Grassamen einge
schleppt» .1

I Österrike-Ungern är Alyssum calycinum allmän på torra, sandiga 
och steniga platser (jfr Reck von Mannagetta, I, p. 469).

Äfven i Schweiz är denna växt ej sällsynt (jfr Hegetschweiler, 
I, p. 636; Gremli, I, p. 78).

I Tyskland förekommer den allmänt förutom i en del bergstrakter 
(jfr Ascherson & Gr/Ebner, I, p. 363; Garcke, I, p. 363); i norra 
och nordvästra Tyskland synes den dock på senare tid hafva in
kommit, så t. ex. säger Marsson, I, p. 46, beträffande dess före
komst i Vorpommern: »auf Feldern, besonders auf Kleeäckern, 
früher selten, sich gegenwärtig aber immer weiter verbreitend.» I 
Mecklenburg var den ej 1819 anmärkt, däremot 1828 funnen i detta 
lands sydöstra del, 1841 i norra delen (jfr Prahl, I, p. 16, 17). I 
Schleswig-Holstein skall den enligt Prahl, I, p. 16, för första gången 
vara funnen 1821 (vid Lauenburg af Nolte).

I Holland förekommer Alyssum visserligen ej allmänt, men dock 
här och där på sandmark (jfr Garjeanne, I, p. 249; Suringar, I,

1 I Finland torde Alyssum ej vara iakttagen, den omnämnes ej 1889 af S.elan, 
Kihi.man och Hjelt (Herbarium Musei fennici) ej heller 1897 af Hamberg, I, och 
ej ens 1906 af Lindberg (Plantae Finlandiie exsiccatse).
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p. 197). I dessa arbeten angifves ej arten såsom inkommen, dock 
skall den enligt meddelande från konservatorn vid Leidens bota
niska museum d:r J. W. C. Goethart för första gången i Hol
land vara påträffad 1834 (Wilp vid Deventer).

I England och Skottland angifves den af Babington, I, p. 32, 
(1881) nu allmänt förekomma, däremot tidigare af Watson, I, p. 
132, flerstädes införd, exempelvis på ett ställe »probably introduced 
with Medicago lupnlina».

I Danmark är Alyssum calycinum för första gången funnen om
kring 1832 af B. Kamphovener (jfr Lange, III, p. 275) vid »Kjoge 
paa Bakken imellem Svinevadkro og Eiby». Numera är denna art 
(enl. Lange, III, p. 275) allmänt utbredd »som Ukrud paa Grses- 
og Klovermarker, indfordt sydfra».

Hvad slutligen Norge beträffar, så är i detta land Alyssum först 
påträffad 1857 på Slottsbacken vid Kristiania (Holmboe, 1, p. 190). 
Numera förekommer den rätt allmänt i närheten af Kristiania, men 
för öfrigt linnes den blott på några få spridda ställen i södra delen 
af landet; den nordligaste växtplatsen i detta land är Hamar på 
60° 48' n. br. Holmboe lämnar för öfrigt, I, p. 190—193, p. 239— 
241, en noggrann redogörelse för denna arts utbredning och sprid
ning i Norge; han säger också angående dess inkomst i landet: 
»Paa de lieste voksesteder kan denne art med bestemlhed siges 
va're i ml fort med grsesfro».

I Asien förekommer Alyssum inhemsk i Mindre Asien och Syrien 
(jfr Boissier, I, p. 285).

1 Nord-Amerika förekommer Alyssum calycinum införd från Eu
ropa i de nordöstra staterna [jfr Bobinson & Fernald, I, p. 424: 
»occasional in grashed (Adv. from Eur.)»], däremot ej i de sydöstra 
(jfr Small, 1).

Som en sammanfattning af det ofvan sagda kan om utbredningen 
af Alyssum calycinum sägas, alt den synes vara inhemsk i södra 
och mellersta Europa (Spanien, Frankrike, Italien, Balkanhalfön, 
södra ock mellersta Ryssland, Ungern, Österrike, Schweiz, södra 
ock mellersta Tyskland samt troligen åtminstone delvis Belgien) 
samt vissa delar af västra Asien, däremot är den under senare tid, 
troligen hufvudsakligen under 1800-talet, införd väl i allmänhet 
medelst vallväxtfrö till Östersjöprovinserna äfvensom andra delar 
af Ryssland, norra och nordvästra Tyskland, Holland, England, 
Danmark, Norge och Sverige samt äfven vissa delar af Nord- 
Amerika.

Svensk Botanisk Tidskrift 1909. 32



354

De Candolle lämnar, II, p. 74—75, 85 — 90, PI. 1, en redogörelse 
för denna arts nordgräns, som han låter gå (jfr PI. 1 och p. 74 
not [b]) från Ural ungefär vid 54° n. br. vidare till 55° n. br. söder 
om Kasan, därifrån förbi Moskva, Königsberg, Köpenhamn öfver 
Schleswig-Holstein till Edinburgh nära 57° n. br. Från detta sist
nämnda ställe skulle artens västgräns förlöpa i kurvor längs Skott
lands och Englands ostkust och vidare ned öfver Bretagne. Enligt 
De Candolle skulle Alyssum vara i behof af hög sommartempe
ratur och ej tycka om fuktigt klimat. Detta torde väl dock ej fullt 
stämma ölverens med denna arts nuvarande utbredning i nord
västra Europa, då den numera är allmän i England, i Danmark 
och flerstädes i Sverige samt äfvenledes i Norge. För öfrigt torde 
väl Alyssum calycinum i egenskap af vinterannuell ej vara i så hög 
grad beroende af dessa nyssnämnda faktorer. Den af De Candolle 
uppdragna nordgränsen för Alyssum synes dock något egendomlig, 
då den ej angifver nordgränsen för denna art såsom ursprunglig, i 
hvilket fall exempelvis de danska växtplatserna ej borde medtagits 
(Alyssum påträffades ju i Danmark senare än i Sverige), den an
gifver ej heller den absoluta nordgränsen för denna art, ty då 
borde denna gått öfver Uppsala (jfr Hartman, Fl. ed. 6. 1854). Orsaken 
härtill torde dock vara, att han ansett dess förekomst i vårt land 
mera tillfällig; han säger nämligen, I, p. 74: »L’Alyssum calycinum 
manquait å la peninsule scandinave; mais depuis quelques années, 
il s’est introduit dans diverses localités méridionales, sans qu on 
puisse peut-étre le regarder comme définitivement acquis å cette 
flore», dock hade arten förekommit vid Brösarp i Skåne lika 
länge som i Schleswig-Holstein och ungefär ett decennium längre 
än i Danmark.

Alyssum calycinum är en utprägladt xerofil växt; detta synes ju 
redan på dess uppträdande i vårt land. Det torde kunna vara af 
intresse att något omnämna huru den förekommer i de trakter, där 
den är inhemsk. I allmänhet synes den uppträda på soliga, torra, 
sandiga eller steniga platser; denna art upptages också af Drude, 
I, p. 189, bland de arter, som karakterisera »die trockenen Hügel
formationen». I sydöstra Europa förekommer denna art t. o. m. 
på stäpperna; Radde, I, omnämner den llerestädes vid beskrifning 
af stäppens vegetation; så t. ex. består stäppens vårflora vid norra 
foten af Kaukasus vid Wladikaswkas af lökväxter (Muscari-, Orni- 
thogalum- och Gagea-arter), vidare Iris- och Crocns-arter samt en del 
cruciferer såsom Alyssum minimum Willd., A. calycinum, Draba
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verna L., Meniocus linifolius DC. samt vidare Veronica agrestis L., 
V. arvensis L., V. verna L., Androsace maxima L., Erodium, m. fl. 
(Hadde, 1. c., p. 35); älven i den s. k. Vermouthstäppen förekommer 
Alyssum calgcinum; Hadde säger nämligen, I, p. 92, att i Vermouth
stäppen finnas »gedrängte Gruppen von Alyssum minimum, Alyssum 
calycinum und Meniocus linifolius, Capsella bursa pastoris, Lepidium 
perfoliatum», m. fl.

KRONOLOGISK FÖRTECKNING ÖFVER VÄXTPLATSER FÖR 
ALYSSUM CALYCINUM I SVERIGES OLIKA LANDSKAP.

1. Skåne.

1823: Brösarps s:n: vid gästgifvargården (Fries, I, p. 14: »Ad 
Brösarp Scanise orientalis in clivis arenosis juxta amnem. 
Legi prorsus defloratum et exsiccatum Aug. 1823, nuperius 
Ilorens et fructiferum Stud. Areschoug»; jfr Nyman, II, p. 
332: »Fries upptäckte Grådodran (som svensk) vid Brösarp 
i östra Skåne, 1823»),

1829 : Brösarps s:n (i U. M. H. ur herb. Wahlenberg; på etiketten 
står: »clivi arenosi ad Brösarp Scanise orientalis stud Are- 
schoug 1829, ubi 1829 colles defloratas et defoliatas vidi. 
Acceptum a cel. Fries 1829»),

1831 : Brösarps s:n (Areschoug i U. M. H.).
1832 : Brösarps s:n: vid gästgifvargården (Hartman, Fl. ed. 2,

p. 176).
18.55: Brösarps s:n (Fries, II, p. 67: »In clivis arenosis ad Brösarp 

Scanise orientalis).
1837 : Brösarps s:n (Düben, I, p. 39: »Que circa Andrarum, Brösarp, 

Hatlunda extenditur regio arenoso-clivosa, hodie silvi fere 
denudata, plantas non paucas sibi fere omnino privas offert,
nt — —, Alyssum calycinum,------------------»; härmed afses
naturligtvis växtplatsen vid Brösarps gästgifvargård).

1838: Brösarps s:n: vid gästgifvargården (Hartman, Fl. ed. 3, 
p. 152).

1843 : Brösarps s:n: vid gästgifvargården (Hartman, Fl. ed. 4, p. 
209; Högberg, I, p. 167: »på galgbacken (norr om ån och 
öster om Maglehemsvägen) på sluttningen åt ån sparsamt»).



1846 : Brösarps s:n (N. J. Andersson i R. M. H.; A. E- Longberg

i U. M. H.: »på galgbacken»).
1847 : Skurups s:n: Svaneholm (G. Löwenskiöld i L. M. H.).
1848: Brösarps s:n (Areschoug i U. M. H., på etiketten står äfven:

»quo loco primus in Suecia legi 1823 Fr.»).
1849 : Brösarps s:n: vid gästgifvargården (Hartman, Fl. ed. 5,

p. 110).
1851 : Brösarps s:n (Boheman i R. M. H.).
1852 : Brösarps s:n (O. W. Areschoug i R. M. H.).
1854 : Brösarps s:n: vid gästgifvargården (Hartman, Fl. ed. 6, p. 

121; jfr Cervin, I, p. 106: »Vid Brösarp fanns Alyssum ca- 
lycinum i mängd, spridd från galgbacken neråt ängen ända 
till ån. Den vårdas af allmogen såsom en sällsynthet»; i 
prof. O. Nordstedts herbarium finnas äfven ex., samlade 
1854 af A. B. Cervin).

1857 : Brösarps s:n (Scheutz, II, p. 130: »Vid Brösarp stod Alys
sum calycinum på den s. k. Galgbacken»).

1858 : Brösarps s:n: vid gästgifvargården (Hartman, Fl. ed. 7, p.
Ill); Hvellinge s:n (John E. Jönsson i prof. O. Nordstedts 
herbarium); Malmö (Westerlund, I, p. 144: »kring Malmö, 
på mångfaldiga ställen, 1858—1862»).

1859 : Lund: Öster Tull (O. Nordstedt i eget herbarium).
1861 : Brösarps s:n: vid gästgifvargården (Hartman, Fl. ed. 8, 

p. 115).
1864 : Brösarps s:n: vid gästgifvargården (Hartman, Fl. ed. 9, p.

97); Trolle-Ljungby s:n: Trolle-Ljungby (F. R. Aulin i Söder
malms högre allmänna läroverks herbarium).

1865 : Husie s:n (P. Brorsson i L. M. H.).
1866 : Mellan Hvellinge och V. Grefvie; mellan Svaneholm i Sku

rups s:n och Brodda i Slimminge s:n; Husie s:n; Hyllie s:n: 
Limhamn; Malmö; mellan Sjöbo i S. Asums s:n och Veberöd 
i en furuplantering; Vanstads s:n: Vanstatorp (ymnigt); i 
större delen af Färs härad; Burlöfs s:n: Akarps järnvägssta
tion; Öfveds s:n: Öfvedskloster (flerstädes); Lund: utom norra 
tullen; Brösarps s:n; Hörby s:n; Stehagssm: Stehags järnvägs
station; Hörs s:n: Hör på järnvägsbanken; Köpinge s:n: Uge- 
rup; Skepparslöfs s:n: Öllsjö; Kristianstad: Lingenäset; Trolle- 
Ljungby s:n; m. fl. ställen (alla- lokaler enligt Areschoug, I, 
p. 74); Ö. Kärrstorps s:n: Bjersjölagård (L. Schlegel i U. M.
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H. och R. M. H.); Lomma s:n: Alnarp (P. Brorsson och A. 
Nathorst i läroverksadj. E. Köhlers herbarium).

1869 : Trolle-Ljungby s:n (F. R. Aulin i U. M. H.).
1870: Trelleborg; Ö. Tommarps s:n: Tommarp; mellan Klörup i 

L:a Slågarps s:n och Grefvie; mellan Hvellinge och V. 
Grefvie; St. Köpinge s:n: Svenstorps järnvägsstation; mellan 
Svaneholm i Skurups s:n och Brodda i Slimminge s:n; 
Husie s:n (furuplantering); Hyllie s:n: Limhamn; mellan 
Sjöbo i S. Åsums s:n och Veberöd i en furuplantering; Van
stads s:n: Vanstatorp (i mängd); Burslöfs s:n: Åkarps järn
vägsstation; Lomma s:n: Alnarp; Öfveds s:n: Öfvedskloster; 
Lund: utom ö. tull o. n. tull; Lyngbysm: Kongsmarken (i ett 
klöfverland); Brösarps s:n; Hörby s:n; Stehags s:n: Stehags 
järnvägsstation; mellan Stehag och Hör på järnvägsbanken; 
Köpinge s:n: Ugerup; Skepparslöfs s:n: Öllsjö; Kristianstad: 
Lingenäset; 1 rolle-Ljungby s:n: Trolle-Ljungby; Helsingborg: 
öster om staden; Brunnby s:n: Kullaberg (alla lokaler efter 
Lilja, I, p. 463; dessutom upptager nämnda arbete äfven: 
Sissebäck vid bron*; Sissebäck är beläget i Sölvesborgs 

landsförsamling; denna växtplats, som upptages äfven för 
Bleking al Svanlund, II, p. 22, torde ligga på själfva gränsen 
mellan detta landskap och Skåne).

1873: Gudmundtorps s:n: Hejdeholm (Eriksson & Tullberg, I,p. 132).
1878: Brösarps s:n (F. Areschoug i L. M. H.).
1881 åstad; mellan Hvellinge och V. Grefvie; St. Köpinge s:n: 

Tosterup; mellan Svaneholm i Skurups s:n och Brodda i 
Slimminge s:n; Simrishamn; Vanstads s:n: Vanstatorp; mel
lan Sjöbo i S. Åsums s:n och Veberöd; Husie s:n; Hyllie 
s:n: Limhamn; Malmö; Burslöfs s:n: Åkarps järnvägsstation; 
Lomma s:n: Alnarp; Lund; Brösarps s:n; Landskrona; Gud- 
m und torps s:n; Stehags s:n: Stehags järnvägsstation; Hörs 
s:n; Köpinge s:n: Ugerup; Skepparslöfs s:n: Öllsjö; Trolle- 
Ljungby s:n; Gustaf Adolfs s:n: Viby; Nosaby s:n: Hammar, 
Blackan; Kristianstad (flerstädes); Ifvetofta s:n: Bromölla; Fär- 
löfs s:n; Fjälkestads s:n: Råbelöf; Oppmanna s:n: Trädgårds- 
berg (alla uppgifter enl. Areschoug, II, p. 216, som dessutom 
tillägger: »och på många andra ställen», hvarjämte han säger, 
att denna art »har de senaste åren spridt sig i hela östra, 
södra ock mellersta delarne»; Ströfvelstorps s:n: Vegeholm 
(R. Wallengren i R. M. H. och i L. M. H.).
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1882- Lund (P. F. Lundquist i U. M. H.): Hospitalet (enl. uppgift af 
fil. stud. O. Dahlgren); Asmundtorps s:n (N. Alvthin i L.M.H.).

1884: Lomma s:n: Alnarp (enl. meddelande af direktör J. E. Pal
mer); Lackalänga s:n (Hj. Möller i U. M. H.); Bosjöklosters 
s:n: Kulleberga (N. H.i. Nilsson i L. M. H.).

1886: V. Sallerups s:n: Eslöf (H. Thedenius i R. M. H.); Engel- 
holm (G. Norström i U. M. H.).

1887: Lackalänga s:n (E. Ljungström i L. M. H.); Våla skog (A. 
S. Trolander i U. M. H.); denna lokal skall väl vara Väla 
i Kropps s.n.

1891: Hyllie s:n. Limhamn (W. Sandberg i fil. kand. G. Samuels
sons herbarium).

1893: V. Sallerups s:n: Eslöf i ett grustag 1893—1899 (enl. med
delande af doktor S. Birger).

1895: Örtofta s:n: på järnvägsbanken (enligt meddelande af doktor 
S. Birger); Åhus s:n: Åhus (Lennart Fries i förf. herba
rium).

1897: Simrishamn (1897 — 1908 enl. meddelande af läroverksadj. 
M. O. Malte).

1898: Lund: norrut nära monumentet öfver slaget vid Lund å en 
grusbacke (enl. meddelande af doktor S. Birger).

1899: Hammarlunda s:n: i en sandgrop nära Stanneborg (P. Borén 
i U. M. H. och R. M. H.).

1900: St. Köpinge s:n: på en trädesåker utanför Fredriksbergsskogen 
(P. Borén i R. M. H.); Refvinge s:n: Refvingehed (enl. med
delande af läroverksadj. M. O. Malte); Helsingborg (E. Vetter
hall i läroverksadj. E. Köhlers herbarium).

1903: Asmundtorps s.n: i sandtäkter (enl. meddelande af direktör 
J. E. Palmer).

1905: Svalöfs s:n: Svenstorp i klöfvervall (enl. meddelande af di
rektör J. E. Palmer).

1906: Lackalänga s:n: Furulund i sandtäkter (enl. meddelande af 
direktör J. E. Palmer).

1908: Maglarps s:n: Maglarps by (enl. meddelande af kand. V. 
Nordlind); Tryde s:n: Tomelilla mot Benestad (enl. med
delande af kand. V. Nordlind); Åhus s:n: Åhus (enl. med
delande af läroverksadj. M. O. Malte).

1909: Arlöfs s:n: Arlöfs järnvägsstation!; Lomma s:n: Lomma järn
vägsstation vid godsmagasinet!; Lackalänga s:n: mycket all
män mellan Furulund och Kjeflinge!; N. Skräflinge s:n: Tec-



komatorps järnvägsstation (enl. meddelande af fil. d:r N. 
Sylvén); Svalöfs s:n: vid järnvägsbron öfver bäcken!

Utan årtal: Brösarps s:n (H. H. Ringius i U. M. H.; ur herb. Düben 
i L. M. H. och ur herb. Hartman i U. M. H.); mellan Hvel- 
linge och V. Grefvie (C. Hintze i L. F. H.); Veberöds s:n: 
järnvägsstationen (enl. meddelande af läroverksadj. M. O. 
Malte).

2. Bleking-,

1847: Nettraby s:n: Boråkra (B. A. Söderström i U. M. H.).
1855: Lösens s:n: Lyckeby (pastor Sabelström i Ankarcrona, I, 

p. 174); Nettraby s:n: Boråkra (apotekare Söderström i 
Ankarcrona, I, p. 174).

1858: Lösens s:n: Lyckeby; Nettraby s:n: Boråkra (Ankarcrona i 
Hartman, Fl. ed. 7, p. 111).

1860: Ramdala s:n: Berntorp (j. Ankarcrona i U. M. H. och i R.
M. H.; H. G. Lübeck i R. M. H.).

1861: Lösens s:n: Lyckeby; Nettraby s:n: Boråkra; Ramdala s:n:
Berntorp, ymnigt (Ankarcrona i Hartman, Fl. ed. 8, p. 115). 

1864: Lösens s:n: Lyckeby; Nettraby s:n: Boråkra; Ramdala s:n:
Berntorp, ymnigt (Hartman, Fl. ed. 9, p. 97).

1865: Lösens s:n: mellan Lyckeby och Bellevue (enl. Ankarcrona); 
Nettraby s:n: Boråkra (enl. Söderström); Ramdala s:n: Bern
torp, ymnigt; Sölvesborgs landsförs.: Sissebäck nära bron 
(alla uppgifter enligt Gosselman, I, p. 114).

1876: Mjelby sm (H. Falk i U. M. H. och i R. M. H.).
1886: »Mångenstädes, men tillfällig och snart försvinnande» (Svan

lund, 1, p. 12).

1889: Lösens s:n: Lyckeby; Ramdala s:n: Berntorp; Karlskrona: 
Vämmö på kyrkogården; Rödeby s:n; Sillhöfda s:n: Holmsjö; 
Nettraby s:n: Boråkra; Elleholms s:n: Elleholm; Mjelby s:n: 
vid prästgården; Jemshögs s:n: Råängarna; Sölvesborgs lands
församling: Sissebäck vid bron (alla uppgifter enl. Svanlund,
II, p. 22).

1896: Karlskrona: Wämmö (Robert Zachrisson i L. M. H.).
1899: Karlskrona: Wämmö (P. Lunden i fil. kand. G. Samuelssons 

herbarium).
1903: Sölvesborg (Nordström, I, p. 41): iakttagen hvarje år 1903 

-1908).
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3. Halland.

1879: Renneslöfs s:n: på ett träde söder om kyrkan (Bergendahl, 
I, p. 158); Halmstad å barlast 1879—1883 (Neuman, I).

1882: Varberg: på åkrar nordost om staden t. ex. vid Sandlyckan 
(Gabrielsson, I, p. 15).

1883: Snöstorps s:n: Nydala (A. Lyttkens i Neuman, I).
1887: Varberg: på åkrar omkring staden (J. A. Gabrielsson i lT. 

M. H.).
1896: Falkenberg (enl. meddelande af fil. kand. Sten Svensson). 
1898: Falkenberg (Sten Svensson i läroverksadj. E. Köhlers her

barium).
1905: Falkenberg (Sten Svensson i L. M. H.).
1908: Veinge s:n (enligt meddelande af direktör J. E. Palmer); 

Skrea s:n: nära Skrea järnvägsstation (enl. meddelande af 
fil. kand. Sten Svensson).

4. Småland.

1854: Förlösa s:n (Hartman, Fl. ed. 6, p. 121).
1857: Förlösa s:n (Scheutz, I, p. 24, not 9: »Alyssum calycimun 

L. See. Dr. Petersson perperam indicatur a Westerlund 
leetum in Förlösa.»).

1858: Förlösa s:n (Hartman, Fl. ed. 7, p. Ill); Jönköping (N. J. 
Scheutz i U. M. H.).

1859: Jönköping (N. J. Scheutz i prof. O. Nordstedts herbarium):
på vallarna (Herb. Fries i U. M. H.).

1860: Västervik (N. J. Scheutz i U. M. H. och R. M. H.; C. F.
Willd i fil. d:r A. Lunds herbarium J).

1861: Kalmartrakten: flerstädes (enl. Ekstrand); Förlösa s:n; Jön
köping: på vallarna (enl. Scheutz); Västervik (alla uppgifter 
enl. Hartman, Fl. ed. 8, p. 115).

1863: Hossmo s:n. Rinkaby; Kalmar: Falkenberg, Lindehult; För
lösa s:n; Västervik (alla uppgifter enl. Sjöstrand, II, p. 218); 
Högsby s:n (stud. A. Engström enl. E. V. Ekstrand i Scheutz, 
III, p. 122). 1

1 Apotekaren C. Pleuel har meddelat mig, att Alyssum calycinum nu saknas 
i trakten af Västervik och Gamleby och att han aldrig anträffat den i Kalmar 
läns norra del; vidare omnämner han, att fil. d:r A. Lund uppgifver, att växten i 
fråga förr funnits å det område, som i slutet af 1860-talet eller i börjen af 1870- 
talet togs i anspråk för den nuvarande stadsparken.
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1864: Kalmartrakten: flerstädes; Förlösa s:n; Jönköping: på vallarna; 
Västervik (alla uppgifter enl. Hartman, Fl. ed. 9, p. 97); 
Ryssby s:n: Ryssbylund (E. Friman i U. M. H.) och Törnerum 
(A. Påhlman i U. M. H.); Jönköping: på vallarna (Scheutz, 
IV, p. 128).

1867: Jönköping: på gamla fästningsvallar (K. A. Th. Seth i U.
M. H.).

1869: Jönköping: på vallarna (N. J. Scheutz i U. M. H.).
1878: Växjö: mellan Ringsberg och Ulriksberg (Scheutz, V, p. 147). 
1880: Nässjö s:n: järnvägsstationen (Lagerheim^ II, p. 159).
1881: Jönköping (J. O. Svanström i L. M. H. och i L. F- H.). 
1884: Högsby s:n (Carl Åhlén i läroverksadj. E. Köhlers her

barium).
1887: Kalmar (Arnold Thörn i läroverksadj. IS. Köhlers herba

rium); Växjö: vid hospitalet (H. O. Lundquist i läroverksadj. 
E. Köhlers herbarium).

1888: Högsby s:n (J. Cederblad i U. M. H.); Växjö (Nordström, 
I, P- [43]).

1898: Förlösa s:n (B. Backman i U. M. H.).
1901: Jönköping (enl. meddelande af pastor E. Andrén).
1903: Kalmar: barlastplats (Witte, II, p. 6l).
1904: Högsby s:n: Berga järnvägsstation (E. Köhler).
Utan årtal: Oskarshamn (K. Fr. Thedenius i R. M. H.).

5. Öland.

1841: Mörbylånga s:n: »in arvo neglecto inter Mörbylånga kjrrka 
et Landtborgen parce» (Sjöstrand, I, p. 485).

1849: Samma lokal som 1841 (Sjöstrand, I, p. 485).
1850: As s:n: »inter Ranunculum Philonotin copiosissime» (Forsgård 

enl. Sjöstrand, I, p. 485).
1854: Ås sm: Näsby (ymnigt bland Ranunculus Philonotis enl. Fors

gård); Mörbylånga s:n: mellan k3rrkan och landtborgen 
(Hartman, Fl. ed. 6, p. 121).

1858: Ås s:n: Näsby; Mörbylånga s:n: mellan kyrkan och landt
borgen (Hartman, Fl. ed. 7, p. 111).

1861: Ås s:n: Näsby; Mörbylånga s:n: mellan kyrkan och landt
borgen (Hartman, Fl. ed. 8, p. 115).

1863: Ås s:n; Mörbylånga s:n: på en trädesåker emellan kyrkan och
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landtborgen; Resmo s:n (alla uppgifter enl. Sjöstrand, II,
p. 218).

1864: Resmo s:n, ymnigt; Mörbylånga s:n: mellan kyrkan och 
landtborgen (Hartman, Fl. ed. 9, p. 97).

1866: Smedby s:n (Westling i Södermalms högre allmänna läro
verks herbarium).

1869: Thorslunda s:n (L. J. Collin i U. M. H.).
1873: Thorslunda s:n: Färjestaden (M. Jonsson i U. M. H.).
1881: Köpings s:n (N. J. Scheutz i L. M. H.); Thorslunda s:n: 

Tveta (C. H. Johansson i Västerås högre allmänna läroverks 
herbarium).

1884: Thorslunda s:n: Arontorp (M. Lönnroth i U. M. H.).
1888: Köpings s:n (Lénström, I, p. 256); Thorslunda s:n: Tveta 

(C. V. Skotte i läroverksadj. E. Köhlers herbarium).
1894: Thorslunda s:n: Björnhofda (E. Svensson i fil. kand. G. Sa

muelssons herbarium).
1897: Norra alfvarområdena (C. Areskog i Hemmendorff, I, p. 8). 
1899: Borgholm: åkrar norr om staden (T. Lagerrerg i U. M. H.).

6. Gotland.

1851: Visby: söderut (Isr. Kolmodin enl. Johansson, II, p. 180). 
1854: Visby: söder om staden (Hartman, Fl. ed. 6, p. 121).
1856: Visby (P. T. Cleve i R. M. H.).
1858: Visby: söder om staden (Hartman, Fl. ed. 7, p. 111).
1861: Visby: söder om staden (Hartman, Fl. ed. 8, p. 115).
1862: Martebo s:n: Martebo myr (S. F. Ekman i U. M. H. oeh S.

L. Törnqvist i U. M. H.).
1864: Visby: söder om staden (Hartman, Fl. ed. 9, p. 97).
1867: Rone s:n: Ronehamn (O. A. WestöÖ enl. meddelande af d:r 

K. Johansson); Stånga s:n (O. A. Westöö enl. meddelande 
af d:r K. Johansson); Visby (von Cederwald, I, p. 170); 
Othems s:n: Slite (O. A. Westöö i von Cederwald, I, p. 170); 
Stenkyrka s:n (R. Oldberg i U. M. H. och R. M. H.); Lär
bro s:n: Storugns (von Cederwald, I, p. 170).

1869: Visby: »vid Kolmodins tomt»; Othems s:n: Slite; Stenkyrka 
s:n; Lärbro s:n: Storugns; m. fl. ställen (Eisen och Stenberg, 
I, p. 24).

1860-talet: Visby: S. Byrummet (enl. meddelande af d:r W. Molér). 
1879: Othems s:n: Slite (A. Y. Grevillius i U. M. H.).
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1882: Roma s:n (Th. A. Sätervall i L. M. H.).
1883: Visby (A. O. Olson i U. M. H.).
1886: Hemse s:n: flerstädes (Lalin enl. meddelande af d:r K. Jo

hansson; dock tvifvelaktigt om uppgiften gäller detta år 
eller 1878); Visby (L. A. Jägerskiöld i U. M. H. och K. 
Johansson i R. M. H.).

1887: Lummelunda s:n (E. Hägg i Västerås högre allmänna läro
verks herbarium).

1888: Roma s:n: nära järnvägsstationen (Lénström, I, p. 259); 
Visby: i en åker utanför staden (E. Köhler enl. med
delande af fil. kand. G. Samuelsson).

1889: Vänge s:n (Johansson, I, p. 129 samt dessutom enligt upp
gift flerstädes på södra Gotland).

1880-talet: Slite s:n: sällsynt (Matsson enl. meddelande af d:r K. 
Johansson); Ronia s:n (Lénström enl. meddelande af d.r K. 
Johansson).

1880- eller 1890-talet: Klinte s:n: Klintebys; Vänge s:n; Eskelbems 
s:n (i ett skolherbarium); Gothems s:n; Fole s:n; Visby: Häst
näs å sandig åker; Bro s:n: And landsvägen; Vestkinde s:n: 
Pilmyr på sandiga vägar och på strandgrus vid åkrar, Skäggs; 
Lummelunda s:n: Etebols i grustag, Lundbjers; Hellvi s:n: 
Kyllej; Othems s:n (M. Östman); Runge s:n: Fårösund (alla 
uppgifter meddelade af d:r K. Johansson).

1891: Vesterhejde s:n (E. Köhler enl. meddelande af fil. kand. G. 
Samuelsson).

1893: Follingbo s:n: Dede (enligt meddelande af d:r K. Johansson). 
1894: Eke s:n: vid en väg; Hablingbo s:n (enl. uppgift af d:r K. 

Johansson); Visby: Snäckgärdet (C. Trägårdh i U. M. H.), 
norrut (enl. uppgift af fil. stud. O. Dahlgren).

1897: Från Hablingbo och Eke socknar till Visby här och där, 
likaledes från Visby till Stenkyrka s:n (Eisen och Stuxberg); 
Hellvi s:n: Kyllej; Othems s:n; Lärbro s:n: Storugns (Westöö); 

Bunge s:n: A'id Fårösund (alla uppgifter enligt Johansson, II, 
p. 180). — 1897 eller senare: Grötlingbo s:n: marknadsplats, 
sandfält; Närs s:n (i ett skolherbarium); Fröjels s:n; Klinte 
s:n: Loggarfve och Jufvik; Träkumla s:n; omkring Visby fler
städes (alla uppgifter meddelade af d:r K. Johansson).

1898: Visby: sandgropar vid Skrubbs (K. Johansson i R. M. H.). 
1899: Visby: vid vägen till lägret (K. Johansson i R. M. H.). 
1890-talet: Burs s:n: vid kyrkan; Stånga s:n; mellan Etelhem och
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Garde; Endre s:n: vid Ölbäck; Tingstäde s:n: flerstädes t. ex. 
sandig åker vid Träskvälder; Lummelunda s:n: sandig åker; 
Stenkyrka s:n; flerestädes (alla uppgifter meddelade af d:r
K. Johansson).

1901: Klinte s:n: Klintehamn (G. W. Ekman i fil. kand. G. Samuels
sons herbarium).

1905: Visby: norrut (enligt meddelande af fil. stud. O. Dahl
gren).

1906: Othems s:n: Slite vid hamnen (enl. meddelande af d:r S. 
Birger).

7. Östergötland.

1858: Ledbergs s:n: Odensfors (H.i. Mosén i U. M. H., P. Olsson 
i U. M. H. och i R. M. H., Planander i R. M. II.).

1859: Allhelgona s:n: Tallberg (A. Nilsson i U. M. H.); Norrkö
ping (C. A. R. Mobecker i fil. kand. G. Samuelssons her
barium).

1861: V. Tollstads s:n: Alvastra; Ledbergs s:n: Odensfors; Norr
köping (alla uppgifter enligt J. E. Planander i Kindbebg, 
I, p. 271).

1864: Vadstena (O. V. Regnstrand i U. M. H.); V. Tollstads s:n: 
Alvastra; Ledbergs s:n: Odensfors; Norrköping (Hartman, Fl. 
ed. 9, p. 97).

1866: Tingstads s:n: Smedby (Westling i IL M. H.).
1869: Björsäters s:n: Eklmlt (M. Huss i U. M. H.).
1874: Norrköping: norra kyrkogården på västra muren (Elmquist, 

I, p. 3l); Kettilstads s:n: vid kyrkan; Heda s:n; V. Tollstads 
s:n: Alvastra och Stockelycke; Grebo s:n: Damkärren; Väf- 
versunda s:n: vid Dagsmosse; Hogstadssm; Appuna s:n; Veta 
s:n: Mantorp; Vikingstads s:n: Åsorp; Skeninge: Sjöhagen; 
Linköping: Nykvarn nära fallet på holmen; Vadstena; Led
bergs s:n: Odensfors; Norrköping: kyrkogården (alla uppgifter 
enl. Kindberg, II, p. 147).

1878: Heda s:n: Norrön (J. E. Zetterstedt i U. M. H.).
1879: Kärna s:n: Malmslätt (C. Alf. Andersson i R. M. H.).
1880: Kettilstads s:n: vid kyrkan; Heda s:n; V. Tollstads s:n: Al

vastra, Stockelycke; Grebo s:n: Damkärren; Väfversunda s:n: 
Dagsmosse; Hogstads s:n; Appuna s:n; Veta s:n: Mantorp; Vi
kingstads s:n: Åsorp: Skeninge; Sjöhagen; Linköping: Ny-
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kvarn nära fallet på holmen; Vadstena; Ledbergs s:n: Odens- 
fors; Norrköping: kyrkogården [alla uppgifter enl. Kindberg, 
III, p. 204, hvarest äfven meddelas: »Ruderatväxt och ogräs 
i åkrar teml. rar och sporadisk (d. v. s. funnen på följande 
ställen, der den dock ej visar sig alla år)»]; Örberga s:n (A. 
Westerlund i U. M. H.).

1881: Rogslösa s:n (A. Wirén i U. M. H.); Kärna s:n (S. Juhlin i
L. M. II.): Malmslätt (II. Dahlstedt i U. M. H. och i R. M.
H.; C. Starbäck i U. M. H.).

1888: Heda s:n: grusgropar; Rogslösa s:n: Rogslösa och Hofvanäs (Du
sen, I, p. 51); Vikingstads s:n: Bankeberg (Cnattingius, I, p. 43).

1893: Kärna s:n: Malmslätts järnvägsstation (E. Köhler).
1901: V. Tollstads s:n: Alvastra branter (enl. meddelande af ingen

jör K. Stéenhoff).

1906: Väfversunda s:n: strax norr om Djurkälla järnvägsstation på 
järnvägsbanken (enl. meddelande af stud. T. Bergeron).

1907: Mellan Boxholms järnvägsstation i Ekeby och Åsbo socknar 
och Sömmens järnvägsstation i Säby s:n af Jönköpings län i 
mängd på banvallen (enligl meddelande af fil. d:r N. Sylvén).

1909: V. Tollstads s:n: Alvastra branter snedt ofvanför klosterrui
nen samt på och vid körvägen mellan Elvarums udde och 
Mickelstorp, 2 å 3 km. från Mullskräerna (allt enl. uppgift 
af läroverksadjunkten B. Sylvén).

8. Västergötland.
1860: Falköping (G. Löwenskiöld i L. M. H.).
1861: Lerdala s:n (Rudberg, I, p. 44).
1862: Berga s:n: Säby i sjöallén (G. Löwenskiöld i Mariestads- 

Traktens Fanerogamer etc. p. 21; här omnämnes äfven, att 
denna art 1864 ej återfanns på denna växtplats).

1863: Vartofta-Åsaka s:n; mellan Falköping och Ranten (Linnars- 

son); Värnhems s:n; Berga s:n: Säby i- sjöallén (alla upp- 
gi 1 ter i Sahlén, I, p. 6l); Lerdala s:n: i åkrar (Nordstedt i 
Ivrok, I, p. 16).

1864: Vartofta-Åsaka s:n; Värnhems s:n; Lerdala s:n; Berga s:n: 
Säby (Hartman, Fl. ed. 9, p. 97).

1866: Kinnekulle (S. Vesterberg i U. M. H.).
1871: Kinnekulle: Blomberg i Källby s:n: (A. F. Smedberg i R.

M. H.); Kinnekulle (E. Alf. Andersson i L. F. H.).
1875: Sköfde; Kinnekulle (Forssell, I, P- 7).
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1870-talet: Kinnekulle: Brattfors (exil. meddelande af läroverksadj. 
J. Carlson).

1880: Kinnekulle (Reuterman i U. M. H.).
1882: Sköfde (A. G. Eliasson i L. M. H.).
1883: Sköfde (Linnarsson, I, p. 18).
1887: Sandhems s:n: vid kyrkan (H. Arnell i U. M. H. och i L. 

M. H.; enl. meddelande af lektor Arnell: »på en sandåker, 
nära kyrkan, ett par individ»).

1889: Kinnekulle: Martorp (F. A. Wingborg i Strömbom, I, p. 
159).

1890: Hassle s:n: kyrkogården (enl. meddelande af fil. d:r N. Syl- 
vén iakttagen från början af 1890-talet till 1907, däremot 
1908 ej återfunnen).

1891: Kinnekulle: Kullatorp (Östergren, I, p. 119).
1892: Sköfde (P. Settf.rman i förf. herbarium).
1893: Skärfs s:n: Hushagen, på sluttningen af en moränkulle i 

mängd (enl. meddelande af lektor H. Arnell).
1895: Warnhems s:n: vid landsvägen nära Ökull (enl. meddelande 

af fil. d:r N. Sylvén iakttagen 1895—1899).
1897: Sandhems s:n: Grimstorp på mellangärdet i klöfver (Nord- 

stedt, I, p- 277).
1899: Alingsås (enl. meddelande af med. kand. E. Bergner).
1900: Sandhems s:n: på ett klöfverfält vid kyrkan rikligt ett år 

(Arnell i Nordstedt, I, p. 277); Valtorps s:n: Wrangelsholm 
i ett klöfverfält på de torraste backarna (jfr Witte, I, p. 
279).

1902: Nykyrke s:n: Ryfors; Vartofta-Åsaka s:n; Falköping: Ranten; 
Valtorps s:n. Wrangelsholm; Hjo s:n: Sanna; Sjogerstads s:n; 
Vänersborg; Sköfde; Skärfs s:n: Hushagen; Lerdala s:n; Bergs 
s:n: väster om kyrkan; Kinnekulle: Blomberg, Brattfors; 
Undenäs s:n: Prästbolet; Berga s:n: Säby; Hassle s:n: kyrko
gården (alla uppgifter i Rldberg, I, p. 44).1 

1906: Valtorps s:n: Åkarp på Gokullen (Sernander, I, p. 65, jfr 
p. 72, p. 203).

1 Enl. meddelande af kontraktsprosten A. Rudberg hafva uppgifterna Vartofta- 
Åsaka, Falköping: Ranten, Berga: Säby erhållits af framlidne lektor K. B. J. Fors
sell, Sjogerstad (ymnig) af framlidne läroverksadjunkten E. Linnarsson; lokalerna 
Sköfde, Lerdala och Kinnekulle härröra från båda nyssnämnda personer, likasom 
Vänersborg, hvarest enl. den förre Alyssum skulle vara tillfällig, enl. den senare 
däremot förekomma flerstädes. Vidare upptaga såväl Linnarsson som Forssell 
Alyssum för Värnhem.
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Utan årtal: Vänersborg (T. F. Dahllöf i U. M. H.); vidare har pastor
F. Andrén meddelat mig, att han sett Alyssum i Axvalls- 
trakten antagligen 1896 eller 1897.

9. Bohuslän.

1863: Uddevalla: »såsom ogräs i Herr Hasselgrens trädgärd» (Leff- 
ler, I, p. 153).

1870: Uddevalla (enl. Leffler i Hartman, Fl. ed. 10, p. 106).
1878: Mell. Boh. rar (härmed afses väl den förstnämnda lokalen i 

Uddevalla; Lindeberg, I, p. 14).
1906: Bäfve s:n: Kuröd (j. E. Palmér i L. M. H., samt enl. med

delande).
10. Dalsland.1

1825: Skålleruds s:n: Håfverud (A. Fryxell i B. M. H.).
1888: Åmål: nära staden (P. J. Örtengren i L. M. H.).

11. Värmland.

1861: Karlstad: Sunsta (enl. Larsson i Hartman, Fl. ed. 8, p. 
115).

1864: Karlstad: Sunsta (Hartman, Fl. ed. 9, p. 97).
1868: Karlstad: Svinbäcken och Sunsta; Väse s:n: mellan kyrkan 

och Ve; Säfsnäs s:n: nära Tyfors bruk ymnig (alla lokaler 
enl. Larsson, I, p. 212).

1870: Karlstad: Sunsta (Hartman, Fl. ed. 10, p. 106).

12. Nerike.2

1872: Ku ml a s:n: Yxhult (E. Adlerz i U. M. H.).
1888: Holmar i Hjälmaren (F. Hultquist i Trolander, I p 

90).
1893 (?): 1 ysslinge s:n: Latorp på en stenmur (enl. meddelande af 

lektor E. Adlerz här iakttagen »under 15 års tid och senast 
förra hösten», 1908).

13. Södermanland.

1876: Dalarö s:n: Dalarö (G. Lagerheim i U. M. H.).
1880: Dalarö s:n: Dalarö (Lagerheim, I, p. 14).

1 Hartman, H. ed. 11, p. 203 angifver: »Icke ännu anmärkt i Dalsl.» 
s Alyssum calycinum är ej upptagen i G. Hartman, Nerikes Flora. Örebro 

1866.
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1884: Kila s:n: Korsbäcken (enl. H. Sederholm i Samzelius, I, 
p. 146; den angifves vara ny för provinsen).

1889: Öfver-Selö s:n: Hebbelund (Nils Hallsten i L. M. Hl
1891: St. Malins s:n: vid vägen mellan Strångsjö och Sörgölet 

(Malme, I, p. 104); V. Vingåkers s:n: Vingåkers järnvägssta
tion (enl. Elgenstierna i Malme, I, p. 104).

1899: Ytter-Selö s:n: Äleby (enligt meddelande af til. kand. G. 
Samuelsson).

1900: Öfver-Selö s:n (N. Hallsten i läroverksadjunkt E. Köhlers 
herbarium).

1902: Öfver-Selö s:n: Hebbelund (N. Hallsten i U. M. H.).
1903: Nacka s:n: Danviks krokar (Schlegel enl. liggaren till Stock

holms Botaniska Sällskaps opublicerade växtförteckning öfver 
Stockholmstrakten).

Utan årtal: Kila s:n: (E. Sederholm i R. M. H.); St. Malms s:n: 
I-Iinnäs (G. O. A:n Malme i R. M. H.); Österhanninge s:n: 
Sandemar, Norrängen (E. Almquist i liggaren till Stockholms 
Botaniska Sällskaps opublicerade växtförteckning öfver Stock
holmstrakten); Julita s:n: Ås på sågbacken (enl. meddelande 
af godsförvaltaren S. A. von Post).

14. Stockholm.

1850: Kungsholmen: Kristineberg (D. G. von Sydow i R. M. H.).
1851: Kungsholmen (R. F. Fristedt i U. IM. H. och i R. M. H.): 

Kristineberg (K. Fr. Thedenius i R. M. H.),
1854: Kungsholmen (Hartman, Fl. ed. 6, p. 12l).
1856: Kungsholmen: Kristineberg vid bäcken nära bron på västra 

nedkörsvägen till gården (Thedenius, I, p. 170).
1858: Kungsholmen: Kristineberg (Hartman, Fl. ed. 7, p. 111'.
1859: Kungsholmen: Kristineberg, på åkrar norr om bäcken, nära 

vägen till Fredhäll (Thedenius, II, p. 36).
1861: Kungsholmen: Kristineberg (Hartman, Fl. ed. 8, p. 115).
1864: Kungsholmen: Kristineberg (Hartman, Fl. ed. 9, p. 97).
1867: Grabbens gärde (von Cederwald, I, p. 170'.
1870: Vid Årstaviken (T. Krok i liggaren till Stockholms Botaniska 

Sällskaps opublicerade växtförteckning öfver Stockholms
trakten).

1871: Grabbens gärde; Kungsholmen: Fredhäll och Kristineberg;
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Solna prästgård (alla uppgifter enl. Thedenius, III, p. 294); 
Djurgården (H. Juhlin-Dannfelt i U. M. H.).

1872: Vid Årstaviken (T. Krok jfr 1870).
1873: Solna kyrkogård (K. Fr. Thedenius i R. M. H.); Rackarber- 

gen (G. E. Tillberg i R. M. H.; F. R. Aulin i Södermalms 
högre allmänna läroverks herbarium).

1876: Rackarbergen (F. R. Aulin i Södermalms högre allmänna 
läroverks herbarium).

1880: Manilla (Lagerheim, I, p. 14).
1884: Manilla (K. Fr. Thedenius i R. M. H.).
1890-talet: nära Årstaviken (F. R. Aulin i liggaren till Stockholms 

Botaniska Sällskaps opublicerade växtförteckning öfver Stock
holmstrakten).

1909: Vid norra ändan af Sveavägen, på sluttningen från Vanadis- 
lunden, i större bestånd (enl. meddelande af ingenjör K. 
Stéenhoff, Stockholm).

15. Upland.

1840: »Näset ad Halqued» (Herb. Fries i U. M. H.); med denna 
lokal åsyftas troligen: Rasbo s:n: mellan Frötuna och 
Näset.

1842: Rasbo s:n: mellan Frötuna och Näset (M. A. Lindblad i U. 
M. H.).

1843: Rasbo s:n: mellan Frötuna och Näset (M. A. Lindblad i 
Hartman, Fl. ed. 4, p. 209).

1844: Rasbo s:n: mellan Frötuna och Näset (C. Hartman i U. M. H.: 
C. Lagerheim i R. M. H.).

1845: »Funbo s:n: nära Näset» (C. Hartman i U. M. H.); härmed 
afses troligen också växtplatsen i Rasbo s:n; »Ups.» i Scha- 
gerström, I, p. 63, afser väl också lokalen i Rasbo s:n. 

1847: Funbo s:n (C. H. Johansson i Vesterås högre allmänna 
läroverks herbarium).

1849: Rasbo s:n: mellan Frötuna och Näset (Hartman, Fl. ed. 5,
p. 110).

1851: Rasbo s:n: mellan Frötuna och Näset (Fr. Björnström i
R. M. H.); Funbo s:n (R. F. Fristedt i R. M. H.).

1853: Rasbo s:n: Frötuna vid Näset (C. H. Johansson i Västerås 
högre allmänna läroverks herbarium).
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1854: Rasbo s:n: mellan Frötuna och Näset (Hartman, Fl. ed. 6, 
P- 121).

1856: Rasbo s:n: mellan Frötuna och Näset (j. O. Fries i R. 
M. H.).

1858: Rasbo s:n: mellan Frötuna och Näset (Hartman, Fl. ed. 7, 
p. Ill; A. W. Tamm i R. M. H.).

1860: Roslags-Kulla s:n: Östanå (Floderus i U. M. H.).
1861: Rasbo s:n: mellan Frötuna och Näset (Hartman, Fl. ed. 8, 

p. 115).
1862: Rasbo s:n: Frötuna (W. Berndes i U. M. H.).
1864: Rasbo s:n: mellan Frötuna och Näset (Hartman, Fl. ed. 9, 

p. 97).
1866: Edebo s:n (A. Floderus i Leffler, II, p. 177).
1869: Rasbo s:n: Frötuna (Knut Andersson i R. M. H.; C. A. 

Ringenson i L. M. H.).
1870: Rasbo s:n; Edebo s:n (Hartman, Fl. ed. 10, p. 106).
1871: Rasbo s:n: Frötuna vid Näset; Edebo s:n; Söderfors s.n (The- 

denius, III, p. 294).
1875: Ö. Ryd s:n: vid landsvägen mellan Tenö och Bogesnnds 

slott (enl. meddelande af läroverksadjunkten C. A. E. Lén- 
ström).

1877: Danmarks s:n: Bergsbrunna (Th. M. Fries i U. M. H.); Rasbo 
s:n: Frötuna (C. de Geer i R. M. H.)

1879: Sigtuna (enl. meddelande af lektor O. M. Floderus).
1870-talet: Torstuna s:n: Nydala (enl. meddelande af läroverksadj. 

C. A. Lénström).
1883: Sigtuna (enl. meddelande af lektor O. M. Floderus).
1884: Uppsala (L. Hedell i läroverksadjunkten E. Köhlers her

barium).
1885: Sigtuna (L. J. Collin i U. M. H.); Vester-Löfsta s:n (C. 

H. Johansson i Västerås högre allmänna läroverks herba
rium).

1888: Ryds s:n: nära Bogesund; Torstuna s:n: Nydala; Vester-Löfsta 
s:n: utefter järnvägen mellan Morgongåfva och Visbo (alla 
uppgifter enl. Lénström, I, p. 246); Rasbo s:n: Näs gård (J. 
E. Zetterstedt i L. M. H.).

1896: Uppsala: Slottsbacken (J. A. Z. Brundin i Sylvén, I, p. 
259).

1898: Uppsala: Slottsbacken; under tiden 1898—1906 har jag här 
hvarje år iakttagit denna art i stor mängd.
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1902: Djurö s:n: Sandhamn' slrax ofvan byn, lämligenrikligt å sand 
(enl. meddelande af stud. T. Bergeron); Lossa s:n: Lindorms- 
näs (W. Löweherg i fil. kand. G. Samuelssons herbarium).

1903: Gottröra s:n (H. Magnusson i direktör J. E. Palmers her
barium); Ramsta s:n: Årby (enl. meddelande af kand. H. 
Smith, af meddelaren därstädes insådd).

1904: Uppsala (Sylvén, I, p. 259).
1905: Bo s:n: Hasseludden, Eolsudde (enl. meddelande af kand. H. 

Smith).

Utan årtal: Basbo s:n: mellan Erötuna och Näset (E. Fries i U. 
M. H.; på etiketten står: »Par. Rasbo Näset in Fundbosjö 
copiosiss. cum Lepidio perfoliato. Detexit h. 1. Stud. Lindblad; 
collegit E. Fries. — Additur provisorie loco Erysimi alpini, 
cujus spec, collecta infauste perierunt (Fr. Nov. Mant. I)»; 
E. Fries i L. M. H.; Th. M. Fries i U. M. H.); Roslags- 
Kulla s:n: S. Gregersboda (A. Fries enligt liggaren till Stock
holms Botaniska Sällskaps opublicerade växtförteckning öfver 
Stockholms-trakten); Lofö s:n: Edeby (A. Lagervall enligt 
nyssnämnda »liggare»); Stockholms-Näs s.n: nära Kungs
ängens järnvägsstation på järnvägsbanken (enl. meddelande 
af docenten H. Hesselman).

16. Västmanland.

1871: Kolbäcks s:n: Sörkvarn (E. D:son Ivérus i U. 51. H.).
1875: Kolbäcks s:n: Sörkvarn (Ivérus, I, p. 9).
1877: Kolbäcks s:n: Sörkvarn (Ivérus, II, p. 192).
1905: Jernboås s:n: 1 ex. (möjligen funnos flera) på en mot sjön 

Björken sluttande åker, hvilken året förut igensåtts med 
»gräsfrö», enligt uppgift från Utsädesaktiebolaget i Svalöf och 
af denna firmas fröblandningar för mångåriga vallar, ej 1909 
återfunnen (enligt meddelande af folkskolläraren Axel Bin
ning).

17. Gestrlkland.

1877: Gelle: mellan Carlsborg och Nynäs (R. Hartman i U. 
M. H.).

1896: Torsåkers s:n: kyrkogården, ett par individ (enl. meddelande 
af lektor H. W. Arnell).

1897: Torsåkers s:n (T. Arnell i U. M. II.).
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Denna lokal är ej införd å kartan II
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1872:

1898:

1894:

1898:

1905:

1907:

1909:

1872:

1873: 

1881:

1882:

1886:

1888:

18. Helsingland.

Söderhamn: Långrör, på barlast troligen tillfällig (Wiström, 
I, p. 50).
Söderala s:n: Sandarne, på barlast (Wiström, I, p. 50).

19. Medelpad.

Torps s:n: Torpshammar, Komsta i mängd på skärningen 
vid järnvägen (enl. meddelande af lektor H. W. Arnell). 
Torps s:n: Torpshammar (enl. meddelande af fil. kand. G. 
Samuelsson).
Stöde s:n: Nedansjö på en vall tätt invid järnvägen; Ö. Lo 
på banvallen (enl. meddelande af läroverksadjunkt E. Col
linder).
Borgsjö s:n: Magdbyn på banvallen (enligt meddelande af 
läroverksadjunkten E. Collinder).
Stöde s:n: Nedansjö, Ö. Lo; Torps s:n: Torpshammar, Komsta; 
Borgsjö s:n: Magdbyn (Collinder, I, p. 139).

20. Ångermanland.

Skogs s:n (enl. meddelande af lektor H. W. Arnell, ett 
ex. i en nyanlagd vall).

21. Jämtland.

Frösö s:n: i åkrar vid Kungsgården (Warodell i Olsson I. 
p. 45; 1873—1884 enligt Olsson, II, p. 87).
Brunflo s:n: Ange (Elfstrand och Hamrén i Olsson, I. p. 
45; Olsson, II, p. 87); Östersund: »på en lott norr om sta
den» (Olsson, II, p. 87).
Frösö s:n (N. Bergvall i L. M. H.; M. Elfstrand i U. M. 
H. och C. Hartman i U. M. H.); Östersund söder om järnvägs
stationen (1882—1884); As s:n: Rösta, Sörbvn och Täng 
(1882—1883); Åre s:n: Storlien; Hammerdals s:n: Fyrås (alla 
uppgifter enligt Olsson, II, p. 87).
Frösö s:n: Kungsgården (G. Ekberg i L. M. H.); Ströms s:n: 
Ströms by på »berget» (Olsson, III, p. 122).
Frösö s:n: Östberget och Mjelle i åkrar; Hammerdals s:n: 
Viken (Olsson, III, p. 122).
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Skåne: Trelleborg; Maglarps s:n: Maglarps by; A7stad; mellan Klörup i 
L:a Slågarps s:n och Grefvie; Hvellinge s:n; mellan Hvellinge och V. 
Grefvie; St. Köpinge s:n: Tosterup, Svenstorps järnvägsstation, nära Fred- 
riksbergsskogen; Skurups s:n: Svaneholm; mellan Svaneliolm och Brodda 
i Slimminge s:n; Ö. Tommarps s:n: Tommarp; Tryde s n: Tomelilla mot 
Benestad; Simrishamn; Husie s:n; Hjllie s:n: Limhamn; Malmö (fler
städes); Lyngby s:n: Kongsmarken; Veberöds s:n: järnvägsstationen; mellan 
Sjöbo i S. Asums s:n och Veberöd; Vanstads s:n; Vanstatorp samt i större 
delen af Färs härad; Arlöfs s:n: Arlöfs järnvägsstation; Burslöfs s:n: 
Åkarps järnvägsstation; Lomma s:n: Alnarp, Lomma järnvägsstation; Öfveds 
s:n: öfvedskloster (flerstädes); Lund: öster och norr tull och vid monu
mentet; Hardeberga s:n: Kungsmarken; Refvinge s:n: Refvingehed; Ö 
Kärrstorps s;n: Bjersjölagård: Brösarps s:n; Hammarlunda s:n: nära Stanne- 
borg; Lackalänga s:n: Furulund och flerstädes; Örtofta s:n: Gudmundtorps 
s:n: Hejdaholm; V. Sallerups s:n: Eslöf; Hörby s:n; Landskrona; Asmund- 
torps s:n; Bosjöklosters s:n: Kulleberga; Stehags s:n: Stehags järnvägs
station; mellan Stehag och Hör; Hörs s:n; N. Skräflinge s:n: Teckoma- 
torp; Svalöfs s:n: Svenstorp och Svalöf; Ahus s:n: Ahus; Köpinge s:n: Ugerup; 
Skepparslöfs s:n: Öllsjö; Gustaf Adolfs s:n: Viby; Nosabv s:n: Hammar, 
Blackan; Trolle-Ljungby s:n; Kristianstad: Lingenäset och flerstädes; 
Ivetofta s:n: Bromölla; Färlöfs s:n; Fjälkestads s:n: Råbelöf; Sissebäck 
vid bron; Oppmanna s:n: Trädgårdsberg; Helsingborg; Ströfvelstorps s:n: 
Vegeholm; Engelholm; Brunnby s:n: Kullaberg, m. fl. ställen.

Bleking: Mjelby s:n; Sölvesborg; Sölvesborgs s:n; Sissebäck vid bron; 
Elleholms s:n: Elleholm; Karlskrona: Vämmö; Ramdala s:n: Berntorp; 
Lösens s:n: Lyckeby och mellan Lvckeby och Bellevue; Nettraby s:n: Bor- 
åkra; Jemshögs s:n. Råängarna; Rödebjr s:n; Sillhöfda s:n: Holmsjö; flerstädes.

Halland: Renneslöfs s:n; Veinge s:n; Snöstorps s:n; Xydala; Halmstad; 
Skrea s:n; Falkenberg; Varberg.

Småland: Hossmo s:n: Rinkaby; Kalmar: Falkenberg, Lindehult, barlast
platsen och flerstädes; Förlösa s:n; Ryssby s:n: Ryssbylund, Törnerum; 
Högsby s:n: Berga järnvägsstation och flerstädes; Oskarshamn; Vestervik.

Växjö: vid hospitalet, mellan Ringsberg och Ulriksberg. — Nässjö 
s:n: järnvägsstationen; Jönköping.

Oland As s:n: Näsby; Smedby s;n; Mörbylånga s:n: mellan kyrkan och 
landtborgen; Resmo s:n; Thorslunda s;n: Arontorp, Björnhofda, Färjestaden, 
Tveta; Borgholm; Köpings s:n; norra alfvarområdena.

Gotland: Grötlingbo s:n; Eke s:n; Hablingbo s:n; Rone sm: Ronehamn; 
Silte s:n; Hemse s:n: flerstädes; Burs s:n: vid kyrkan; Närs s:n; Stånga 
s:n: flerstädes; mellan Etelhem och Garde; Fröjels s:n; Klinte s:n: Klinte- 
hamn, Klintebys, Loggarfve, Jufvik; Vänge s:n; Eskelhems s:n; Roma s:n. 
järnvägsstationen; Träkumla s:n; Vesterhejde s:n; F'ollingbo s:n: Dede; 
Gothems s:n; Endre s:n: Ölbäck; Visby: flerstädes kring staden t. ex. Häst- 
näs, Skrubbs, Snäckgärdet, vid lägret; Fole s:n; Bro s:n: vid landsvägen;
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Vestkinde s:n: Pilmyr, Skäggs; Othems s:n: Slite; Tingstäde s:n: flerstädes 
t. ex. Träskvälder; Martebo s:n: Martebo myr; Hellvi s:n: Kyllej; Lumme- 
lunda s:n: Etebols, Lundbjers och flerstädes; Stenkyrka sm; Lärbro s:n: 
Storugns; Bunge s:n: Fårösund; och flerstädes.

Östergötland: Kettilstads s:n: vid kyrkan; mellan Boxholms och Söm
mens järnvägsstationer; Heda s:n: Norrön och flerstädes; V. Tollstads 
s:n: Alvastra, Stockelycke. mellan Elvarums udde och Mickelstorp; Hog- 
stads s:n; Appuna s:n; Väfversunda s.n: Djurkälla, Dagsmosse; Veta s:n: 
Mantorp; Vikingstads s:n: Åsorp, Bankeberg; Grebo s:n; Damkärren; Björ- 
säters s:n: Ekhult; Bogslösa s;n: Hofvanäs och flerstädes; Skeninge: Sjö
hagen; Allhelgona s:n: Tallberg; Kärna s;n; Malmslätt; Linköping: Ny
kvarn; Örberga s.n; Ledbergs s:n; Odensfors; Vadstena; Tingstads sm: 
Smedby; N orrköping.

Västergötland: Nykyrke s:n: Byfors: Sandhems sm: vid kyrkan, Grims- 
torp; Vartofta-Åsaka s;n; Falköping; Valtorps s;n: Wrangelsholm, Åkarp 
på Gokullen; Hjo; Sanna; Sjogerstads s:n; Skärfs s:n: Hushagen; Värn
hems s:n; Lerdala s:n; Bergs s:n; väster om kyrkan; Kinnekulle: Blom
berg, Brattfors, Kullatorp, Martorp och flerstädes; Undenäs s:n: Prästbolet; 
Berga s:n: Säby; Hassle s:n: kyrkogården. — Alingsås; Vänersborg.

Bohuslän: Uddevalla; Bäfve s:n: Kuröd.
Dalsland: Skålleruds s.n: Håfverud; Åmål.
Värmland: Karlstad: Sunsta, Svinbäcken; Väse sn: mellan kyrkan och 

Ve; Säfsnäs s:n: Tyfors.
Nerike: Kumla s;n: Yxhult; holmar i Hjälmaren; Tysslinge s:n: Latorp.
Södermanland: Kila s:n: Korsbäcken; St. Malms s:n: vid vägen mellan 

Strångsjö och Sörgölet, Hinnäs; V. Vingåkers sm: Vingåkers järnvägsstation; 
Julita s:n: Äs; O. Hanningc sm: Sandemar, Norrängen; Dalarö s:n: Dalarö: 
Nacka s:n: Danviks krokar; Ytter-Selö s.n: Åleby; Öfver-Selö s:n: Hebbelund.

Stockholm: Rackarbergen; Grubbens gärde; vid Årstaviken; Kungs
holmen: Fredhäll, Kristineberg; Solna; vid Sveavägen; Djurgården, Ma
nilla.

Uppland: Djurö s:n: Sandhamn; Bo s:n: Hasseludden, Eolsudde; Lofö 
s:n: Edeby; Byds sm: nära Bogesund; Lossa s:n: Lindormsnäs; Stock- 
holms-Näs sm: nära Kungsängens järnvägsstation; Roslags-Kulla s:n: 
Gregersboda, Östanå; Sigtuna; Gottröra s:n; Ramsta s:n: Årby; Torstuna 
sm: Nydala; Uppsala; Danmarks sm: Bergsbrunna; Funbo sm; Rasbo s;n: 
mellan Frötuna och Näset; Väster-Löfsta sm: mellan Morgongåfva och 
Visbo; Edebo sm; Söderfors.

Västmanland: Kolbäcks s:n: Sörkvarn; Jernboås s:n: vid Björken.
Gästrikland: Torsåkers s:n; Gäfle: mellan Garlsborg och Nynäs.
Hälsingland: Söderala s:n: Sandarne; Söderhamn: Långrör.
Medelpad: Stöde s:n: Nedansjö, Ö. Lo; Torps sm: Torpshammar, Komsta: 

Borgsjö s;n: Magdbvn.
Ångermanland: Skogs sm.
Jämtland: Brunflo s:n: Ange; Östersund: flerstädes; Frösö s:n: Mjelle, 

Östberget, Kungsgården; Ås s:n: Rösta, Sörby, Täng; Åre s:n: Storlien; 
Hammerdals s;n: Fyrås, Viken; Ströms sm: Ströms by.
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ALYSSUM CAYLCINUM L., EINE IN SCHWEDEN DURCH 
FREMDE KLEE- UND GRASSAATEN VERBREITETE ART.

ZUSAMMENFASSUNG.

Im Laufe der Jahre sind durch unabsichtliches Mitwirken des 
Menschen viele für unsere Flora neue Arten in Schweden einge
führt worden. Mehrere derselben sind jedoch nach und nach 
echte Mitbürger der schwedischen Flora geworden.

Ein Mittel wodurch neue Arten eingeführt werden, ist die 
Verunreinigung der Klee- und Grassaaten durch Samen derartiger 
Unkräuter, die dann mit ausgesät werden.

Eine Art, deren Samen in Kleesaaten auftreten, ist Alyssum caly- 
cinum, die jetzt in.Schweden beinahe einheimsich erscheint, und 
doch sind noch nicht hundert Jahre vergangen, seitdem diese Art 
zum erstenmal in Schweden beobachtet wurde.

Ich habe in dieser Abhandlung alle Örtlichkeitsangaben dieser 
Pflanze kronologisch zusammengeführt (siehe S. 355.)

Zum erstenmal wurde Alyssum calycinum in Schweden im Kirch
spiel Brösarp, Provinz Schonen, im Jahre 1823 gefunden. In den 
folgenden 40 Jahren wurde es nur an wenigen neuen Örtlichkeiten 
angetroffen (siehe Karte I, S. 344, auf der alle bis 1860 gefundene 
Lokalitäten angegeben sind). Jetzt ist Alyssum an vielen Plätzen 
gefunden (siehe Karte II, S. 344), am nördlichsten in der Provinz 
Jämtland, Kirchspiel Ström, 63° 54’ n. Br. Die nördlichste norwe
gische Lokalität ist Hamar, 60° 48’ n. Br.

Wenn man die Karte II betrachtet, fällt es sogleich auf, dass 
Alyssum in gewissen Gegenden von Schweden häufiger als in an
deren vorkommt. So ist diese Art im grössten Teile der Provinz 
Schonen und an vielen Örtlichkeiten der Insel Gotland angetroffen 
usw. Meistens kommt Alyssum in Schweden auf silurischem oder 
im allgemeinen auf kalkreichem Boden vor. In Ostschweden tritt 
es häufiger auf als im Westen des Reiches.

Ich habe schon oben gesagt, dass Alyssum durch Kleesaaten ver
breitet wird; die Samen kommen nämlich oft als Verunreinigungen der 
Weisskleesaaten vor; aller Weissklee, den wir in unseren Kunst
weiden aussäen, wird importiert, weil wir in Schweden keine Sa
men dieser Pflanze produzieren. Alyssum calycinum ist denn auch 
vielfach in Kunstweiden beobachtet worden, ferner an Eisenbahn- 
wällen, die meistens mit ausländischen Graskleemischungen besät
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werden. An vielen von diesen ursprünglichen Örtlichkeiten geht 
Alyssum natürlich bald zur Grunde, denn es werden z. B. die 
Weiden umgepflügt oder die Verhältnisse sind überhaupt in irgend 
welcher Hinsicht nicht günstig. In vielen Fällen wird jedoch 
Alyssum von den Weiden auf benachbarte, für sein Gedeihen pas
sendere Plätze, wie z. B. sandige und trockene Hügel, Wegränder 
usw. verbreitet- Hier kann diese Pflanze sich sehr lange dauernd 
behaupten und weiter verbreiten. So hat man sie an solchen 
geeigneten Lokalen schon 50 bis 70, ja sogar 80 Jahre lang beob
achtet.

Alyssum calycinum ist in Schweden seit etwa 90 Jahren beob
achtet worden und hat sich hier während dieser Zeit so verbreitet, 
dass es jetzt einheimisch zu sein scheint.
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BIDRAG TILL SVERIGES ORMBUNKSFLORA. I.
AF

H. V. ROSENDAHL.

Cystopteris fragilis Bernhardi var. eynapiifolia Koch.

Sedan inånga år har jag iakttagit denna relativt högresta och 
vackra form växande i Haga slottspark. Bladen äga gulbrunt, in
till 12 cm. långt skaft samt ljusgrön, intill 22 cm. lång och 8 cm. 
bred skifva, som till formen är aflångt äggrund med utdragen 
spets. Bladskifvan är 2—3 gånger parbladigt delad. De i regel 
opariga primärsegmenten äro intill 4 cm. långa, 2,5 cm. breda, trub
biga eller kort tillspetsade. Sekundärsegmenten äro glest ställda, 
opariga, vigglika eller äggrunda med kilformig bas och afrundad 
spets. Sågtänderna äro trubbiga, undantagsvis i spetsen urnupna. 
Sporerna likna hufvudartens, äro omkring 43 ;i långa, 29 /.< breda 
samt försedda med ljusbruna, långa, från en vidgad bas afsmal- 
nande och tillspetsade eller mindre ofta nästan cylindriska, i spet
sen tvära eller afrundade taggutskott (fig. l).

C. fragilis Bernhardi var. deltoidea Shuttleworth.

Denna äfvenledes i Haga slottspark förekommande, från Schle
sien och Schweiz (Luerssen, Die Farnpflanzen, 1889, 459) kända 
varietet öfverensstämmer i allt med den beskrifning, som lämnats 
för v. eynapiifolia med undantag af att de nedersta primärsegmenten



äro förlängda, till följd hvaraf bladskifvan får en från fragil is-ty pen 
afvikande, utdraget triangulär form.

Cystopteris fragfilis Bernhardi var. aeutidentata Döll.

Denna varietet, först uppmärksammad i Baden (Fl. d. Grossherz. 
Baden I, 43) och senare anträffad flerestädes i Alperna, fann jag- 
sommaren 1908 i 1 orne lappmark växande i en klippspringa på 
Njutums sydvästbrant omkring 500 m. ö. h. Blad från Njutum- 
exemplar äga ell inlill 2 cm. långt, glänsande kastanjebrunt skaft 
och en inlill 6 cm. lång samt 3 cm. bred skifva, i samband hvar
med må nämnas atl badensiska exemplar uppgifvas nå en längd 
af intill 36 cm. och en bredd af intill 30 cm. I förhållande till 
hufvudarten äger bladet en synnerligen fast byggnad och afviker 
genom äggrunda—äggrundt lansettlika, spetsiga primärsegment samt 
smalt lansettlika, tillspetsade, djupare—grundare parflikiga sekun- 
därsegment. A mitt sparsamt föreliggande svenska material äro 
sågtänderna utan undantag afrundadt spetsiga med nervgrenen ut
löpande i tandspetsen. Enligt beskrifning i utländska arbeten äro 
däremot bladtänderna ofta i spetsen urnupna (dubbelspetsade), i 
hvilket fall nervändan slutar vid inskärningen. Genom sistnämnda 
utveckling bildar varieteten en öfvergång till C. alpina Desv. och 
föranleder då enligt Luerssen lätt förväxling med denna. De blad
anlagen täckande fjällen äro bruna och de i dem ingående cellerna 
äga relativt tjocka, brunfärgade väggar. Sporerna äro jämförelsevis 
små, omkring 31 p långa och 22 a. breda, halva ej såsom hufvud
arten och de två i det föregående anförda varieteterna långa, till
spetsade taggar, utan korta, breda, i spetsen afrundade, vårtlika ut
skott (tig. 2).

Så vidt mig är bekant, tinnes ingen tidigare uppgift angående 
förekomsten af var. aeutidentata i Sverige, men väl beträffande C. 
alpina, som af K. F. Tunni-mus (Herjedalens vegetation, Vet.-Ak. 
H. 1838) angifves förekomma på Ljungdalsberget i Herjedalen. 
Ascherson-Graebner, Synopsis d. Mitteleurop. Flora upptager: Nord- 
Schweden, Herjedalen. 1 Engler-Prantl, Die natürl. Ptlanzenf. 
anföres: »In typischer Form im nördlichen Skandinavien, Pyrenäen, 
Alpen, Karpathen, den mediterranen Gebirgen.» D:r H. Christ i 
Basel, som godhetsfullt granskat fragilis-\arieteten från Njutum, har 
på min förfrågan förklarat sig ej äga kännedom om förekomsten 
af C. alpina i Skandinavien.
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C. fragdlis Bernhardi var. Baenitzii (Dörfler) Warnstorf 
(C. Baenitzii Dörfler).

Denna //'cu/iV/s-varietet har inom Europa anträffats i Norge (Kongs- 
vold, Dovre enl. Baenitz, Herb. Europ. 1891; Gudbrandsdalen enl. 
O. Nordstedt, Bot. Not. 1891; Lille Elvedal enl. H. Lindberg, 
Soc. pro F. et Fl. Fenn. 1906), Finland (Kuusamo, Enontekis, Kemi 
enl. H. Lindberg 1. c. 1906), Ryssland (Karel. Oneg. enl. H. Lind
berg 1. c. 1906) samt på Spetsbergen (enl. H. Lindberg 1. e. 1906).

Till dessa fyndorter kan jag från Sverige angifva en relativt syd
lig lokal, nämligen Nacka (ej långt från värdshuset) i Södertörn, 
Stockholms län, där jag fann den år 1896.

De svenska exemplaren skilja sig från hufvudarten endast där
igenom, att exosporium fullständigt saknar taggutskott, hvaremot

2

Sporer af 1: Cystopteris fragilis var. cynapiifolia; 2: var. acutidenlata;
3: var. Baenitzii.

på exosporium finnas låga, oregelbundet krökta, listformiga åsar, 
hvilka, då sporen ses i optiskt tvärsnitt, ge intryck af att rundt 
sporen löper en bred, här och där urnupen vingkant (fig. 3).

Nephrodium montanum (Vogler) Baker var. crenata Milde.

Samtliga, de flesta eller åtminstone de invid rachis sittande 
sekundärsegmenten äro tydligt sågade. Fyndort: i och vid Svarte- 
bäck på Hallandsås.

1 samband härmed vill jag ifrågasätta, huruvida hufvudarten 
(event, v. crenata) fortfarande finnes på de sedan gammaft uppgifna 
skånska lokalerna Skärali och Klöfvahallar. Vid ett kortare besök



förliden sommar på dessa platser lyckades jag ej trots träget sö
kande återfinna densamma.

Polystiehum lobatum x Lonehitis (Aspidium lobatum x 
x Lonehitis Murbeck).

Ifrågavarande hybrid är af Murbeck (Lunds universitets Årsskrift, 
II, 19) anträffad i ett exemplar vid Suha Gora, Hercegovina 

(1889), i två exemplar vid 
Gippel, Österrike (1890) 
och senare bekantgjord 
från Käser-Alperna, Kroa
tien ochNorge: vid Holme- 
strand samt i Asker (A.
Blytt,Norges Flora 1902).

Det exemplar, som här 
i korthet heskrifves, är 
från bergsluttningen öster 
om lägenheten Prästmy- 
ran under Ryd stora i 
Örs socken, Dalsland.
För erhållandet af det
samma har jag att tacka 
landlbrukaren P. A. Lars
son, Öjersbyn, som väl
villigt på min begäran 
den 10 september detta 
år vid Prästmyran insam
lade friskt Polystichum- 
material, som jag afsåg 
att granska dels med hän
syn till ungdomsformer 
af P. lobatum, dels för 
att eventuellt utröna tillförlitligheten af en uppgift att »Aspidium 
angulare» där skall vara funnen. Hvad stamarterna beträffar, äro 
de båda, P. lobatum rikligt, P. Lonehitis mera sparsamt anträffade 
i Dalsland.

Rotstocken upprät, kraftigt utvecklad, kort och tjock, tätt beklädd 
med stora bruna, äggrundt lansettlika fjäll och i spetsen krönt 
med 8 strutlikt sammanställda, styfva, läderartade, glänsande gröna,
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Fig. 4. Polystiehum lobatum x Lonehitis från 
Dalsland, Förminskadt.



16—18 cm. långa och 3—4 cm. hreda blad. Bladskaftet är syn
nerligen kort och uppnår knappt Vio bladskifvans längd (hos 
i Dalsland insamlad P. lob atum, äfven ungdomsexemplar, l/4—'/g)- 
Det är tjockare än hos P. lobatum och tätt fjällbeklädt. Rachis, 
nedtill äfvenledes rikt fjällig, är på öfre sidan af nedre delen ofå
rad (hos P. lobatum, äfven ungdomsformer, fårad). Bladskifvan 
(tig. 4) är betydligt smalare än hos P. lobatum och något bredare 
än hos P. Lonchitis. Bladsegmenten tätt och horisontalt ställda, 
något skärformigt böjda med kilformig bas och kort uddspets. De 
nedersta triangulära och nästan lika breda som långa (hos P. loba
tum, äfven ungdomsformer, alltid af större längd än bredd). På 
bladskifvans nedre tredjedel äro segmenten från båda sidor inskurna 
ända till midtnerven (motsvarighet finnes ej hos P. Lonchitis), på 
följande tredjedel endast halfvägs till midtnerven och i bladets öfre

2 iV*
a v -

Sporer af 5: Polystichum lobatum x Lonchitis; 6: P. Lonchitis; 7: P. lobatum.

del finnes endast en uppåtriktad, grundt inskuren basalflik. Sågtän
derna äro af fastare byggnad och mera stickande än hos P. loba
tum, i synnerhet vid jämförelse med denna arts ungdomsformer. 
Sori tillhöra endast öfre fjärdedelen af bladskifvan och äro relativt 
glest ställda. Ehuru sporangierna äro fullt utvecklade, innehålla 
de i regel ej några sporer. De, som anträffas, växla mycket till 
storlek och form samt äro på ytan i det närmaste släta (tig. 5).

Hos P. Lonchitis är exosporium försedt med spetsiga taggutskott 
(fig. 6), hos P. lobatum med säcklika, i spetsen afrundade utstjälp- 
ningar (fig. 7).

Växtens här framhållna intermediära ställning och oförmåga 
att alstra sporer anser jag fullt bevisa densammas hybrida na
hm.



Nephrodium Filix mas Richard f. polydactyla Moore.

Blad meterhögt med bred, dubbelt parbladigt Ilikad skifva. Samt
liga primärsegment äro långt utdragna, intill 18 cm. långa, båg- 
böjda och i spetsen en eller upprepade gånger gaffellikt delade 
(fig. 8). Sekundärsegmenten äro glesa, af växlande storlek och form

fr"3$S!
Fig. 8. Nephrodium Filix mas f. polydactyla från Öland; blad och primärsegment.

med afrundad, ofta klufven spets samt olikformigt sågad — flikad 
kant. De på bladskaft och rachis befintliga fjällen likna hufvud- 
artens, äro aflånga med hjärtlik bas och utdragen spets samt i kan
ten glest groftandade. De svenska exemplar, som jag i slutet af 
juli förliden sommar hade tillfälle iakttaga, voro samtliga sterila.



En högrest och bredbladig samt genom segmentklyfningen egen
domlig, men pä samma gång vacker monstrositet, stundom odlad 
och i vildt tillstånd känd från Visegråd i Ungarn (Horbas, Ver- 
handl. d. zool. hot. Gesellsch. Wien, XXV, 79l). Jag fann den 
spontant och ganska rikligt på skogbevuxen ängsmark vid Färje
staden, Öland.

Athyrium Filix femina (L.) Roth f. multitida Moore.

Monstrositet med djupt gaffeldelad bladspets. Jämtland, Åreskutan 
nedemot Totten.
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VÄXTLOKALER FRÅN NORRLAND OCH DALARNA.
AF

SELIM BIRGER.

Norrlands växtgeografi är ännu oskrifven, ehuru många lockande upp
gifter där erbjuda sig. Flera af dessa växtgeografiska frågor äga en 
utomordentligt stor betydelse icke allenast för förståendet af den skan
dinaviska växtvärldens invandringshistoria, utan beröra äfven hela det 
arktiska området och det öfriga Europa.

Norges arktiska del är särskildt genom Normans samvetsgranna ar
beten väl känd i botaniskt afseende, liksom motsvarande delar af Finland 
genom ett flertal finska forskares resor blifvit väl undersökta. Hvad 
som sålunda lättas för att växtgeografiska gränslinjer för ett större antal 
växtarter skola kunna uppdragas i norra Skandinavien är växtlokalsför- 
teckningar från stora delar af Norrland.

Det enda sammanfattande arbete, som publicerats öfver Norrlands 
Hora, är Backman och Holms: Elementarflora öfver Västerbottens och 
Lapplands länerogamer och bräkenartade växter, Upsala 1878, i livilket 
dock ofta ytterligt vilseledande uppgifter om växtarternas utbredning 
lämnas.

Sedan Backman och Holms flora utgafs ha visserligen flera lokalflo- 
ror och växtlokalsförteckningar utgifvits, men stora delar af Norrland äro 
ännu i botaniskt afseende alldeles okända.

Under 11 somrar har författaren varit i tillfälle att besöka vidt skilda 
delar af Norrland och därunder efter bästa förmåga sökt fylla luckorna 
i vår kännedom om den norrländska växtgeografien. Själffallet är att 
11 års resor och iakttagelser inom ett landområde, som från norr till 
söder mäter mer än 100 mil och hvars bredd ofta öfverstiger 30 mil, ej 
i större mån kunnat fylla dessa luckor. Endast för Härjedalen, som jag 
varit i tillfälle att under 6 olika somrar besöka, har en mera uttöm
mande lokalflora kunnat upprättas. En stor del af de insamlade iakt
tagelserna äro redan publicerade,1 en del andra komma att offentliggöras

1 De återfinnas i följande uppsatser och meddelanden:
Fjällfloran kring Sylhyddan. — Sv. turistför. årsskr. 1900.
Vegetationen och floran i Pajala s:n med Muonio kapellag i arktiska Norrbot

ten. — Ark. f. bot. Bd 3 (1904). N:o 4.



i särskilda uppsatser om fjällfloran samt om de mera värmeälskande, 
sydliga elementen i Norrlands flora samt slutligen i en uppsats om Kebne- 
kaiseområdets flora.

En stor del af de insamlade växtlokalerna ha emellertid ej lämpligen 
kunnat inpassas i någon af de ofvan angifna publikationerna, och ehuru 
jag väl vet, att växtlokalsförteckningar icke äro någon nöjesläsning, har 
jag ansett dem väl värda att offentliggöras.

Genom välvilligt tillmötesgående från professor Gunnar Andersson 
(som äfven meddelat ett flertal observationer gjorda af forstmästare G. 
H. v. Post och jägmästare O. Eneroth), kyrkoherde S. J. Enander, 
fängelsedirektör E. Orstadius, kandidat M. Östman, med. kandidat K. 
Wedholm, fil. licentiat G. Samuelsson, fil. d:r X. Sylvén, fil. studeran
den B. Högbom, lektor J. A. Z. Brundin, tullförvaltare .1. Vleugel och 
folkskolelärare A. Asell, ha till mina egna lokaler kunnat läggas ännu 
ett stort antal intressanta fyndorter för växter i Norrland, så att förteck
ningen omfattar omkring 350 arter.

Nomenklaturen är, där annat ej angifves, densamma som i ll.te och 
12:te upplagorna af Hartmans flora.
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Följande förkortningar äro använda
J. A. Z. Brundin = Br. B. HÖGBOM = Högb.
S. .1. Enander = En. G. Samuelsson Sam.
O. Eneroth = Er. X. Sylvén = Sylv.

K. Wedholm = W.
De nedan ofta omtallade lokalerna Bureå och Ursviken ligga i Skellefte

s:n och Furugrund i B\rske s:n i Västerbotten.

Achillea millefolium f. sudetica Opiz. TLpm. Abisko(l). LvcksLpm. 
Tärna by(l). Ångl. Bredbyn vid Anundsjö(l).

A. ptarmica. Ångl. Bredbyn vid Anundsjö 1908(1); Härnön 1903 (G. W. 
Montelin enl. ex.).

Actcea spicaia. LycksLpm. Laxfjället(!). ÄsLpm. Henriksfjäll; Kittel- 
fjäll(l). Jmt. Rätan: Bredsillre (En.); Skog: Nipåsen (T. Thorné enl. ex.); 
Bydalen; Offerdal; Alsen (Högb.); Håsjö: Högklippen (W.). 

f. erythrocarpa Turcz. LLpm. Vid Saggat (Sylv.). 
sEthusa cynapium. Yb. Bure 1901 (Er.).

En sammanväxning mellan tvenne furor. — Skogsvårdsfören. tidskr. 1905. 
Bidrag till Hälsinglands flora. — Bot. not. 1906.
Tillägg till Pajala sockens flora. — Bot. not. 1907.
Tvenne sällsynta skandinaviska Gentianahybrider. — Sv. bot. tidskr. Bd 1 (1907). 
Om Härjedalens vegetation. — Ark. f. bot. Bd 7 (1908). N:o 13.
Härjedalens kärlväxter. — Stockholm 1908.
Beferat af E. Collinder: »Medelpads flora» i Sv. bot. tidskr. Bd 3 (1909) (här 

äfven några nya växtlokaler från Medelpad .
Trädgård och åker i Härjedalen. —• »Trädgården» 1909.
Om förekomsten af Elodea canadensis Bich, och Matricaria discoidea DC. i Sve

rige. — Ark. f. bot. Bd 9 (1909). N:o 7.
Bidrag till Pite Lappmarks flora. — Bot. not. 1909.
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Agrostemma githago. Vb. Skellelte: Norrböle 1905 (Sam.); Byske s:n 
(Er.). Mdp. Indalsliden 1889 (En.). Jmt. Ragunda: Döviken (G. A.).

Aira boltnicci. Vb. Skellefte: Gåsören (Sam.).
A. catspitosa f. aurea. LycksLpm. Laxfjället(l). ÅsLpm. Tresund; Ilen- 

riksfjäll(l). Ång. Bredbyn vid Anundsjö(l).
Alchemilla1 acutangula Bus. Häls. Ljusdal Ö. om Kyrksjön(l).
A. acutidens Bus. Nb. Pajala(!). Jmt. Sylfjällen—Enafors; Storulfån; 

Sylfjällen(!).
A. alpestris Schm. Jmt. Snasahögarna; Saxvallsklumpen(!).
A. filicaulis Bus. denudata. TLpm. Nakerijoki(l).
A. glomerulans Bus. TLpm. Kirunavara; Nakerijoki; Vorevardo vid 

Torne träsk(!). Nb. Pajala(!). Jmt. Sylfjällen 925 m. ö. h. (!).
A. micans Bus. Häls. Ljusdal(!).
.4. pastoralis Bus. Häls. Los(!).
Alisma plantago. Nb. Luleå (!). ÅsLmp. Åsele rikl. vid älfven(l). Mdp. 

Indalsliden: Västanå vid Långsjönäsån, vid utloppet af Boda bäck; vid 
Glimåns utlopp vid Österström i Holm (En.). Häls. Färila i Ljusnan; 
Skarpa mellan Färila och Ljusdal(l). Dir. Smedjebacken(!); Boda: Hols- 
myran i Ofvanmyra (G. A.).

Alopecurus agrestis. Vb. Bureå 1901 (Er.).
Anagallis arvensis. Vb. Ursvik 1902 (Er.).
Anchusa arvensis. Häls. Färila 1906(1).
Androsace septentrionalis. Vb. Furugrund 1900 (Er.).
Angelica silvestris. TLpm. Kaisapakte(l). LycksLpm. Laxfjället (!). 

ÅsLpm. Tresund vid Vojmsjön; Torfsjö(l). Jmt. Medstugan; Storrensjö; 
Hjärpen(!); Rätan (En.).

Anthemis tinctoria. LLpm. Jockmock: Ludviksudde 1908 (N. Kr. Ber
lin enl. ex.). Nb. Luleå 1902(1). Ångl. Bredbyn vid Anundsjö 1908(1). 
Jmt. Dufed 1908; Döviken i Ragunda (G. A.); Rätan 1888 (En.).

Arabis arenosa. Vb. Skellefte: Bondstaden (Er.). ÅsLpm. Åsele: Svart
bäcken 1908 (Th. Wolf enl. ex.). Jmt. Håsjö; Hammerdal; Ragunda; 
Frösön (W.).

* sueciea. Ångl. Anundsjö: Solberg 1908(1). Jmt. Refsunds by 1900; 
Stugun 1900(1); Rätan 1888 (En.); Håsjö; Frösön (W.). Dir. Ludvika 1902(1).

Arenaria serpyllifolia. Mdp. Indalsliden: på berg vid Flygge nära vä
gen samt vid Backe (En.). Jmt. Ragunda: vid landsvägsbron nära Am- 
meråns utlopp(l).

A. trinervia. Mdp. Indalsliden: Åsen, på berget vid torpet Stockholm 
(En.). Dir. Dalälfvens N. strand mellan Krylbo och Avesta (G. A.).

Artemisia vulgaris. ÅsLpm. Tresund 1908(1). Ångl. Bredbyn vid 
Anundsjö 1908(1). Jmt. FYostviken: Kyrkbolandet vid Kvarnbergsvattnet 
1907 (G. A.); Rätan; Klöfsjö (En.). Dir. Boda 1903 (G. A.).

Asperugo procumbens. TLpm. Jukkasjärvi; Vittangi; Soppero; Idi- 
uovoma 1902 (Br.). Nb. Korpilombolo: Pirtiniemi (Br.).

Asperula odorata. Vb. Byske: prästbordet (Er.).
Aspidium filix mas. TLpm. Kirunavaara(l). ÅsLpm. Henriksfjäll (1).

1 Alchemillorna äio godhetsfullt bestämda af d:r Haralo Lindberg.



A. spinulosum ß dilatatum. LycksLpm. \ttervik; Klippen(!). ÅsLpm. 
Kiltelfjäll(!). Jmt. Storrensjö; Sångbäcksfallet i Klöfsjö s:n(!).

A. thelypteris. Jmt. Håsjö: Gäddtjärn (W.).
Alhyrinm filix femina. LycksLpm. Laxfjället; Klippen(!). Jmt. Rä- 

tans by; Sångbäcksfallet(!).
Avena elatior. Dir. Ludvika(!).
Baldingera arundinacea. LycksLpm. Tärna by, riklig, blommande 

1908, ty dl. vild (!). Mdp. Indalsliden; Västauå vid Långsjönäsån (En.). 
Jmt. Storrensjö (!).

Ballota nigra a ruderalis. Vb. Ursvik på barlast 1900 (Er.).
Barbarea strida. TLpm. Jukkasjärvi; Vittangi (Br.). LycksLpm. lärna 

by vid sjön; Ajaure; vid sjön Laisan(!). ÅsLpm. Dikanäs(!) Jmt. Mellan 
Åre och Tegeforsen (K. Falck); Rätan: Långsillre; mellan Vemdalen och 
Klöfsjö; Klöfsjö (En.); Håsjö(!).

B. vulgaris. LycksLpm. Tärna by 1908(!). Jmt. Rätan; Klöfsjö 1888 
(En.). Iläls. Färila 1905(1).

Balrachium peltatum ß suecicum Gelert. LLpm. Gellivare(!). Nb. Öf- 
ver-Kalix: Jock-Alsjärv(l). ÅsLpm. Dikasjön; i en å vid Skansnässjön(l). 
Jmt. Refsund: Öfre Bodsjön; Klöfsjön(l); Håsjö; Hammerdal (W.).

B. paudstamineunt d eradicatum (Liest.:. ÅsLpm. Dikasjön vid Dika
näs; Dalsån XO. om Dikanäs(!) Vb. Ursviken (Er.). Jmt. Håsjö (W.).

Beta maritima. Mdp. Skönvik 1890 (.1. A. Holm enl. ex.).
Bolrgchium lunaria. TLpm. Jukkasjärvi (Br.). ; Pesisvare vid Torne träsk 

i reg. alp.(l). Vb. Skellefte: kyrkobordet (Sam.). LycksLpm. Laxfjället(l). 
ÅsLpm. Kittelfjäll(!). Mdp. Indalsliden, flerst. (En.).

* boreale Milde. Vb. Skellefte: kyrkobordet (Sam.).
* lanceolatum (S. G. Gmel.) Ångstr. LLpm. Björkliolmen (Sylv.). Jmt. 

Offerdal: fäboden Hällberget (Högb.); Kolåsen (\V.).
' B. ternatum. LLpm. Björkholmen (Sylv.). Xb. Öfver-Kalix: vid Jock- 

fallet i Kalix älf (!); Edefors (Sylv.). Vb. Skellefte: kyrkobordet (Sam.). Jmt. 
Håsjö: Valle (W.); Krångede(l). Mdp. Vid Indalslidens prästgård (En.).

Brassica campestris. TLpm. Jukkasjärvi: Vittangi (Br.); Kaisapakte järn
vägsstation 1908(!). LycksLpm. Björkfors(!). Jmt. Rätan; Klöfsjö (En.).

Bromus arvensis. LycksLpm. Tärna by 1908(!).
B. commulatus. Vb. Ursvik (Er.).
B. mollis. Xb. Luleå på ruderatplats 1902(1).
B. secalinus. Jmt. Offerdals gästgifvargård såsom åkerogräs 1907 (G. A.). 

Mdp. Indalsliden: Märrgårdsholmen 1889 (En.).
Butomus umbellatus. Nb. Luleå rikl. i Benkerttjärn 1902(1). Vb. Skel

lefteå: Risön (kapten Kossuth Falk enligt C. Melander. På 1870-talet fanns den 
ej långt från denna lokal mellan Bergsbyn och Furunäs enligt meddelande 
af kyrkoherde Nygren till Melander). Jmt. Håsjö: Kyrkån; Singsjön (W.).

Cakile maritima. Vb. Ursviken, införd 1900 (Er.).
Calla palustris. Xb. Öfver-Kalix: Rödupp nära Kalix älf; Luleå vid 

Benkerttjärn(!); Korpilombolo (E. Orstadius). Ångl. Anundsjö: Bjurtjärns- 
liiyren i Brattsjö (G. A.). Jmt. Håsjö: Gäddtjärnarne (W.). Häls. Färila: 
Bergmyrbäcken V. om Kårböle (M. Östman). Dir. Vid Dalälfven mellan 
Krvlbo och Månsbo (G. A.).
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Calluna vulgaris. TLptn. Jukkasjärvi; Vittangi; Soppero (Br.). 
f. jlor. alb. ÅsLpm. Torfsjö(!).
Campanula patula. Nb. Långträsk nära stationen 1909 (!). Angl. Bred

byn vid Anundsjö och Seltjärn 1908(1). Jmt. Östersund: Lundvik vid 
järnvägen (N. Andersson); Håsjö; nedom gamla kyrkan (W.). Mdp. In- 
dalsliden, flerst. 1889 (En.). Dir. Ludvika 1901(1).

C. rotundifolia. LLpm. Gellivaredundret vid turiststugan 1908(1). Jmt. 
Saxvallsklumpens topp, 884 m. ö. h.(l).

Cardamine amara. Jmt. Rätan; Klöfsjö (En.); allm. i Oflerdal och 
Alsen (Högb.); Bydalen; Hammerdal; Ragunda (W.).

C. silvatica ß ambigua. Jmt. Bydalen; Offerdal: Rönnöfors; Hammer
dal: Sikåskälen (W.).

Carduus crispus. TLpm. Vittangi 1902 (Br.). LLpm. Gellivare 1908(1).
C. nutans. Vb. Ursviken, införd 1899 (Er.); Bureå såg vid kajen 1905 

(Sam.).
Carex aquatilis. LycksLpm. Tärna by(l).
C. buxbaumi. ÅsLpm. Vid Vojmsjöns V. del; Stennäs(1). Jmt. Syl- 

fj allen; Helagsfjällets N. sida (!); Hammerdal: Lorås, Gårflon (W.).
C. capillaris. Jmt. Sylfjällen 1,100 m. ö. h.; Saxvallsklumpen 880 m. 

ö. h.(l).
C. digitata. Häls. Arbrå (E. Collinder enl. ex.). Jmt. Frösön: Mjälle (W.). 
C. glareosa. Vb. Bygdeå: Svartön (H. Fahlander enl. ex.); Skellefte: 

Kåge (Sam.).
C. heleonastes. Nb. Korpilombolo (E. Orstadius). Vb. Norsjö kyrkby 

(Vleugel).
C. irrigua. TLpm. Vittangi; Jukkasjärvi: Ulkujokk (Br.). Vb. Skellelte: 

Dödmanstjärn (Sam.). Jmt. Rätan (En.).
C. laxa. Jmt. Frostviken: Gussvattnets fäbodar (W.).
C. leporina. Häls. Färila: vid vägen ett par km. V. om Kårböle 1907(1). 
C. livida. Vb. Skellefte: Dödmanstjärn (Sam.). Jmt. Hammerdal; Gåx- 

sjö; Ström (W.).
C. oederi. Jmt. Rätan (En.); Norderö (Fl. Behm enl. ex.). Häls. Mes- 

sebodarna i Färila s:n (M. östman).
C. ornithopoda. Jmt. Fors: Västerede; Frösön; Ström (W.).
C. pallescens. TLpm. Vid Abiskojokk(l). LycksLpm. Laxfjället(l). ÅsLpm. 

Kiltelfjäll(l). Jmt. Storrensjö(l); Rätan; Klöfsjö (En.); Ås (T. Thorné enl. ex.). 
C. pauciflora. Vb. Skellefte: kyrkobordel och Norrböle (Sam.).
C. persoonii. ÅsLpm. Nästansjö(l) Vb. Skellefte: kyrkobordet (Sam.). 
C. stellulata. Vb. Skellefte: Falkberget (Er.). Jmt. Medstugan(l).
C. tenella. Vb. Skellefte: Bovikens skog (Er.). Jmt. Rätan (En.). Mdp. 

Indalsliden (En.).
C. tenuiflora. TLpm. Vittangi; Soppero (Br.). LycksLpm. Vid sjön 

Blattnikselet(l). ÅsLpm. Torfsjö(l); mellan Skansnäs och Umnäs(l). 
Capsella bursa pastoris f. sinuata Schlecht. Vb. Ursviken (Er.).
Carum carvi. ÅsLpm. Kittelfjäll vid gårdarna(!), Jmt. Storrensjö 1900(1). 
Ceraslium arvense. Vb. Vindeln 1906 (Sylv.); Furugrund 1900 (Er.). 

Ångl. Sollefteå (E. Rönnblad enl. ex.). Jmt. Håsjö; Ragunda; Östersund; 
Hammerdal; Ström (W.); Offerdal (Högb.); Åsarna: Skalängarna (En.).



(148)

Häls. Kårböle 1905(1). Dir. Ludvika 1901(1); Gustafs: Solvarbo 1883; Fa
lun 1885; Säters s:n 1883 (enl. ex. i Riksmuseum).

Centaurea cyanus. Ångl. Anundsjö 1908(1). Jmt. Rätan 1888 (En). Mdp. 
Indalsliden 1889 (En.). Häls. Kårböle 1905(1).

C. jacea. Mdp. Indalsliden: Västanå vid älfslranden 1890; Märrgårds- 
holmen (En.). Jmt. Håsjö nedom gamla kyrkan (W ). Dir. Mellan Boda 
och Ofvanmyra (G. A.).

Cerefolium sitvestre. TLpm. Kaisapakte vid Torne träsk i reg. subalp.(l).
Chenopodium album. TLpm. Torne träsks station; Stenbackens och 

Kaisapakte stationer 1908(1).
C. glaucum. Vb. Ursviken 1903, införd (Er.).
C. urbicum. Vb. Ursviken 1903, införd (Er.).
Chrysosplenium alternifolium. Jmt. Håsjö: Högklippen (W.); Rätan; 

Klöfsjö: Sångbäcksfallet(l). Dir. Folkärna (G. Indebetou enl. ex.).
Cicuta virosa. Vb. Skellefte: vid kyrkan (Er.). Jmt. Håsjö: Gädd- 

tjärn, Balsjön, Kongsjön (W.). Mdp. Indalsliden vid Skälsjön (En.). Häls. 
1/2 mil NV. om Kårböle (A. Åsell).

Cirsium arvense. Ångl. Anundsjö vid Bredbyn 1908(1).
C. lanceolalum. Ångl. Anundsjö vid Bredbyn 1908(1). Mdp. Indalsli

den: Dacke 1889 (En.).
C. palustre. LycksLpm. Skirträskets X. sida (G. A.). ÅsLpm. Torf- 

sjö(l). Ångl. Anundsjö: Bredlnn, Näs, Solberg; Trehörningsjö(l). Jmt. 
Medstugan (!). W

Conringia orientalis (L.) Andrz. Vb. Bureå såg vid kajen 1905 (Sam ). 
Convallaria verticillata. LycksLpm. Laxfjället vid Tärna; Klippen(1). 

ÅsLpm. Henriksfjäll; Kittelfjäll(l). Jmt. Rätan: Långsillre, Bredsillre (En.); 
Håsjö: Husmyran (W.).

Coralliorrhiza innata. ÅsLpm. Åsele; Vojmsjön vid Tresund(l). Vb. 
Skellefte: kyrkobordet (Sam.). Jmt. Klöfsjö (En.); Alsen; Offerdal (Högb.). 
Häls. Kårböle (A. Åsell).

Coriandrnm sativum. Mdp. Skönvik, införd (J. A. Holm enl. ex.). 
Cornus suecica. TLpm. \iltangi (Br.). LLpm. Gellivaredundret(l). 

LycksLpm. Forsmark; Vttervik(l). ÅsLpm. Vilhelmina; Tresund vid 
\ ojmsjön: Stennäs; Kittelfjäll; Skansnäs mellan Dikanäs och Umnäs(l). 
Vb. Skellefte: Sunnanå och Falkträsket (Sam.). Jmt. Medstugan; Stor- 
rensjö(l); Rätan; Klöfsjö (En.).

Crepis paludosa. Jmt. Medstugan(!); Rätan; Klöfsjö (En.).
C. tectorum. TLpm. Jukkasjärvi; Vittangi 1902 (Br.). LLpm. Gelli- 

vare 1908(1). LycksLpm. Tärna by 1908(1). Jmt. Rätan; Klöfsjö (En.).
Cypripedium calceolus. Jmt. Åsarna: Skalängarna (En.); Håsjö; Fors; 

Ragunda; Hammerdal; Ström (W.).
Cystopteris fragilis. TLpm. Pesisvare vid Torne träsk(l). LycksLpm. 

Laxfjället vid Tärna; Klippen(!). ÅsLpm. Henriksfjäll; Kittelfjäll; vid 
Dalsån NO. om Dikanäs(l). Jmt. Saxvallsklumpen i reg. alp.; Sångbäcks- 
fallet (!). Häls. Kårböle (!).

Dactylis glomerata. Ångl. Bredbyn vid Anundsjö 1908(l).
Delphinium consolida. Jmt. Frösön, införd (N. Andersson).



Dianthus delloides. Ångl. Vid Forsmobron öfver Ångermanälfven 1909(!). 
Mdp. Indalsliden (En.). Häls. Kårböle (M. Östman).

D. superbus. Nb. Rikl. vid Vuono i närheten af Haparanda (enl. Da
gens Nyheter d. 20/9 1904).

Diplotaxis lenuifolia. Vb. Bureå 1900, införd (Er.).
Drosera intermedia. TLpm. Vittangi (Br.).
D. longifolia. ÅsLpm. Mellan Skansnäs och Umnäs(l). Vb. Skelleftc: 

kyrkobordet vid Dödmanstjärn (Sam.). Jmt. Rätan; Klöfsjö (En.); Håsiö 
flerst. (W.). '

D. rotundifolia. LycksLpm. Ajaure(l). ÅsLpm. Åsele; Stennäs; Skans- 
näs(!). Vb. Skellefte: kyrkobordet vid Dödmanstjärn (Sam.).

D. longifolia X rotundifolia. Vb. Skellefte: kyrkobordet vid Dödmans
tjärn (Sam.).

Echinospermum lappula. LLpm. Skalka vid en timmerkoja 1901 (Sylv.). 
Vb. Kåge barlastkaj 1899, införd (Er.).

Echium vulgäre. Nb. Luleå 1902, införd(l). Vb. Bureå 1899, införd 
(Er.). Jmt. Östersund, införd (N. Andersson).

Elgmus arenarius. Vb. Skellefte: Gåsören (Sam.). Dir. Planterad i 
sandbrinkarna vid Avesta (G. A. 1907).

Eleocharis acicularis. TLpm. Vittangi (Br.). Jmt. Klöfsjön(l). Häls. 
Färila(!).

E. palustris. Nb. Luleå(l). Jmt. Klöfsjön(l).
Epilobium collinum. LycksLpm. Laxfjället vid Tärna; Klippen(!). ÅsLpm. 

Henriksfjäll; Kittelfjäll(!). Jmt. Åreskutan (Fl. Behm enl. ex.).
h. montanum. LycksLpm. Laxfjället vid Tärna; Klippen(!). ÅsLpm. 

Henriks fjäll; Kittelfjäll (!). Jmt. Berg: Svensta (Fl. Behm enl. ex.). Mdp. 
Indalsliden (En.).

E. palustre ß lapponicum Hausskn. Vb. Skellefte: kyrkobordet, flerst. 
(Sam.).

Epipogum aphyllum. Jmt. Östersund: stadsskogen (W.). Häls. Gård
myrberget nära Gårdmyran i Kårböle (A. Åsell); Kerstaberget (nära Mess- 
bodarna) och Nötberget i Kårböle (M. Östman); nära öjeforsen i Ljus
nan (M. Östman enl. A. Åsell).

Equisetum fluvialile. TLpm. Jukkasjärvi; Vittangi (Br.).
E. hiemale. LycksLpm. Tärna by(!). ÅsLpm. Kittelfjäll(!).
E. palustre f. polystachya. ÅsLpm. Nästansjö(!).
E. tenellum * scirpoides. TLpm. Pesisvare(l). Jmt. Mo mellan Hjär- 

Pen och Undersåker(l); Östersund; Kyrkås; Häggenås; Hammerdal; Gåx- 
sjö; Föllinge; Ström (W.).

Erigeron aeris. ÅsLpm. Åsele(!). Jmt. Rätan; Klöfsjö; Ragunda(l).
E. canadensis. Vb. Ursviken 1901, införd (Er.).
Eriophorum gracile. ÅsLpm. Gafsele(l).
E. angustifolium y elatius. Vb. Skellefte: Dödmanstjärn (Er.).
Erodium cicutarium. Häls. Kårböle (A. Åsell). Dir. Boda 19011 (G. A.). 
Ervum hirsutum. TLpm. Vid Kaisapakte station 1908(1).
Euphorbia helioscopia. Vb. Bureå 1901, införd (Er.). Dir. Boda 1903 

(G. A.).
Euphrasia bottnica. Vb. Skellefte: Kåge strandäng (Sam.).
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E. minima. Jmt. Saxvallsklumpen(!).
E. tenuis. Vb. Skellefte: Kåge (Sam.).
Fagopyrum esculentum. Vb. Skellefte: kyrkobordet, 1 ex. i en åker 

1905 (Sam.).
Farsetia incana. Jmt. Rätan 1890 (En.). Dir. Falun: Kullen 1883 (E. 

E. Boman enl. ex.).
Festuca elatior. Ångl. Anundsjö: Bredbvn 1908(!).
F. giganten ß triflora. Vb. Ursviken 1903, införd (Er.).
F. ovina f. pallida. ÅsLpm. Åsele(!).
Fumaria officinalis. Ångl. Anundsjö: Norrflerke och Pengsjö 1908(1). 

Jmt. Refsund: Döviken 1900(1); Rätan och Klöfsjö 1888 (En.).
Gagea pratensis. Vb. Ursviken 1902, införd (Er.).
Galeopsis tetrahit. TLpm. Torne träsks station 1908(1).
G. versicolor. TLpm. Kaisapakte och Torne träsks stationer 1908(!). 
Gatium aparine. Nb. Öfver-Torneå: Kuusijärvi 1902 (Br.).
G. mollugo. Angl. Vid Forsmobron öfver Ångermanälfven 1908(!); Hemsö: 

Sanna 1906 (G. A.).
G. palustre ß decipiens. Vb. Byske. prästbordet (Br.).
G. trifidum. Vb. Skellefte: vid Falkträsket samt å myrmarker kring 

Dödmanstjärn (Sam.).
G. verum. Jmt. Klöfsjö by 1905(1); Oviken: Västnors by 1908 (G. A.). 

Mdp. Alnön 1892 (.1. A. Holm enl. ex.); Indalsliden: Dacke och nära Sillre 
såg 1889 (En.). Häls. Lassekrog mellan Färila och Kårböle 1906(1); Kår- 
böle: vid Kerstasjön (A. Åsell); Los: Hedviken (G. A.).

Gentiana amarella * axillaris (Schmidt). Jmt. Stugun(l).
* lingulata (C. A. Ag.). ÅsLpm. Åsele; Tresund(l). Jmt. Medstugan; 

Refsunds by(1); Rätan; Klöfsjö (En.).
G. campestris * suecica (Froel.). Jmt. Ragunda: Krångede(l). Häls. 

Kårböle (M. Östman enl. ex.).
f. Hartmaniana Bsenitz. Jmt. Åre (D. M. Eurén under namn af * is- 

landica enl. ex.).
Glechoma hederacea. Vb. Mo: Mo bruk (G. H. v. Post). Jmt. Ragun

da (W). Mdp. Indalsliden: Sillre såg 1889 (En.).
Glycerin distans. Ångl. Säbrå 1906 (Tengvall enl. ex.).
G. fluilans. Häls. Vid Kårböle såg (M. Östman).
Gnaphalium silvaticum. LycksLpm. Tärna: Laxfjället; Forsmark(l). 

ÅsLpm. Dalasjö; Vilhelmina(1).
G. uliginosum. Ångl. Anundsjö(l). Jmt. Ragunda: Krångede(l). Häls. 

Kårböle (M. Östman); Ljusdal(l).
Goodgera repens. Vb. Skellefte: nära Dödmanstjärn (Sam.). Jmt. Hå- 

sjö (W.). Häls. Kårböle(!).
Habenaria bifolia. Xb. XTeder-Torneå: Seskarön (Br.); XTickala gästgif- 

vargård (enl. meddelande af numera aflidne d:r Robert Fries). Jmt. 
Håsjö: vid »Amerika» (W.).

H. conopsea. Jmt. Offerdal (Högb.).
H. viridis. ÅsLpm. Torfsjö(l). Yb. Skellefte: Norrböle, Sunnanå och 

kyrkobordet (Sam.).



Heracleuin sibiricum. Angl. Anundsjö: Kubbe vid vägen 1908(1). Jmt. 
liätans by 1888 (En.); Dufed 1909(1).

Herniaria glabra. Vb. Furugrund 1900, införd (Er.).
ß subciliata (Bal).). Yb. Ursviken 1903, införd (Er.).
Hippophaé vhamnoides. Nb. Neder-Kalix skärgård: Granön (F. E. A. 

Block enl. ex.).
Hierochloa borealis. TLpm. Jukkasjärvi; Vittangi (Br.). LLpm. Niauve 

(Sylv.). LycksLpm. Björkfors(l). Jmt. Medstugan(l).
f. fragrans. Jmt. Håsjö: på en enda klippa i Singsjön (W.).
Hippuris vulgaris. TLpm. Abiskojokk(l); Jukkasjärvi; Vittangi (Br.).
/'. fluviatilis. LycksLpm. Tärna by; Umfors(l). ÅsLmp. Vid Kittel- 

fjäll; i en å nära Skansnässjön(l). Jmt. Klöfsjön(l).
/'. maritima. Nb. Luleå (!).
Hgoscyamus niger f. pallidas W. & K. Vb. Ursviken 1901, införd (Er.).
Hypericum quadrangulum. Vb. Skellefte: Mullberget (Er.). Jmt. Rä

tan (En.).
Hypochceris maculata. Jmt. Ragunda: Krångede(l).
Isoétes echinosporum. Mdp. Indalsliden: nära Näckåns utlopp i Skäl

sjön (En. enl. ex.).
I. lacustre. Vb. Abborrtjäfn nära Degerfors (Sylv.). Jmt. Klöfsjön(l). 

Häls. Angraån i Kårböle (M. Östman).
Juncus alpinus. LLpm. Gellivare(l). Nb. Långträsk(l). LycksLpm. 

Forsmark(l). AsLpm. Tresund(l).
./. articulalus. Häls. Färila(l).
J. balticus. Vb. Skellefte: Gåsören (Sam.). 

bufonius. LycksLpm. Tärna: Laxfjället(!).
./. stygius. Vb. Skellefte: kyrkobordet (Sam.). ÅsLpm. Vid Skans- 

nässjön (1).
supinus f. uliginosus. Häls. Messbodarna V. om Kårböle (!).

Lamium amplexicaule. AsLpm. Vilhelmina 1908(1). Jmt. Refsund: Bo
viken 1900(1). Mdp. Indalsliden: Sillre 1889 (En.).

L. purpureum. Angl. Anundsjö: Bredbyn 1908(1). Jmt. Refsund: Dö- 
viken 1900(1). Mdp. Indalsliden: Nordansjö 1889 (En.). Iläls. Färila 1905(1).

Lampsana communis. Angl. Anundsjö 1908(1).
Lathyrus marilimus. Vb. Skellefte: Gåsören (Sam.); Löfånger: »Grön

borgs» holme (Er.).
L. palustris. Vb. Skellefte: Sunnanå och kyrkobordet, på en strand

äng vid älfven (Sam ); Umeå; h. o. d. vid Esmarksån; Gran vid Ume- 
älfven; Teg vid Umeå (Vleugel); Löfånger (lektor O. Holm enl. Vleugel).

L. pratensis. Ångl. Anundsjö: Bredbyn 1908(1). Jmt. Hjärpen 1901. 
Klöfsjö 1905; Ragunda: Kråligede 1900(l); Rätan 1888 (En.); Håsjö 1909(1).

Lemna trisulca. Nb. Benkerttjärn vid Luleå(1).
Leonurus cardiaca. Vb. Bureå 1900, införd (Er.).
Lepidiam draba. Vb. Bureå 1899, införd (Er.).
Limosella aqnalica. Vb. Skellefte: Kåge strandäng (Sam.).
f. borealis. LLpm. Niauve (Sylv.).
Linaria minor. Vb. Ursviken 1901, införd (Er.). Häls. Kinstaby sta

tion, införd 1909 (Sylv.).
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L. striata. Yb. Säfvenäs 1899, införd (Er.).
L. vulgaris. Xb. Korpilombolo by, flerst. (E. Orstadius). Angl. Yid 

Forsmobron öfver Ångermanälfven 1908(1). Häls. Kårböle 1906(!).
Listera cordata. LycksLpm. Tärna: Laxfjället; Yttervik(l). ÅsLpm. 

Tresund vid Yojmsjön; Stennäs (i).
L. ovata. LycksLpm. Tärna: Laxfjället (enl. G. A.). Jmt. Offerdal på 

silur (Högb.). Mdp. Indalsliden: Dacke (En.). Dir. Smedjebacken (!).
Lithospermum arvense. Jmt. Rätan 1888 (En.). Mdp. Indalsliden: 

Backen 1889 (En.).
Lobelia dortmanna. Yb. Degerfors: Ekorrsele, Ekorrträsk (Svlv.). Jmt. 

Håsjö: Singsjön (W.); Klöfsjön(l); Rätansjön (En.). Häls. Kårböle (!). 
Lolium perenne. Vb. Furugrund 1900, införd (Er.).
L. tenmlenlum. Jmt. Östersund (X. Andersson).
Lotus corniculatus. Jmt. Storrensjö; Hjärpen(l); Offerdal: Ede (Högb.). 
Lychnis flos cuculi. ÅsLpm. Hälle 1908(!). Xb. Korpilombolo by (E. 

Orstadius). Vb. Byske s:n, på ett ställe rikl. (Er.). Ångl. Anundsjö: 
Seltjärn 1908(!). Jmt. Åsarna: Skalängarna 1890 (En.).

Lycopodium inundatum. Vb. Löfånger: Selets by (lektor O. Holm enl. 
Vleugel).

Lgsimachia vulgaris. Vb. Skellefteå, införd? (Melander). Häls. Borr
ån vid Kårböle (M. Östman). Dir. Smedjebacken (!).

Lythrum salicaria. Vb. Skellefteå (Melander). Dir. Smedjebacken(!). 
Malaxis paludosa. Vb. Skellefte: myrmark vid Dödmanstjärn (Sam.). 

Häls. Kårböle: i Bergmyren och vid Ängraån nedanför Sandtjärn (M. 
Östman).

Matricaria inodora. TLpm. Kaisapakte station 1908(!).
Medicago lupulina. Vb. Bureå såg vid kajen 1905 (Sam.).
M. sativa. Xb. Luleå 1902, införd(!).
Melandrium pratense. Vb. Byske: prästbordet (Er.). Häls. Kårböle(!). 
M. silvestre. Xb. Korpilombolo (E. Orstadius enl. ex.).
M. pratense X silvestre. Jmt. Lits s:n (Svlv.); Refsunds by 1900(1). Häls. 

Kårböle 1907 (!).
Melica nutans. TLpm. Pesisvare vid Torne träsk(!); Yittangi (Br.). 

ÅsLpm. Torfsjö; Henriksfjäll; Kittelfjäll(!). Jmt. Ragunda: Krångede(l). 
Häls. Kårböle(I).

Melilotus alba. Vb. Bureå 1899 och 1903, införd (Er.).
M. arvensis. Xb. Luleå 1902, införd(!).
M. officinalis. Vb. Bureå 1899 och 1903, införd (Er.)
Mentha arvensis. ÅsLpm. Torfsjö(l). Jmt. Vid Klöfsjön(l); Klöfsjö vid 

Kvarnsjö by (En.); Rätan: Långsillre (En.). Mdp. Indalsliden: Märrgårds- 
holmen, vid Boda bäcks utlopp (En.). Häls. Kårböle; Färila(!). 

Mercurialis annua. Vb. Bureå, på barlast 1900 (Er.).
Milium effusum. Vb. Skellefte: kyrkobordet (Sam.). Jmt. Storrensjö(!). 
Molinia coerulea. ÅsLpm. Kittelfjäll (!).
Monotropa hypopithys. Vb. 1896 i en furudunge vid Ursviken i Skel

lefteå (Vleugel).
Montia fontana * lamprosperma Chain. Vb. Skellefte: Sunnanå och 

Kåge (Sam.).



Myosotis arvensis. Jmt. Rätan; Klöfsjö 1888 (En.).
M. ccespilosa. Nb. Korpilorabolo (E. Orstadius).
M. palustris. Jmt. Klöfsjö(!).
Myricaria germanica. Angl. Sollefteå: Berg (E. Rönnblad enl. ex.). 

Jmt. Oft'erdal: Bredbysjön (L. Karlsson ent. Wedholm). Are: vid en 
grufdamm ofvan Björnänge (A. G. Högbom); Håsjö: på en holme i Sing- 
sjön, nu troligen utdöd (W.).

Myriophyllum alterniflorum. TLpm. Jukkasjärvi; Vittangi (Br.).
M. spicatum. ÅsLpm. Dikasjön vid Dikanäs(l). Häls. Kårböle(l).
/'. squamosum Lsest. Jmt. Håsjö, rikl. i Singsjön (W.).
Nasturtium palustre. LLpm. Gellivaré(!). ÅsLpm. Yilhelmina(!). Xb.

Luleå(!). Jmt. Rätan(l).
Naumburgia thyrsiflora. ÅsLpm. Vilhelmina; Nästansjö(i). Nb. Luleå; 

Öfver-Kalix: Jock-Alsjärv(l); Korpilombolo: Pirtiniemi (Br.). Angl. Skorp- 
ed; Anundsjö: Bredbyn(!). Häls. Los: Lomsjön (G. A.)

Nigritella nigra. Jmt. Brunflo: Marieby (A. Lindsberg enl. ex.); Alsen; 
Oflcrdal; Undersåker (Högb.); Norderön (W.).

Nuphar luteum. Nb. Luleå: Benkerttjärn, Hertsöträsk; Öfver-Kalix: 
Jock-Alsjärv(l). Jmt. Rätan; Klöfsjö (En). Häls. Kårböle(l).

N. pumilum. Nb. Luleå: Hertsöträsk, Benkerttjärn; Öfver-Kalix: Jock- 
Alsjärv(l); Neder-Kalix (enligt meddelande af numera aflidne d:r Robert 
Fries). Jmt. Hammerdal; Frostviken (W.). Häls. Arbrå(!).

AT. luteum x pumilum. LLpm. Gellivare(!). ÅsLpm. I en å nära Skans- 
nässjön(l). Nb. Luleå: Hertsöträsk, Benkerttjärn(!).

Nymphcea Candida. ÅsLpm. Torfsjö; Vilhelmina; Nästansjö(l). Nb. 
Boden; Yttermorjärv(!). Jmt. Rätan: Långsillre (En.). Ångl. Anundsjö: 
Pengsjö och Tjäl(!).

Onoclea struthiopteris. LycksLpm. Tärna: Laxfjället (!). ÅsLpm. Kit- 
telfjäll (!). Mdp. Indalsliden (En.). Häls. Bäcklopp vid vägen mellan 
Lassekrog och Kårböle(l).

Ophioglossum vulgatum. Vb. Byske: Vänön vid Furugrund (Er.). 
Orchis incarnata a lanceata f. cruenta. Vb. Byske: prästbordet (Er.). 

Jmt. Östersund; Ifäggenås; Hammerdal (W.).
O. maculata f. sudelica. Vb. Skellefte: Dödmanstjärn (Er.).
Orobus tubcrosus. Häls. Forsa: Rolfsta (G. Lineman enl. ex.). Dir. 

Grangärde; Ludvika; Smedjebacken(!).
O. vernus. Jmt. Östersund (E. Sparre enl. ex.); Ragunda nära tings

huset (W.).
O. valis acetosella. LycksLpm. Tärna: Laxfjället; Klippen(!). Jmt. Rä

tan; Klöfsjö (En.).
Papaver dubium. Vb. Furugrund 1900, införd (Er.).
P. rhoeas. Vb. Furugrund 1900, införd (Er.).
Paris quadrifolia. LycksLpm. Laxfjället i Tärna; Klippen)!). ÅsLpm. 

Torfsjö; Dikanäs; Henriksfjäll; Kittelfjäll(!). Vb. Degerfors: Långträsk 
(Sylv.). Jmt. Storrensjö(l).

Pedicularis palustris. LycksLpm. Tärna: Laxfjället)!). ÅsLpm. Tre
sund vid Vojmsjön; mellan Stennäs och Bergsjön; Kittelfjäll(!). Jmt. 
Rätan; Klöfsjö (En.); Medstugan(!).
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ß borealis. LLpm. Skalka (Sylv.).
Y ochroleuca. Vb. Byske: Afvalandet, Buskö (Er.). Mdp. Indalslidcn: 

Nordansjö (En. enl. ex.).
Peucedanum palustre. Nb. Korpilombolo: Pirtiniemi (Br.). Jmt. Rä- 

tan (En.). Mdp. Indalsliden: vid Näckåns utlopp (En.). Häls. Messbo- 
darna V. om Kårböle(l).

Phleum arenarium. Vb. Furugrund 1900, införd (Er.).
Phragmites communis. ÅsLpm. Xästansjö; i en å nära Skansnässjön(!).
Pimpinella Saxifraga. Jmt. Refsund: Döviken(l); Rätan (En.). Häls. 

Kårböle (A. Åsell).
Pinguicula vulgaris y bicolor Nordst. Jmt. Offerdal: Rönnöfors (W.).
Pinus siivestris f. erglhranthera Sanio. Jmt. Hammerdal (W.).
Planlago lanceolala. Vb. Ursviken 1899, införd (Er.).
P. maritima. Nb. Neder-Torneå: Seskarön (Br).
P. media. Ångl. Anundsjö: Bredbyn 1908(!). Jmt. Stugun 1900(1); Rä

tan; Klöfsjö (En.).
Polemonium cceruleum. Jmt. Klöfsjö by(l); Rätan (En.); Offerdal (Högb.); 

Ragunda; Håsjö: vid Kvrkån (W.).
* campanulatam. TLpm. Jukkasjärvi; Soppero; Karesuando (Br.). Nb. 

Korpilombolo: mellan Sattajärvi och Ohtanajärvi(l), Pirtiniemi (Br.); Öf- 
ver-Torneå: Kuusijärvi (Br.).

Polygonum amphibium. Nb. Karl Gustafs (Br ).
f. aqiialicum. Jmt. Klöfsjön(l).
P. avieulare. TLpm. Kaisapakte station 1908(1).
P. convolvulus. TLpm. Kaisapakte station 1908(1); Kiruna 1902; Juk

kasjärvi; Vittangi 1902 (Br.). ÅsLpm. Nästansjö 1908(1). Jmt. Rätan (En.).
P. lapalhifolium. Ångl. Anundsjö: Solberg 1908(1). Häls. Ljusdal 1905(1).
Polgpodium vulgare. TLpm. Toppen af Kirunavaara(l). LycksLpm. 

Tärna: Laxfjället (1). ÅsLpm. Henriksfjäll (1). Jmt. Sångbäcksfallet i 
Klöfsjö (1). Häls. Kårböle (1).

Potamogeton alpina. ÅsLpm. I ån vid Henriksfjäll; i en å vid Skans- 
nässjön(l). Nb. Neder-Torneå: Seskarön (Br.). Jmt. Håsjö: Singsjön 
(W.). Mdp. Indalsliden: vid Näckåns utlopp (En.). Häls. Kårböle(1).

P. /illformis. Jmt. Klöfsjön(l); Rätan i sjön vid prästgården (En.).
P. graminea. ÅsLpm. Dalsån NO. om Dikanäs(l). Jmt. Klöfsjön(l).
P. graminea x natans. LLpm. Jockmock, Majtum, Marma (T. Wolf 

enl. ex. bestämda af O. Hagström). Jmt. Ljungan vid Rätansjöns ut
lopp (En.).

P. natans. ÅsLpm. I en å vid Skansnässjön(1). Ångl. Anundsjö: 
Tjäl(l). Jmt. Klöfsjön(l). Häls. Kårböle (l).

P. pectinata. Jmt. Rätansjön (En.).
P. perfoliata. TLpm. Vittangi (Br ). ÅsLpm. Dikasjön vid Dikanäs(!). 

Jmt. Klöfsjön (!).
P preelonga. ÅsLpm. I en å nära Skansnässjön(1). Jmt. Håsjö: Sing

sjön, Balsjön, Skälsjön (W.); Klöfsjön (!).
P. pusilla. Mdp. Indalsliden: vid vägen från färjstället till Åsen i en 

myrkälla där lin rötes samt midt för Märrgård i en källpöl på en åker 
vid vägen till Märrgårdsholmen (En.).



P. zostercefolia. Vb. Ursviken 1900 (Er.).
Polenlilla anserind. Nb. Neder-Torneå: Seskarön (Br.). Jrnt. Rätan 

(En.).
P. norvegica. TLpm. Abisko turiststation 1908(1). Jmt. Rätan och 

Klöfsjö 1888 (En.).
Primula farinosa. Jmt. Åsarna: Skalängarna; h. o. d. kring Rätan- 

sjön (En.); Norderön; Hammerdal (W.).
Prunella vulgaris. LycksLpm. Tärna by; Gardvik; Umnäs(l). ÅsLpm. 

Torfsjö(l). Jmt. Rätan; Klöfsjö (En.); Stugun(l).
Prunus padus. TLpm. Vorevardo vid Torne träsk (f. borealis)(\)-, Vit- 

tangi (Br.).
Pulsatilla vernalis. Häls. Kärböle(l).
Pgrola chlorantha. Yb. Skellefte: Kyrkobordet (Sam ), »Stadshägnan» 

(Er.). Häls. Los (R. Thelander cnl. ex.).
P. media. ÅsLpm. Vilhelmina: kyrkplatsen (Er.). Vb. Skellefte: kyrko- 

bordet och Norrböle (Sam.).
P. uniflora. LycksLpm. Gardvik(l). ÅsLpm. Tresund vid Vojmsjön(l). 

Vb. Skellefte: kyrkobordet och Falkträsket (Sam). Jmt. Rätan; Klöf
sjö (En.).

Ranunculus acris ß velutinus. Vb. Furugrund 1900 (Er.).
R. auricomus. TLpm. Vittangi (Br.).
R. lingua. Jmt. Håsjö: vid järnvägsbron öfver Kvarnån; Hällesjö: vid 

Balsjöns utlopp i sjön Ralfven (W.).
R. flammula ß replans. TLpm. I öfversta björkregionen på Kiruna- 

vara(!); Jukkasjärvi; Vittangi; Karesuando (Br.).
Raphanus raphanistrum. TLpm. Abisko turiststation 1908(l).
Reseda luteola. Vb. Bureå 1901, införd (Er.).
Rhinanlhus major. Ångl. Anundsjö: Norrflerke 1908(1). Jmt. Rätan; 

Klöfsjö (En.).
Rhynchospora fusca. Jmt. Håsjö: Gäddtjärnarna (W.).
RiteS alpinum. Jmt. F'rösön (C. Christensson enl. ex.); Rätan vid vä

gen åt Klöfsjö (En.); Oflerdal: NÖ. sluttningen af Hallberget (Högb.); Hå
sjö: Högklippen (W.). Häls. Kårböle N. om Ljusnan i gränsen till Jämt
lands län (M. Östman).

R. nigrum. Häls. Färila vid Ljusnan (!).
R. rubrum. LycksLpm. Tärna: Laxfjället; Klippen(!). ÅsLpm. Vid 

Dikasjöns V. ända; Henriksfjäll; Kittclfjäll(!). Jmt. Rätan; Klöfsjö (En.); 
Ragunda; Fors; Oviksfjällen: Västerfjäll (W.).

Rosa cinnamomea. ÅsLpm. Torfsjö; Henriksfjäll; vid Dalsån NO. om 
Dikanäs(l). Jmt. Rätan; Klöfsjö (En.).

Rubus arcticusx saxatilis. Nb. Öfver-Luleå: Åminne (A. FTisendahl enl. 
ex.); vid Siksjöns gästgifvargård på vägen Långträsk—Arvidsjaur (Er.).

R. idceus. LycksLpm. Stensele; vid Strömsund och Stor-Umans NV. 
del (G. A.); F'orsmark; mellan Gardvik och Ajaure; Klippen(!). ÅsLpm. 
Nästansjö; Tresund; Dikanäs; mellan Stennäs och Bergsjön; Henriksfjäll: 
Kittelfjäll(!). Jmt. Klöfsjö: Sångbäcksfallet(!); Rätan (En.); Vallbo i Tvär
åns delta vid F'ängvattnet omkr. 675 m. ö. h. (G. A.). Häls. Kårböle; 
Färila(!).
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Rumex acetosella f. integrifolia. TLpm. Niauve (Sylv.).
R. crispus. Jmt. Klöfsjö by (En.).
R. domesticus. TLpm. Jukkasjärvi; Vittangi (Br.). LLpm. Gellivare 

1908(!). LycksLpm. Tärna by 1908; Klippen 1908(!). Jmt. Rätan och 
Klöfsjö 1888 (En.).

Sagina nodosa. TLpm. På ön vid Abiskojokks mynning(!). Jmt. Ra- 
gunda: vid Hammarsforsen (W.). Mdp. Indalsliden t. allm. på älfstran- 
den t. ex. på Märrgårdsholmen samt på en holme vid prästgården (En.).

S. procunibens. TLpm. Abisko turiststation 1908(!). LLpm. Malm
berget 1908(!). ÅsLpm. Vilhelmina 1908(1). Ångl. Anundsjö 1908(!). Häls. 
Kårböle 1905(1).

Sagiltaria natans Pallas. Nb. Hertsöträsk och Benkerttjärn vid Luleå(!).
Salix aurila. Jmt. Klöfsjöfjällen, äfven i regio alpina; Rätan h. o. d. 

(En.). Iläls. Kårböle(!).
S. cinerea. Jmt. Rätan på tre olika lokaler (En.). Häls. Kårböle (!). 

Dir. Grangärde(!).
S. pentandra. Jmt. Medstugan(!); Klöfsjö; Rätan (En.).
S. repens. Jmt. Håsjö, ett par buskar å den större holmen i Sing- 

sjön (W.).
S. triandra. Jmt. Lit: vid lndalsälfven; Bvdalen (W.).
Sanguisorba officinalis. Vb. Byske: Rönninge 1900, införd med gräs

frö från Gotland (Er.).
Saxifraga adscendens. Jmt. Alsen; Offerdal (Högb.).
S. granulata. Jmt. Håsjö, införd (W.). Häls. Kårböle, införd (A. Åsell).
Schedonorus sterilis. Vb. Furugrund 1900, införd (Er.).
Sclieachzeria palustris. Mdp. Indalsliden: Nordansjö och Skälsjö (En.).
Schoenus ferrugineus. Jmt. Åsarna: Skalängarna (En.).
Scirpus ccespitosus. TLpm. Jukkasjärvi; Vittangi (Br.). Nb. Skellefte: 

kyrkobordet (Sam.).
S. lacustris. ÅsLpm. I en å nära Skansnässjön, steril (!). Nb. Luleå: 

Hertsöträsk(!); Korpilombolo (E. Orstadius). Jmt. Rätan (En.). Häls. I 
en tjärn 4 km. V. om Kårböle(!).

S. pauciflorus. Vb. Skellefte: Dödmanstjärn (Sam.).
Scleranthus annuus. Mdp. Indalsliden: Åsen och Mårrgård 1889 (En).
Scutellaria galericulata. Nb. Öfver-Kalix: Jock-Alsjärv(l). Jmt. Rätan 

vid sjön (En.). Häls. Kårböle(!). Dir. Smedjebacken(l).
Sedum acre. Jmt. Håsjö: mest på holmar och uddar i Singsjön (W.).
Selaginella spinulosa. Vb. Skellefte: Dödmanstjärn (Sam.).
Senebiera coronopus. Vb. Ursviken 1900, införd (Er.).
Senecio vernalis. Vb. Bureå 1901, införd (Er.).
S. viscosus. Häls. Bergviks station 1909, införd (Sylv.). Gstr. Ockel- 

bo station 1909, införd (Sjdv.).
Silene in/lata. TLpm. Jukkasjärvi och Vittangi 1902 (Br.). LycksLpm 

Tärna by 1908(1).
S. maritima. Vb. Skellefte: Gåsören (Sam.). Häls. Stocka såg (E. W. 

Sandahl enl. ex.).
S. nutans. Vb. Skellefte: Myckle (Er.).
Sinapis arvensis. TLpm. Stenbackens och Kaisapakte stationer 1908(1);



Kiruna 1902 (Br). Nb. Xcdcr-Torneå: Seskarön (Br.). Jmt. Klöfsjö bv 
(1888 En., 1905!); Rätan 1888 (En.).

Sisymbrium sophia. Nb. Luleå 1902(!).
Sone hu s arvensis. Nb. Neder-Torneå: Seskarön (Br.). Angl. Anund- 

sjö: Norrllerke 1908(!). Jmt. Rätan och Klöfsjö 1888 (Kn.); Hotagen: 
Klintens by 1907 (G. A.). Dir. Boda 1903 (G. A.).

Sparganiuni affine ß deminulum Neum. Hals. Kårböle i Kårsjön (M. 
Östman enl. ex. bestämda af L. M. Neuman).

S. ramosum. Vb. Löfänger (lektor O. Holm enl. Yleugel).
Spergula arvensis. KycksLpm. Tärna by och Klippen 1908(!).
Stachgs paluslris. Angl. Själevad: Billa by i potatisåker 1894 (G. A.). 

Jmt. Östersund (W.); Rätan vid Söderhögens by i en potatisåker (G. A.).
Stellaria longifolia. TLpm. Vittangi (Br.). Jmt. Berg: Svensta ho

tell» (Fl. Behm enl. ex.).
S. media. TLpm. Kaisapakte station 1908(1).
S. nemorum. TLpm. Kaisapakte(!). LycksLpm. Laxfjällel; Klippens 

by(!). ÅsLpm. Dikanäs; Henriksfjäll; Kittelfjäll(l). Jmt. Klöfsjö; Utan- 
bergsvallarna och Sångbäcksfallet; Saxvallsklumpen(!); Rätan (Kn.); allm. 
i Offerdal (Högb.); Kolåsen; Håsjö: Högklippen; Ragunda: Middagsberget; 
Bydalen (W.).

Subularia aquaiica. Nb. Öfver-Kalix: Jock-Alsjärv(l); Neder-Luleå: 
Person (Sylv.). Vb. Skellefte: Yttervik (Sam ). Jmt. Refsund: Öfre Bod
sjön; Klöfsjön(l); Rätan (En.); Håsjö: vid Ängersundet i Singsjön (\V.). 
Mdp. Stöde: Nedansjö (G. Hjort enl. ex.). Häls. Färila, i Ljusnan; Kår
böle (!).

Thalictrum flavum. TLpm. Vittangi (Br.).
2’. simplex. Jmt. Rätan; Klöfsjö (En.j.
Trichera arvensis. Vb. N. om Skellefteå redan 1885 (Melander). 
Trifolium agrarium. Mdp. Indalsliden, flerst. 1889, t. ex. Märrgård och 

Sillre (En.).
T. medium. Jmt. Klöfsjö by (M. östma.o).
T. spadiceum. Vb. Badstuträsk 1909(!). Ångl. Anundsjö: Bredbyn och 

Solberg 1908(1). Jmt. Rätan: Sandnäs 1888 (Kn.). Mdp. Indalsliden, 
llerst. 1889 t. ex. Märrgård (En.). Häls. Messbodarna V. om Kårböle 
1907(1).

Triglochin palusire. TLpm. Vittangi (Br.). LycksLpm. Ajaure; Tärna 
by(l). Nb. Luleå(l). Jmt. Klöfsjö (!); Rätan (En.).

Triticum caninum. TLpm. Pesisvare(l). LycksLpm. Laxfjället(l). ÅsLpm. 
Kittelfjäll(1). Häls. Messbodarna V. om Kårböle(l).

/'. glaucescens. LLpm. Skalka—Majvesbäcken (Sylv.).
T. repens. ÅsLpm. Åsele och Tresund 1908(1).
T rollins europceus. LycksLpm. Ajaure; Yttervik; Tärna (1); Örträsk hy; 

Långsele; Knaften (G. H. v. Post). ÅsLpm. Torfsjö; Nästansjö; Tresund; 
Henriksfjäll; Kitteltjäll(l). Vb. Skellefteå, antagl. tillfällig; Norsjö (Me
lander). Jmt. Medstugan(l); Fors; Ragunda; Håsjö; Frostviken (\V.).

Tussilago farfara. TLpm. Kaisapakte; Pesisvare(l). LycksLpm. Mel
lan Gardvik och Ajaure; Laxljället; Björkfors; Klippens by(l). ÅsLpm. 
Vilhelmina; Kittelfjäll(1). Vb. Skellefte; Ursvik och Bureå, införd (Me- 
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lander). Angl. Anundsjö: Kubbe och Seltjärn 1908(1). Jmt. Rätans by; 
Ragunda; Saxvallen; Dufed; Åre; Refsund: Döviken; »Döda fallet»; Klöf
sjö (En.). Häls. Los: 2 km. NO. om Medbäcken (G. A.).

Tgpha latifolia. Gstr. Storvik(l).
Urtica dioica. Nb. Långträsk 1909(1). Jmt. Klötsjö; Rätan 1888 (En.). 

Hjärpcn 1901; Stugun 1900; Enafors 1009(1).
/'. glabra. LycksLpm. Laxfjället; Klippen(l). ÅsLpm. Henriksfjäll; 

Kittclljäll(l).
U. arens. Nb. Luleå 1902(1).
Utricularia minor. Jmt. Rätan, nära 11 andsjön (En.).
Veronica agrestis. Jmt. Norderön, i åkrar (Fl. Behm enl. ex ).
1’. chanucdrys. Jmt. Hjärpen(l); Rätan; Klöfsjö (En.).
Vr. officinalis. Jmt. Ragunda: Krångede; Hjärpen(l); Rätan; Klölsjö

(En.).
V. scutellata. LycksLpm. Ajaure; Tärna by(l). AsLpm. Dalasjö; Tre- 

sund(l). Jmt. Rätan: Långsillre (En.); Klöfsjö.
Vicia angastifolia. Yb. Bureå 1901, införd (Er.).
V. cracca f. albida. Yb. Byske: ön Yettingen (Er.).
Y. peregrina. Yb. Bureå 1901, införd (Er.).
V. sativa. LLpm. Niauve vid vägen öfver morkan 1901 (Sylv.). Mdp. 

Indalsliden: Nilsböle 1889 (En.).
T. villosa. Yb. Byske s:n (Er.).
Viola arenaria. Jmt. Frösön; Hammerdal; Gåxsjö; Ström (W.).
T. epipsila Ledeb. TLpm. Jukkasjärvi (Br.). ÅsLpm. Nästansjö(l). 

Ångl. Bjurholm: Agnäs(l). Jmt. Medstugan(l); Rätan (En.).
V. riviniana. Jmt. Håsjö; Frösön: Mjälle (W.).
V. tricolor. TLpm. Kiruna 1902 (Br.). Jmt. Rätan och Klötsjö 1888

(En-)- ... , x
Viscaria vulgaris. Yb. Skellefte: Myckle (Kr.). Häls. Ångra V. om

Kårböle(l).
Vogelia panicalata. Yb. Bureå 1901, intörd (Er.).
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SMÄRRE MEDDELANDEN.

Föreningens medlemmar uppmanas att till denna afdelning insända meddelanden 
om märkligare växtfynd o. dyl.

Betula humilis i Småland.

1 denna tidskrifts första nummer för innevarande år uppmanar licen
tiaten T. Vestergren den eller dem, »som äga någon kännedom om 
Betala humilis’ öde i Forserum, att meddela detta». Då dessutom där 
omtalas, att vid en sammankomst i Stockholms Botaniska sällskap »^ytt
rades tvifvel, om 11. humilis någonsin blifvit funnen i Sverige», har 
jag ansett 111ig böra uppträda i denna fråga, och detta så mycket hellre, 
som jag bland nu lefvande botanister säkerligen är den ende, som verk
ligen kan upplysa något 0111 huru det tillgick, att denna art fick med
borgarerätt i svenska floran. Mer än 60 år hafva väl sedan dess för
flutit, men än i dag kvarstå lifligt i mitt minne de episoder, som där
med stodo i sammanhang. Om jag vid omtalande af dessa väl mycket 
ingår i detaljer, hoppas jag, att detta ej betraktas uteslutande som en 
följd af den välbekanta garrulilas senilis, utan fastmer såsom ett bevis 
på min önskan att skingra hvarje tvekan beträffande ifrågavarande vackra 
buskes infödingsrätt i vårt land.

Sommaren 1847 hölls i Köpenhamn ett skandinaviskt naturforskarmöte, 
hvari äfven min Far deltog. På återresan därifrån, hvilken skedde land
vägen, erhöll han af sin kusin, domkyrko-sysslomannen Joh. Forsander, 
en liten Betula-form, som denne anträffat i Fryeleds socken (Småland)1 
ocli som af min Far bestämdes till B. fruticosa Pali. På hösten samma 
år pågick med ifver anskaffandet af de växter, som skulle meddelas i 
13:e fascikeln af Herbarium normale, och för intagande däri hade han 
från en af sina ryska korrespondenter, doktor A. Kühlewein i Peters
burg erhållit löfte om ett tiotal arter, som förekomma i Ingermanland, 
men icke anträffats inom Sverige; han hoppades nämligen därigenom

1 I slutet af sommaren 1851 sökte jag förgäfves att återfinna densamma. En 
noggrann beskrifning på fyndorten finnes i Bot, Not. 1852 s. 93.



kunna sporra svenska botanister till dessas efterspanande i vårt land. 
Enligt bref från Kühlewein, dateradt d. 31 okt. (12 nov.), hade de blifvit af- 
sända från Petersburg, och torde de därför kommit till Upsala i slutet 
af november eller början af december. Bland dessa var ock en »jBe
tula fruticosa», som min Far genast fann ej vara identisk med den For- 
sanderska, utan i själfva verket B. humilis Schrank.2 Som jag, då en 
15-årig yngling, ifrigt deltog i ordnandet och utläggningen af de för sagda 
fascikel insamlade växterna, blef jag lätt fullt förtrogen med sagda Be- 
lula-arts utseende och utmärkande kännemärken.

Under denna tid vistades i Upsala en student af Smålands nation, 
hvilken till det under skoltiden burna namnet Sven Samuelsson vid an
komsten till universitetet (1845) fogade Forsgård, bildadt efter födelse
platsen, Forserums klockargård. Han studerade till filosofie kandidat
examen och ägnade sig härvid med förkärlek åt botaniken. Såväl här
för som emedan han tillhörde den nationsförening, för hvilken min Far 
var inspektor, umgicks han rätt mycket i mina föräldrars hem, där han 
var en gärna sedd gäst på grund af sitt glada, gemytliga väsen, som 
gjorde honom synnerligen omtyckt inom kamratkretsarna. För att visa 
sin tacksamhet för åtnjuten gästfrihet inbjöd han mig, som redan då 
ägde ett rätt försvarligt herbarium, att hos sig genomgå och efter behag 
plundra den växtsamling, som han i och för byte från Forserum med
fört till Upsala. Häribiand befunno sig ock flera ark, fulla af Betula 
nana. Vid den tämligen hastiga genombläddringen häraf frapperades jag 
genast af några bland de andra liggande kvistar, i hvilka jag strax 
igenkände B. humilis. Jag omtalade detta, men möttes af energiska pro
tester, äfven fastän jag påpekade de afgörande skiljetecknen; enligt hans 
uppfattning kunde det ej vara annat än en något afvikande form af B. 
nana, i hvars sällskap den vuxit. På mitt förslag beslöts, att tvisten 
skulle genast afgöras. Detta kunde lätt och utan tidsutdräkt ske, ty 
Forsgård bodde i Smålands nationshus (i ett litet rum vid sidan af 
nationssalen med det enda fönstret vettande ut mot den då med blomra
batter, häckar och löfsal försedda trädgården), och min Far hade då 
sin bostad på nedre botten i ett annat hörnhus vid S3'sslomans- och 
S:t Olofs- (numera Järnbro-)gatorna. Vi behöfde alltså endast gå tvärs- 
öfver gatan; jag skulle än i dag kunna utvisa både rummet och platsen, 
där vi funno min Far vid sitt arbete — så lifligt är allt detta inprägladt 
i mitt minne. Med glad öfverraskning fann han, att — såsom han förr 
hoppats skola ske — Betula humilis var funnen i Sverige. Af de med
förda exemplaren behöll han de tvenne, som nu finnas i Upsala bota
niska museum; åt mig afbröts en liten kvist, som äfven finnes samma
städes. Huruvida Forsgård behöll något för eget herbarium, kan jag ej 
erinra mig, men håller det för föga troligt. Fjmdet gaf anledning till

2 De öfriga af Kühlewein sända växterna voro Orobanche Libanotidis, Coniose- 
linum tatarieum, Tbalictrum angustifolium, Scirpus radicans, Carex orthostachya, 
Calamagrostis Langsdorfii, Equisetum littorale och Lycopodium sabincefolium, hvilka 
intogos i 13;de, samt Sedum Fabaria, som intogs i 14:de fascikeln,



min Fars i Öfvers. af Vet. Akad:s Förh. 1848 intagna uppsats: De svenska 
arterna af släktet Betula.

När sagda rekryt i svenska floran härnäst anträffades, kan jag ej med 
full säkerhet angifva. Troligt förefaller det mig dock, att Forsgård på 
grund af examensstudier icke besökte sin hembygd 1848, men däremot 
1849, och att han då insamlade ett litet antal exemplar. Jag sluter mig 
härtill af tvenne omständigheter, nämligen 1) att på etiketten till exem
plaren i Herbarium normale fase. XIII, som utkom i slutet af 1849, sa
ges, att en del exemplar äro tagna af S. Forsgård i »Smoland. bor. 
Forserum», men »plurimae spec, ex Ingria», hvilket väl ej kunnat upp- 
gifvas, om ej några af exemplaren varit af svenskt ursprung, och 2) 
emedan jag ej annars kunnat meddela C. Hartman det exemplar, som 
angifves taget af Forsgård vid Forserum 18491; utseendet vittnar om att 
det är taget på annan tid, än de först anträffade.

Sedermera hade Forsgård att sköta sina examensstudier och fann där
under näppeligen tid att syssla med botaniken. Sin kandidatexamen 
aflade han d. n/12 1850 och den 12 juni följande år disputerade han pro
gradu under min Fars presidium öfver Hygrophori Suecice I samt pro
moverades strax därefter. Omedelbart därpå lämnade han Upsala 
och vistades under sommaren, åtminstone någon tid, i sin födelseort, 
hvarunder han enligt uppgift, som jag af honom erhöll i Jönköping un
der hemresan från mitt sommarvistande i Femsjö, »ehuru sparsamt», 
återfunnit B. humilis. Något under detta år taget exemplar har jag dock 
ej sett, och sådant torde ej heller numera finnas i något herbarium.

Efter återkomsten till Småland blef Forsgård från och med hösten 
1851 lärare i naturalhistoria vid Jönköpings läroverk. Kärleken till bota
niken behöll han väl, men fick föga tid att egna sig däråt. Ett bref
från honom till E. Fries, dateradt d. 21/n 1852, upplyser närmare därom. 
Som han hade fått sig anförtrodd undervisningen i naturalhistoria, ansåg 
han sig böra genom ifriga studier förkofra sina kunskaper i zoologi (som 
den tiden icke egde någon professur i Upsala), kemi och fysik; ännu 
mer upptogs hans tid af den erhållna sekreterareplatsen i hushållnings
sällskapet, hvarmed följde talrika och vidsträckta resor i länet. Under 
sommaren 1852 företog han (enligt nämnda bref) med 8 skolynglingar en 
längre exkursion till Kinnekulle, utefter Vetterns norra del till Omberg 
och därifrån utefter stranden till Jönköping.2 Detta jämte göromål i 
hushållningssällskapets tjänst hindrade antagligen det året något besök i 
Forserum; insamlande af flera exemplar af B. humilis åt min far var ej

1 Äfven detta exemplar finnes nu i Upsala botaniska museum. Etiketten är 
skrifven af Hartman, hvaraf jag drar den slutsatsen, att jag ej skickat exemplaret 
(utan etikett) till honom, sedan han lämnat Upsala, utan att jag dessförinnan 
gifvit det åt honom personligen. Förmodligen skedde detta 1849 eller 1860, då 
han var någon tid vikarierande lärare och jag lärjunge i Upsala katedralskolas öfre 
klasser.

' I)e i utflykten deltagande skolynglingarne lämnade på hans uppmaning en 
samling af de därunder anträffade växterna till läroverket för att bilda underlaget 
till Herbarium schotasticum Junecopense».



heller längre af behofvet påkalladt, då 13:de fascikeln af Herbarium nor
male redan var fullständigt distribuerad. Äfven under sommaren 1853 
blef säkerligen intet insamladt, oeh på hösten, då en svår koleraepidemi 
utbröt i Jönköping, blef han — i brist på medici — antagen till biträ
dande koleraläkare och tillvann sig inom få dagar genom det glada mod, 
hvarmed han gick faran till mötes, och det människovänliga sätt, hvarpå 
han egnade sig åt de sjukas vård, allas odelade kärlek och förtroende». 
Själf angreps han af den sjukdom, som han sökte bekämpa, och slutade 
den 28 oktober sina dagar.

Det återstår nu endast att tillägga några ord om den Betula-form i 
Forserum, som sedan gått under B. humilis’ namn, och hvaraf en där 
bosatt torparegumma gjort sig en liten inkomst genom att sälja kvistar 
däraf åt besökande botanister. Tvgentligen vet jag intet därom, men en 
gissning må tillåtas. Såsom ofvan nämnts, torde intet af Forsgärd 1851 
taget exemplar nu finnas i behåll; skulle han måhända själf då hafva 
påträffat en intermedia-form, som han antog vara B. humilis? Härigenom 
skulle kunna förklaras, huru gumman kunnat tro sig veta, hvilken »den 
riktiga busken var. Att hon varit den, som först visat honom [Fors- 
gårdj kvistar af en i hennes tycke egendomlig björkbuske», är något, som 
jag aldrig hörde honom omtala, hvadan jag antager, att, om något så
dant skett, så var sagda björkbuske just den. af hvilken hon sedan sålde 
kvistar, men ingalunda den 1847 anträffade.

Th. M. Fries.

(162)

Smånotiser om Betula humilis.

Vid inordnandet i Riksmuseets skandinaviska herbarium af de större 
och mindre växtsamlingar, som under de senare åren tillförts museet, 
har jag påträffat några exemplar med namnet Betula humilis Schrank. I)å 
frågan om nämnda växt just nu synes vara aktuell, har jag trott, att ett 
litet meddelande om dessa ej skulle sakna sitt intresse. De tillhöra dels 
det stora herbarium, som hopbragtes af aflidne apotekaren Conrad Inde- 
betou, dels den storartade, värdefulla växtsamling, som förärats museet 
af grosshandlaren Ernst Nordström.

Ett af exemplaren är Betula humilis från Södermanland, Säfstaholm 
(cult.) 1863, leg. Conrad Indebetou». Här finnas 4 små fruktiflcerande 
kvistar, som otvifvelaktigt härröra från samma lilla buske, af hvilken äfven 
jag i början af 1860-talet tagit exemplar. Busken var inplanterad i Säfsta- 
holms trädgård vid ett litet stenparti, nära intill järnvägen Jag hörde ej 
omtalas, hvarifrån den hämtats. Det är mig obekant, om den ännu finnes 
kvar; mångfaldiga gånger har jag vid passerandet af Vingåkers station tänkt 
stanna för att taga reda därpå, men det har ej kommit längre än till 
tankar. Intet tvifvel finnes om nämnda exemplars äkthet.

Ett annat exemplar är från Visby botaniska trädgård, där B. humilis 
ännu finnes odlad.



Tvenne som B. hnmilis betecknade exemplar, från »Mjögens by, Elf- 
dalia1», 1844, och från Forserum, Småland, 1891, äro ej annat än B. nana 

X odorata.
Ktt exemplar betecknad! »71. hnmilis Schrank. Smål. Forserum 10. (5. 

1876. G. W. Monteun», förtjänar särskild uppmärksamhet. Exemplaret 
består af 3 små kvistar, med hvita hartsprickar; bladen äro dels 
bredt hjärtlika, dels är bredden större än längden; alla tre kvistarna äro 
sterila. Ett liknande exemplar från Forserum linnes i Stockholms Hög
skolas växtsamling, skänkt af C. J. Lindeberg. Måhända stamma dessa 
exemplar från en och samma buske, som man på grund af de små bla
den och de hvita hartsprickarna kan förmoda vara B. nana X verrucosa: 
i alla händelser är det icke B. humilis.

Verklig B. hnmilis föreligger däremot i det Nordströmska herbariet, 
tagen i Småland, Forserum, Rundseryd i juni 1889. Exemplaret utgöres 
af en omkring 20 cm. lång, rikt fruktbärande kvist med korta knubbiga 
honhängen. Den öfverensstämmer fullkomligt i alla afseenden med de 
Forsgårdska exemplaren i herb. E. Fries, hvaraf ett par kvistar äro af- 
bildade i E. Haglunds uppsats i häftet 1, 1909, p. (10) af denna tidskrift. 
Hartsprickarna äro gula, rätt talrika och mycket tydliga, bladen äro af 
den mer smala, vigglika form, som utmärker de förut kända Forserums- 
exemplaren, och honhängefjällen ha de för B. hnmilis typiska långa smala 
llikarna.

Grosshandlaren Ernst Nordström har om fyndet af denna kvist be
rättat följande. Då han sommaren 1889 befann sig i Jönköping och 
tänkte hesöka Forserum för att efterspana den sällsynta växten, uppsökte 
han för att erhålla närmare upplysningar en studerande vid Jönköpings 
läroverk, hvilken han förut på annat håll gjort bekantskap med. Denne, 
som kort förut varit i Forserum på exkursion, hade den omtalade kvisten 
stående i vatten och trodde, att det var B. nana x odorata. Nordström 
bestämde den emellertid till B. humilis och erhöll kvisten till skänks. 
Den hade tagits i en större myr i Forserum (ej den af botanisterna van
ligen besökta, som är ganska liten). N. begaf sig på skolynglingens be- 
skrifning dit, men lyckades dock icke påträffa busken, men väl massor 
af B. nana X odorata. Någon anledning att tro, att hans sagesman 
skulle ha lämnat oriktiga uppgifter, ansåg hr Nordström ej föreligga, så 
mvcket mer som denne ej ens själf visste, hvilket märkligt fynd han gjort.

Det torde sålunda få anses konstateradt, att B. humilis är funnen 
i Forserum så sent som 1 889, och troligt är, att den finns där än 
i dag.
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Invandrande växter.

Tid efter annan påträffas växter, som förut icke blifvit iakttagna inom 
ett florområde och hvilka icke förut blifvit antecknade såsom tillhörande 
rikets flora. De flesta äro tillfälligt förekommande och försvinna snart 
nog. Men en och annan fortlefver år efter år, förökas och sprider sig 
till närliggande, för dess fortkomst lämpliga lokaler samt blifver slut
ligen så acklimatiserad, att den förtjänar hemortsrätt inom florområdet.

Under det femtiotal år som jag idkat botaniska studier, har jag haft 
tillfälle iakttaga ganska inånga sådana tillfälligt uppträdande växtarter, 
af hvilka flera ännu fortlefva och nu anses tillhöra vår flora. Jag vill 
nu endast anföra några arter, som jag påträffat under det senare decen
niet och hvilka äro så hemmastadda på de platser, där de växa, att de 
icke höra räknas som tillfälligt förekommande på dessa lokaler.

Cent au re a nigra L.
För omkring 10 år sedan påträffades denna växt vid Grimbo på Hi

singen, hvarest spridda exemplar växte på en med löfträd och buskar 
samt några yngre tallar bevuxen backsluttning mellan klippor. På samma 
lokal påträffades flera exemplar af Teucrinm Scorodonia L. Jag har se
dan besökt platsen 3 å 4 gånger med ett eller annat års mellanrum 
och därvid haft tillfälle konstatera, att bägge dessa för svenska Horan 
nya växtarter fortlefva på denna lokal.

I medio af augusti innevarande år (1909) passerade jag på en gång
stig öfver ett gärde med öppna diken, beläget väster om Skallsjö kyrka 
i Västergötland. Nämnda gångstig är en stundom begagnad genväg för
bjuden väg ! mellan Floda gård och Skallsjö kyrka. Gångstigen går 
under loppet af ett par hundra meter längs efter ett öppet dike, hvars 
sidor äro så tätt bevuxna af Centaurea nigra L., att denna växt utgör 
hufvudparten af vegetationen på dikeskanterna. Dess förekomst på 
nämnda lokal kan ingalunda anses vara tillfällig. Enär uppgiften för 
dagen var att besöka ett längre bort vid en skogsbäck beläget växtställe 
för Osmunda regalis L., hade jag ej tillfälle att undersöka, om Centaurea 
nigra L. förekom på andra lokaler i närheten af den påträffade nya 
fyndorten. Sedan har jag icke haft tillfälle att besöka platsen ifråga.

Phyteuma spicatum L.
Ar 1892 och följande tolf år hade jag mitt sommarhem i närheten af 

Floda järnvägsstation, såsom ägare af en villa därstädes. I den ganska 
stora park, som omgifver denna villa, har årligen vuxit tusentals exem
plar af Phyteuma spicatum L. Dess förekomst i stormskyddshäckarna 
och invid dessa tyder på, att den inkommit med i skyddshäckarna plan
terade träd och buskväxter. Lokalen är likartad med de lokaler i 
Böhmen, där jag sätt nämnda växt. Den förekommer äfven i parken 
vid Nääs i Vestergötland och vid Wårgårda på likartade lokaler.



Poa Chaixi Vill. förekommer rikligt växande i dessa stormskydds
häckar och på andra skuggiga ställen i samma park, antagligen inkom
men på samma sätt som Phyteama spicatum.

Epihbium adenocaulon Hausskn.
För omkring 10 år sedan uppgräfdes ett gammalt dike invid vägen i 

närheten af Floda järnvägsstation. Vegetationen i detta dike var före 
uppgräfningen den för landsvägsdiken vanliga. Men ett eller två år där
efter uppträdde nämnda Epilobium-art i diket, till en början ett fåtal exem
plar, men efter ett par år i sådan mängd, att den fyllde hela diket och 
hindrade vattenafloppet. Diket blef för ett par år sedan ånyo uppren- 
sadt och uppgräfdt, men redan i år (sommaren 1909 , då jag besökte stäl
let, växte en mängd af samma Epilobium ånyo i diket. Den har sprid! 
sig till närliggande, för dess förekomst passande lokaler och torde nog 
kunna anses vara fullt acklimatiserad därstädes.

Cytisus Laburnum L.

Af denna vackra växt påträffade jag år 1901 åtminstone ett trettiotal 
flera meter höga individ på Kullen i den skogbevuxna dalgång, som är 
känd under namnet »Josephinelust», på sluttningen mot Skelderviken. 
Under blomningstiden i juni återfinner man lätt träden i den mycket 
oländiga, af nordiska trädslag bestående, mycket täta småskogen. Men 
då blommor icke finnas på träden, söker man dem länge förgäfves. Den 
förekommer på ett ungefär 300 meter långt och c:a 100 meter bredt om
råde ett par kilometer från närmaste gård.

Cytisus Laburnum L. odlas ganska allmänt i Mölle, hvadan frön, som 
gifvit upphof åt de i skogen påträffade exemplaren, antagligen kommit 
därifrån, ditförda af fåglar eller möjligen af våldsamma vindar. Trädens 
relativt betydliga höjd vittnar om att träden funnits på platsen under 
många år.

Ht

I sammanhang med dessa anteckningar rörande några invandrande 
växter vill jag anföra några iakttagelser beträffande uppkomsten af hy
brider. Under de år, jag bodde vid Floda, hade jag tillfälle att se upp
komsten af två sådana.

I trädgården växte spontant Tragopogon pratensis L. på gräsmattorna. 
Men sedan jag på en trädgårdssäng börjat odla Tragopogon porrifolius L. 
som köksväxt, uppträdde efter omkring 3 år hybriden Tragopogon porrifolius 
X pratensis i stort antal på samma gräsmattor. Dessa äro nu af den 
nye ägaren till stället upplöjda och därmed är antagligen hybriden för
svunnen.

Från en exkursion medförde jag vid ett tillfälle ett exemplar af Ajuga 
replans L. i afsikl att plantera detsamma i min trädgård. Af en till
fällighet blef den planterad på en fuktig gräsbevuxen sluttning där några 
individ af Ajuga pyramidalis förut växte. Efter några år hade på 
stället uppkommit ett stort antal exemplar af hybriden Ajuga pyramida
lis x replans, hvilken fortfarande (1909) finnes på stället talrikt.
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Antagligen kunna hybrider af ganska många närbesläktade växter er
hållas, om dessa planteras invid hvarandra på lämpliga lokaler.

Göteborg, november 1909
C. G. II. Thedenius.

Växtgeografiska anteckningar för Bleking.
II.

Följande anteckningar, hvilka sommaren 1908 till största delen gjor
des i Kyrkhults socken i nordvästra Bleking, äro att anse såsom en fort
sättning af dem, som publicerats i Sv. bot. tidskr. 1908, p. 40 — 43.

Equiselum hiemale L. Holje vid ån. I F. Svanlunds »Förteckning 
etc.» p. 53 endast angifven för östra Blekinge: Rödeby.

Majanthcmum bifoliiim (L.) F. W. Schni. fanns med tre stjälkblad 
nära Kvrkbults by samt vid Källeboda; liksom i Valje och i Västerg. 
vid Herrljunga sågs den bär och där bland hufvudformen.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. synes vara tämligen spridd på nord
västra Blekinges fuktiga skogsängar. Den förekommer ofta tillsammans 
med Cirsium heterophyllnm (L.) All. och palustre (L.) Scop., Orchis ma- 
culata L., Scorzonera humilis L., Potenlilla erecta (L.) Hampe och Briza 
media L. F. Svanlunds uppgift i »Förteckning etc. p. 38: »torr ängsmark, 
strandbygd mindre allmän, eljest tämligen allmän», torde ej vara riktig, 
enär växten, så vidt förf. har sig bekant, endast trifves på fuktig ängs
mark i skogstrakter. I provinsens västra delar synes den bär och där 
finnas i Jämshögs och Kyrkhults socknar.

Corylus avellana L. v. laciniata Döll. Kyrkliult vid Slagesnäsvägen 
(1 buske). An föres i Neuman, Sv. 11., p. 594 endast för Ögl I A. Bud
bergs Västergötlands fanerogamer uppgifves den p. 122 (dock utan lokal) 
från västgötadelen af Göteborgs florområde.

Betula odorata Bechst. f. oxyacanlhifolia Fr. Källeboda vid Holje- 
vägen. Några buskar på kärrmark.

Alnus rotundifolia Mill. v. quercifolia Willd., ett träd nära Kyrkhults 
by. Bladen äro hälften mindre än hufvudformens. Kottar funnos ej.

Rume.r Acetosella L. y integrifolius Wallr. flerestädes i Kyrkhults socken 
såsom vid vägen mellan Kyrkhult och Slagesnäs, nära Källeboda etc.

Stellaria graminea L. Af denna art förekomma nära Kyrkhults by 
på samma äng f. Pacheri Wohlf. och f. parviflora Lge. Hos den sist
nämnda honformen finnas stundom endast rudiment af ståndare (strängar 
utan knappar).

S. media (L.) Cyrill. *neglecta Weihe nära Kyrkhults hy. Bladens 
längd 5,6—6—7 cm.; fruktskaft 3,5—4,5—5,6—6,7 cm. Sv. MuRBECK upp 
gifver i Bot. Notiser 1899, p. 198, att bladen hos *neglecla äro »ända till 
6 cm. långa» samt blomskaften »intill 4,6 cm. långa».

Agrostemma Githago L. förekommer sällsynt i Kyrkhults socken.
Aquilegia vulgaris L. i en ängsbacke mellan Källeboda och Söder

sjön. Troligen ej ursprungligen vild, enär den linnes odlad i trakten.
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Ranunculus Flammula L. I ån mellan Kyrkhult och Slagesnäs togs 
en synnerligen vacker natans-form med lyftstjälkar ända till 20—28 
cm., långa fyllodier; de nedre bladens internodicr sträckta 7—10—13 cm. 
Bladen äggrundt-aflångt lansettlika och (utom stundom de allra öfversta) 
mycket långt skaftade, de nederstas bladskaft ej sällan 9—11 cm. Ofta 
med i bladvecken rotslående, mycket krökta stamled; från dessa utgå ej 
sällan liera smärre rosetter med långskaftade blad samt fyllodier. Blom
mor, bleka, nästan hvitgula, förekommo på några ex., men voro flera gån
ger mindre än hufvudformens. Förestående form påminner i mycket 
(utom blomningen) om en submers Flammula.

En annan normalt utbildad Flammula fanns nära Kyrkhults by med 
tre gånger mindre, gulhvita blommor. Denna form fanns jämte den van
liga i en nästan torr vattenpöl.

Ranunculus acer L. 1 Kyrkhults by och trakten däromkring äro 
kronbladen ej sällan något urnupna; än finnes i den öfre delen en ganska 
djup inskärning, än en eller flera tänder på sidorna. På några ställen 
i Kyrkhult ss. nära Källeboda har jag påträffat en honform af R. acer med 
tre gånger mindre blommor och nästan alla frukterna felslagna.

Berleroa incana (L.) DC. Olofström. Sprider sig utmed banvallarna.
liunias orientalis L. Sölvesborg.
Rubus suberectus Ands. förekommer ganska allmänt på några ställen 

i Kyrkhults socken, oftast tillsammans med R. idams L., nämligen i hela 
Kyrkhults by, Slagesnäs, Rönåsa samt mellan Kyrkhult och Holje. Turi- 
onblad på det första stället ofta tretaliga.

R. plicatus Whe. f. microphijllus finnes flerstädes vid Kyrkhults by, 
med dubbelt mindre blommor och frukt samt ej sällan med tretaliga 
årsskottblad.

R. radula Whe. f. umbrosus Marss. Vid Karlshamn nära Ö. Sand
vik finnes en i stark skugga växande buske tillhörande denna form. Alla 
växtens delar af hufvudformens storlek.

Rubus saxatilis L. varierar i Kyrkhult ganska mycket beträffande 
bladformen. Denna kan vara äggrund eller äggrundt-lansettlik; särskildt 
uddbladet, som vanl. är elliptiskt eller rutformigt, blir stundom lika bredt 
som långt. Bladbasen ej sällan ungefär från bladets midt vigglikt af- 
smalnande, hvarvid denna är utan alla inskärningar. I vanliga fall äro 
bladen skarpt dubbelsågadc eller tämligen groft tandade med större eller 
mindre, finare sågtänder. Ibland äro kanterna nästan endast försedda 
med mycket grofva sågtänder. På de fertila stjälkarna äro bladen alltid 
trefingrade; på de sterila tretaliga eller genom flikarnas klyfning 5—6— 
7-taliga. Ett och annat blad kan äfven blifva enkelt med eller utan en 
liten lob. Under det de blombärande ståndens småblad ofta äro så godt 
som oskaftade (2—3 mm.), kan uddbladet hafva ett skaft af 2—2,5 cen
timeters längd.

Vid Kyrkhult observerades äfven några stånd, på hvilka inskär
ningarna voro mycket djupa och nästan lika med bladens halfva bredd 
(f. laciniatal).

Fragaria vesca L. Kronblad stundom 6—9, ofta något tandade. Så 
vid Kyrkhults by.



Comarum palustrc L. Af denna art sågos i en å mellan Kyrkhult 
och Slagesnäs två med rötter och vidhängande jord fritt simmande indi
vid, på hvilka några af de sjutaliga bladens uddblad voro försedda med 
två hufvudnerver och från midten tvådelade; ett var tredeladt, hvarvid 
den tredje sidoställda fliken var dubbelt mindre. De öfversta bladen 
hos denna växt kunna äfven vara femtaliga (= 2-parigt parbladiga med 
uddblad), hvadan uppgiften i Neuman, Sv. 11., p. 399 kan ändras till »de 
öfversta ej sällan 3-fingrade».

Filipendula Ulmaria (L.) Maxim. f. denudata (Presl.) synes ej vara 
sällsynt i Kyrkhult, t. ex. Källeboda. Hufvudartens blad stundom mycket 
fint sågtandade samt djupt flikiga.

Alchemilla pubescens Lam. och alpestris Schm. Här och där i Kvrk- 
hults socken.

Primus insititia L. finnes på en udde i Slagesnässjön, där den dock 
troligen ej sätter frukt.

P. Padus L. Slagesnäs tillsammans med föregående. Jfr F. Svan
lund, Bot. Not. 1887, p. 132.

Sarothamnus scoparius (L.) Wimra. finnes vid Karlshamn äfven i 
Bellevue.

Melilotus of/icinalis Lam. observerades enstaka bland odlad Medicago 
sativa L. 1908 i Kyrkhults by jämte några andra främlingar, som förut 
ej setts i socknen.

Oxalis Acetasella L. v. ccerulea DC. förekommer yppigt utvecklad och 
i stor mängd vid Valje. Här växande exemplar äro flera gånger större 
än dem, jag tagit i Växjötrakten. Förut (under namn af v. lilacina J. 
Lge) endast bekant från Verkö i östra Bleking enligt Bot. Not. 1886, p. 13.

Hypericum quadrangulum L. företer vid Källeboda vissa anomalier 
i blommans byggnad. Utom det vanliga femtalet i foder och krona ob
serverades följande talförhållanden: 1) 4-taligt foder och 4-talig krona 
(två eller flera blommor på vissa stånd); 2) 5-taligt föder och 5-talig 
krona (med ett eller två kronblad djupt klufna); 3) 5-taligt foder och n. 
6-talig krona (det ena kronbladet djupt klufvet); 4) 5-taligt foder och 6- 
talig krona (det sjätte något mindre); 5) 6-taligt foder och 6-talig krona. 
Alla dessa varianter förekommo bland de normalt utvecklade blom
morna. Den sista (5:e) typen sågs på 10 fullt utvecklade blommor.

Malva Alcea L. på Kyrkhults kyrkogård jämte moschala L., med 
hvilken den sannolikt liybridiserar.

Chamcenerion angustifolium (L.) Scop. förekommer i Kyrkhults soc
ken på svedjeland, vid vägar o. d. Den är ofta tätt grenig med blom
bärande grenar från roten. Vid Slagesnässjöns östra strand sågs knappt 
ett enda ogrenadt individ. Äfven bland stenar i samma trakt uppträder 
den meterhög med samma växtsätt och förskönar med sina härliga blom
spiror de dystra stenrösen.

Epilobium obscurum Schreb. växer nära Kyrkhults by tillsammans 
med palustrc L. och når en höjd af 60—73 cm. Ett individ togs, som 
såg ut att vara hybrid mellan dessa båda arter.

Epilobium montanum L. v. verlicillalum M. & K. Biskopsmåla Kyrk
hult.



Cicala virosa L. synes ej vara allmän i Kyrkhult, där den i byn 
linnes vid kanten af en mosse tillsammans med Comarum paluslre L., 
Drosera rotundifolia L., Vacciniam Oxycoccus L., Rubus chamcemorus L., 
Scheuchzeria palustris L., Carex rostrata Stokes, C. limosa L., C. magella- 
nica Lam., Rynchospora alba (L.) M. Yahl, Epilobium palustre L. (med 
både röda och hvita blommor) samt Myrica Gale L. Vid Hofmansbygd 
förekommer den i stor mängd i Mörrumsån.

Daucus Carola L. Kyrkhults by 1908 bland odlad Medicayo saliva 
L. Blommor rödaktiga före utslåendet, därefter hvitaktiga.

Naumburgia thyrsijlora (L.) Rchb. I Slagesnässjön anträffades två 
former af denna art, som växte på ganska djupt vatten. Båda voro ej 
sällan bortåt 1 meter långa. Den första af dessa var en f. natans, som 
var försedd med en lyftstjälk, som uppgick till 70—74—79—84 cm. Hela 
undervattensstammen alldeles glatt, grön och mycket kraftigt utvecklad, 
ganska rikligt (åtminstone på de flesta ex.) utrustad med (stundom nästan 
gröna) adventivrötter. Af de nedsänkta motsatta bladen oftast i hvarje 
par endast ett utbildadt, som är nästan mörkgrönt i jämförelse med luft
bladen. Internodierna mellan undervattensbladen mycket sträckta (3,5 
—6 cm.), i storlek aftagande uppåt. Från den punkt, där växten når 
vattenytan, får den en mycket kort luftstjälk, som just i vattenbrynet 
helt plötsligt blir kraftigt sidoböjd samt ej så sällan ett stycke ofvan 
vattnet kröker sig ännu en gång. Bladen äro smalare än landformens, 
glatta, glänsande och i synnerhet de öfversta starkt sammanträngda; de 
mellersta och nedersta äro ofta starkt nedåtböjda. Ingen blomning 
kunde iakttagas, då växten togs den 17 juli, men väl syntes en delvis 
rik skottbildning från den i dybottnen befintliga rotbärande stammen, 
hvadan den tyckes vara hänvisad att fortplanta sig på vegetativ väg.

I samma sjö växte en alldeles nedsänkt forma submersa af samma 
hufvudart, hvilken ej synes hafva blifvit observerad af Johan Erikson, 
(Sv. bot. tidskrift 1908, bd 2, p. 175 och följ.). Denna hade en betydligt 
mindre lyftstjälk än föregående, ofta ej mer än 22—24 cm. Alla inter
nodierna synnerligen sträckta, de nedersta längst (9—10 cm ); därefter i 
storlek något aftagande; de öfversta bladen skarpt skilda genom 0,5—1 
cm. långa mellanrum. Alla bladen flera gånger mindre än natans-formens 
luftblad, nästan alla tydligt motsatta samt mörkgröna. Intet spår af blom
delar liksom hos föregående samt inga adventivrötter på vattenstjälken.

En intressant mellanform mellan båda dessa omtalade former sågs 
i några få ex. Den hade utbildat en mycket obetydlig luftstjälk med 
några få ytterst smala blad. För öfrigt förhöll den sig som f. submersa. 
Dess lyftstjälk var 50—52 cm. Midt på denna sågs ett 5 cm. långt, med 
submersa blad försedt skott. Ofvanför detta funnos några få enkla adventiv
rötter samt tre internodier, som voro (uppåt räknadt) 7,5, 5 och 4 cm. långa.

Trientalis europcea L. f. foliosa Neum. Denna form (vanligen med två 
rosetter) finnes i stor mängd i en ekdunge nära Kyrkhults by och når 
ibland en höjd af ända till 28—30 cm., men på denna lokal har jag 
aldrig sett växten med blommor i den andra rosetten (jfr Neuman, Sv. 
11., p. 197 samt F. Svanlund, Bot. Not. 1889, p. 9). Stundom sitta ett 
eller två skiftevisa örtblad mellan den första och andra rosetten, och

(169)



(170)

ibland hos yppigt utbildade individ påträffas i den första endast några 
få (3—4) blad, hvarefter på stjälken följer ett blad, i hvars veck undan
tagsvis äfven en gren med en ny rosett finnes. Den andra stjälkrosetten 
består då af två par nästan motsatta blad, hvarpå till sist följer en 
tredje liten rosett öfverst. Hos kraftigt utvecklade stånd äro nästan alla 
bladen ej sällan ganska långt skaftade; hos mindre individ äro i första 
rosetten somliga blad tämligen långt skaftade, andra däremot nästan 
utan skaft, möjligen beroende därpå, att bladen vanligen äro af olika
storlek. (Jfr Neuman, Sv. fl., p. 197: »rosettblad------nästan oskaftade»).
Bladkanten är ej heller alltid helbräddad utan ganska ofta något ojämn, 
äfven hos små ex., samt mer eller mindre, stundom ganska starkt undit- 
lerad. Nedanför den första rosetten finnas ofta (2—3) mindre örtartade 
oskaftade blad, i hvilkas veck större eller mindre grenar med rosetter 
kunna utbildas. Vackra exempel härpå lämna exemplar från Västerg., 
Skara och Herrljunga, Medelp. Sundsvall (äfven med dubbelrosett från 
samma bladvecksgren) samt Björkefalla Kyrkhult, af hvilka ex. från den 
senare lokalen möjligen förtjäna att upptagas som en f. ramosa.

Ajuga pyramidalis L. *glabrata Hn. är uteglömd i F. Svanlunds för
teckning. Till de från Karlskronatrakten kända lokalerna kan läggas Lö
sen, där den förekommer alldeles på samma ställe som *tgpica. I ofvan- 
nämnda förteckning saknas äfven

Prunella vulgaris L. v. parviflora (Poir.), som synes förekomma här 
och där i Kyrkhult, såsom vid Slagesnäs och Källeboda. På den senare 
lokalen linnes den ej sällsynt bland hufvudformen och är försedd med 
långa, lina rotslående utlöpare. Af Prunella vulgaris L. observerades 
mellan Källeboda och Södersjön en f. major i några buskar af Prunus spi- 
nosa L. Växtens höjd uppgifves af Neuman, Sv. 11., p. 167 till 7—40 cm. 
Ifrågavarande form är 60—73—80 cm. hög; hos somliga exemplar hade 
ett slags >lyftstjälk» liksom hos hydromorfoser utbildats. Denna kunde 
stundom uppgå till 19 cm. Internodierna voro äfven som hos submersa 
växter mycket sträckta (9,5—13—14—15,5 cm.). De nedre och mellersta 
bladskaften nådde ofta 2,5—3 cm.; axens längd uppgick till 4,5—5 cm. 
Nästan från alla bladvecken utgingo ända till 6—7—8 cm. långa grenar, 
som i spetsen afslutades med örtblad tryckta intill ganska stora 
blomställningar.

Stachgs silvatica L. synes förekomma tämligen sparsamt i Kyrkhult. 
En lokal, där den finnes i tämligen stor mängd, är Slagesnäs.

Veronica Chamcedrys L. v. incisa Lge. Sölvesborgstrakten. Egendomligt 
är, att denna form i Pointsförteckningen 1907 p. 91 ej upptagits för Sverige.

Linncea borealis L. En f. verticillata, med tre blad i krans med undan
tag af de allra nedersta, fanns i två ex. nära Källeboda. Hufvudformen 
är sällsynt i Kyrkhult. Jag har endast funnit den på två ställen nära Tulse- 
boda källa och nära Källeboda. Den är på båda ställena inskränkt till 
en cirka 4 meter stor areal.

Valeriana dioica L. Vid Källeboda togs i juli en form med alla rosett
bladen tydligt och tätt naggade.

V. officinalis L. Mellan Kyrkhult och Slagesnäs observerades en varia
tion med alldeles hvita blommor; knippena starkt sammanträngda, så att
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blommorna komma att sitta på samma höjd; blad mycket groft tandade. 
Bladparen i storlek aftagande, så att uddbladet ofta är minst.

Valeriana officinalis L. f. verticillata Spenn. (se Sv. bot. tidskr. 1908, h. 2, 
s. -12). Finnes ej blott vid Källeboda (Hemsjövägen) utan äfven vid Mör- 
bohult Kyrkhult. På båda ställena växer den sparsamt bland hufvud- 
formen och har utvecklats ur denna. Bladen äro typiskt tre i alla kran
sarna, men variera stundom något. På ett stånd voro alla bladkransarna 
tretaliga utom den nedersta, där bladen voro motsatta. Ibland hafva 
två blad gemensamt skaft, hvarvid det ena bladet är hälften mindre. 
Somliga ex. hafva tretaliga blad- och blomkransar från de flesta bladvecken.

Campanula rapunciiloides L. Hofmansbygd på banvallen.
C. rotundifolia L. sågs i två ex. vid Källeboda med delvis anomala 

blommor. Hos det ena individet voro 2 regelbundet femtaliga, somliga viss
nade med 6 foderblad; 4 hade sjutaligt foder och sjutalig krona, stån
dare 7 vissnade och tretaligt märke (i en blomma femtaligt); denna sista 
kombination (7 fbl., 7 kbl., 7 st. och 5 frbl.) linnes ej omtalad af H. 
Witte (Ark. f. bot., bd 4, n:r 17, p. 2 och 5). Det andra exemplaret 
hade 2 sextaliga blommor och t femtalig.

C. persicifolia L. synes vara tämligen sällsynt inom Kyrkhults socken. 
Den finnes sparsamt vid Källeboda och Slagesnäs.

Senecio viscosus L. Hofmansbygd på banvallen 1908. Jfr Sv. bot. tid
skr. 1908, h. 2, p. 43.

S. Jacobcea L. finnes sällsynt i Kyrkhult såsom vid Mörbohult.
Cirsium heterophyllum (L.) All. Vid Källeboda och Björkefalla i Kyrk

hult äro blomkorgarna ofta 4—5 samt mycket stora. De mellersta 
stjälkbladen sitta stundom i nästan tretaliga kransar.

Centaurea Cganus L. synes alldeles saknas i Kyrkhults socken. Aldrig 
har jag lyckats anträffa den. Enligt uppgift af befolkningen lär den 
hafva funnits där för ett tiotal år sedan.

Cichorium Intgbus L. Kyrkhults by 1908 bland Medicago saliva L.
Scorzonera humilis L. f. glabra n. f. med 70—80 cm. lång stjälk, all

deles glatt, enkorgig, fanns nära Källeboda på en fuktig skogsäng.
Crepis capillaris (L.) Wallr. Kyrkhults by 1908 i stor mängd på en 

gräsplan, hvarifrån den börjat sprida sig utefter landsvägen.
Karl B. Nordström.

Lattiyrus sphaerieus Retz. å Kullaberg'. Med anledning af 
herr Thorsten Sjövalls uppgift i förra numret af tidskriften, att Lathy- 
rus sphaerieus af honom skulle vara funnen å tre olika lokaler å Kulla
berg, hvilket af botanister skulle kunna tolkas, som att denna växt skulle 
visa tendens att sprida sig på naturligt sätt, vill jag meddela, att då 
växten å ursprungliga lokalen hotades med undergång genom botanisters 
åverkan, denna utsåddes på flera passande lokaler af apotekare C. Löf- 
vander i Höganäs, som sedan flera år tillbaka haft glädjen se den trif- 
vas på de nya lokalerna. Herr Sjövall har därför med all säkerhet 
påträffat växten på de lokaler, där den blifvit sådd.

A. Edv. Gorton
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Några växter från Möja församling, Uppland.

I och för anskaffandet af uppgifter till Botaniska Sällskapets förteck
ning öfver Stockholmstraktens växter vistades vi under tiden 2—17 sept. 
i yttre delen af Möja skärgård. I trakten, som visade sig vara af stort 
botaniskt intresse, gjordes därunder en del fynd, som torde förtjäna att 
redan nu publiceras.

(Nomenklatur i enl. med Neuman och Ahlfvengren, Sveriges llora , 
Lund 1901.)

Odontites simplex: Bodkobb i Rödkobbens skärgård.
Rhinanthus stenophgllus: Stora Möja ej långt från Fornby, ett tiotal 

individ på en torr, mot sv. sluttande backe, med Calluna, Solidago, 
Epipactis latifolia, Campanula persiccefolia, A i ra flexuosa etc.

Mentha litoralis: Storö.
M. aqaatica X litoralis: Storö med stamarterna.
Pimpinella magna: Ramsmoraö. Troligen nordligaste kända fyndort i 

Sverige.
Angelica officinalis f. litoralis: Allmän på öarna i de yttre ögrupperna,
Daucus Carota: Stora Möja, Saltvik.1
Epitohium roseum: Bodkobb i Rödkobbens skärgård.
Viola mirabilis x Riviniana: Lökaö.
Geranium bohemieum: Stora Möja, Saltvik och Hamn.
Agrimonia odorata: Bodkobb i Rödkobbens skärgård; Slornassen.
Sorbus fennica: Stora Möja, Ulfvik. På Lökaö anträffades en steril 

buske, som syntes stå mellan denna art och S. suecica. Blad genom
gående med ett bladpar vid basen, undertill ljust gråludna som hos S. 
fennica, f. ö. lik S. suecica.

S. Aucuparia X glabrata Hedl.: Stora Rödkobb.
Sedum album v. pattens: St. Möja, Långvik.
Drosera tongifolia x rotundifolia: St. Möja, Svefve.
Cakile maritima: Hemlandet i Björkskärs skärgård. Antagligen artens 

nordligaste kända förekomst i Sverige.
Silene viscosa: Täml. allm. i Rödkobbens och Stora Nassa skärgårdar.
Sagina proeumbens: På flera lokaler (St. Möja, Långvik; Bodkobb i Röd

kobbens skärgård: Sv. Högarna etc.) anträffades en Sagina, fullt inter
mediär mellan S. proeumbens och S maritima. Habituellt liknade den 
den förra, men hade städse raka (el. nästan raka) blomskaft, vanligen 
ända till fruktmognaden mot fröhuset tryckta foder och örtblad oftast 
utan udd.

Scleranthus annuus X perennis: St. Möja, Fornby.
Orchis maseula: Bredskär i Stora Nassa skärgård.
Cephalanthera ensifolia: Storö; Ramsmoraö; Hemö.
Allium scorodoprasum: Stornassen.
All. vineale: Storö.
Rhgnchospora fusca: St. Möja, Svefve.

' Af en af oss anträffad så nordligt som vid Grisslehamn (1904),



Scirpus ruf us: Hemlandet i Björkskärs skärgård; Bredskär i Stora 
Xassa skärgård; Storö.

S. mamillatus H. Lindb.: Bredskär i Stora Nassa skärgård.
Carex extensa: St. Möja, Långvik; Tornö; Storö; Hemlandet i Björk- 

skärs skärgård.
C. livida: St. Möja.
Cuviera europcea (Elymus eur.): Storö; Ramsmoraö. Dess nordligaste 

hittills bekanta växtställe torde vara Småland, Ed. På Storö förekom 
den sparsamt på två lokaler, den ena björkbacke med spridd ek. asp, 
lönn och rönn och undervegetation med dominerande Convallaria majcilis, 
Melampyrum nemorosum, Melica nutans och Vicia situation, den andra 
lund med asp, björk, sälg, rönn och al samt undervegetation hufvud- 
sakligen bestående af Brachypodium silvaticum, Convallaria, Majanthemum, 
Melampyrum nemorosum, Melica nutans och Poa nemoralis. På Ramsmoraö 
växte den talrik i skuggiga hassellundar. Eör att gifva ett begrepp om 
rikedomen hos denna ös vegetation anföra vi här alla de växter, som 
vid denna sena årstid kunde iakttagas där åtfölja Cuviera. Ett besök på 
senvåren skulle säkert ytterligare öka listan med något tiotal arter.

Aelcea spicata (enst.), Anemone Hepatica (str.), A. nemorosa (spr.), An- 
Ihoxanthum odoratum (str.), Asperula odorala (str.), Brachypodium silva- 
licum (talr.), Bromus asper (talr.), Br. serotinus (spr.), Campanula latifolia 
(enst.), C. persiccefolia (enst.), Convallaria majalis (talr.), Corylus avellana 
(talr.), Cratcegus monogyna (enst.), Cypripedium Calceolus (talr.), Daclylis 
glomerata (enst.), Daphne Mezereum (spr.), Dentaria bulbifera (enst.), Fra- 
garia vesca (str.), Fraxinus excelsior (enst.), Geranium sanguineum (enst.), G. 
silvaticum (str.), Geum urhanum (enst.), Heracleum sibiricum (enst.), Laser- 
pitium latifolium (enst.), Listera ovala (enst.), Lonicera Xylosteum (enst.), 
Majanthemum bifolium (talr.), Melampyrum nemorosum (spr.), M. pratense 
(enst.), Melandrium rubrum (enst.), Melica nutans (talr.), Milium effusum 
(str.), Myrtillus nigra (spr.), Neottia nidus avis (str.), Orchis incarnata (enst.),
O. maculata (str.), Orobus tuberosus (enst.), 0. vernus (spr.), Picea Abies 
(enst.), Platanthera bifolia (enst.), Poa nemoralis (talr.), Polygonatum offi- 
nale (enst.), Polystichum Filix mas (enst.), Populus tremula (talr.), Primula 
veris (str.), Prunus Padus (enst.), Pgrola media (enst.), P. minor (str.), P. 
rotundifolia (enst.), Pyrus Malus (enst.), Quercus Bobur (str.). Ranunculus 
acer (enst.), Rhamnus Frangula (enst.), Ribes alpinum (spr.), Rosa sp. 
(enst.), Rubus saxatilis (spr.), Sanicula europcea (talr.), Solidago Virgaurea 
(enst.), Sorbus Aucuparia (enst.), Slachys silvatica (enst.), Stellaria media 
(enst.), Trientalis europcea (str.), Vaccinium Vitis idam (spr.), Veronica Cha- 
mcedrys (spr.), Viburnum Opulus (enst.), Vicia sepium (str.), V. silvatica 
(spr.), Viola mirabilis (talr.), V. riviniana (str.).

Brachypodium silvaticum: Stora Möja, Ulfvik och Hamn; Storö: Väs- 
terö; Averksö; Ramsmoraö.

Fesluca silvatica: Storö, vid bergsrötter.
Bromus asper: Storö; Västerö; Ramsmoraö.
Br. *serotinus: Storö; Ramsmoraö. Denna växt, förut blott känd 

från södra Sverige (Kinnekulle torde vara nordligaste lokalen), förekom 
ymnigt i hassellundar på båda öarna.
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Deschampsia bottnica: St. och L. Sandholmen, Löckskär m. fl. öar i 
Långviksskären.

Melica uniflora: Stora Möja, Hamn; Storö.
Potamogeion vaginatus: Ramsmoraö; Stornassen; Hemlandet i Björk

skärs skärgård.
Zostera marina v. angustifolia: Bredskär i St. Xassa skärgård, "lorde 

vara den nordligaste kända lokalen för denna art.
Taxus baccata: Flerstädes på de inre öarna: Stora Möja, Hamn; N. 

Stafsudda; Idgranskobben; Inre Ljusskär; Adskär; Hopskär, där ett c:a 
10 m. högt träd växer.

Woodsia *hgperborea: Stora Möja, Ulfvik och Långvik. Växte på 
båda ställena sparsamt i sprickor pä lodräta bergväggar.

Botnjchiiim ternatum: Stora Möja, Björndalen vid dess mynning mot 
bafvet.

Sten Selander och Rudolf Brganl-Meisner.
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Epilobium adenoeaulon Hausskn. i Sverige.

Under min vistelse sommaren 1909 vid Nynäs fann jag där i närheten al 
stationen Nynäs hafsbad en Epilobium, som vid närmare granskning vi
sade sig vara en art, som ej fanns upptagen i våra svenska floror, ej 
heller i vare sig Langes danska eller Garckes tyska flora. Den syntes 
stå närmast roseum, var mycket storväxt och grenig, kanske till följd af 
den lämpliga gyttjejord, som fanns i det dike, där den växte, hade oskal- 
tade, mer långsträckta, mot spetsen afsmalnande blad, med mycket små 
hvita blommor och klubblikt märke. Nid besök i Riksmuseum, där 
ifrågavarande art fanns under namn af Epilobium adenoeaulon Hausskn., 
konstaterades, att mina exemplar af arten voro fullkomligt lika med ex
emplaren i därvarande herbarium, endast med den skillnad, att exem
plaren från Nynäs hade hvita blommor, men de i Riksmusei herbarium 
befintliga röda.

I Riksmuseet finnes växten från följande fyndorter i Sverige:
Floda i Skallsjö socken, Västergötland, juli 1904 och 1907, hvarest väx

ten enligt apotekaren H. Thedenii uppgift är ganska spridd i diken nära 
järnvägsstationen.

Skillöt i Vårdinge socken, Södermanland, K. Cederblad 3/s 1904.
Martebo å Gotland. K. Johansson 19/9 1909.
Växten finnes upptagen i Lunds växtförteckning för år 1907 med kur

siv stil, d. v. s. såsom invandrad. Dess hemort är enligt Haussknechts 
monografi Canada och Nordamerika.

Hj. Hafström
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Ranunculus repens L. * fistulosus nov. subsp.
Under vistelse i Torne Lappmark sommaren 1908 blef jag af telegraf- 

ingenjör Georg Larson, Luleå, uppmärksamgjord på en i Kiruna af ho
nom anträffad, storväxt och lill utseende rätt egendomlig Ranunculus.

Växten i fråga, af hvilken några 
exemplar medfördes för inplante
ring i min trädgård vid Stock
sund, hvarest frösådd ftfven ul
lörts förliden sommar, förekom
mer ymnigt i sällskap med Caltha 
palustris, Petasites frigidus och 
Angelica Archangelica i elt kärr, 
som genomdrages af rinnande 
vatten. I omedelbar närhet af 
detsamma växer Ranunculus re
pens. Till växtsätt och yttre vi
sar den likhet med denna art, 
men äger en långt kraftigare 
utveckling och saftigare, mör
kare grönska.

Från en upprät—uppstigande, 
i nedre delen starkt uppblåst, 
stundom nästan fingertjock, räff
lad stjälk (lig. 1) afgifvas ur 
vecken af de nedre örtbla
den synnerligen kraftiga, 
långa och uppdrifna stoloner, 
hvarefter stjälken hastigt af- 
smalnar och afslutas med en gles 
blomställning af vanligen 3—4 

blommor. Jordbladen och de 
nedre, i likhet med dessa långt 
skaftade, men upptill oskaftade 
stjälkbladen äro i regel trefingradt delade, sällan grundare inskurna, med 
stor, intill 7 cm. lång och 5 cm. bred, mer eller mindre långt skaftad— 
oskaftad uddflik. Denna och sidoflikarna äro på jordbladen och de nedre

stjälkbladen vanligen gr und t treflikiga med 
glest ställda, breda sågtänder samt på de öfre 
stjälkbladen hela med helbräddad kant. Blad- 
skifvan, betydligt tjockare och köttigare än hos 
R. repens, utmärkes i öfrigt af mörkgrön färg, 
saknar makulering och är öfver nerverna glest 
hårig. Blomskaften äro räfllade, glatta. Kronan 
är intill 2 8 mm. vid med stundom öfver- 
taliga (intill 8), omvändt äggrunda, ofta i spet
sen urnupna och rundtorn naggade, glänsande 
gula kronblad, som äro tre gånger längre än

Hg. 2. Honungsfjäll af 1: 
Ranunculus repens, 2:
* fistulosus. Förstoradt.

Fig. 1. Ranunculus repens * fistulosus Ro
send. Efter herbarieexemplar. Förminsk.



det lindrigt tilltryckta, gröngula, glatta fodret. Honungsfjållen (lig. 2) äro 
relativt stora, omvändt hjärtlika hos R. repens spadlika). Fiukt- 
fästet hårigt. Fruktsamlingen klotrund. Smånötterna snedt omvändt ägg
runda, hoptryckta, violettkantade, med i allmänhet mer eller mindre 
böjdt spröt.

I anslutning till denna preliminärt lämnade beskrifning anser jag mig 
för närvarande och intill dess att växten möjligen kommer att uppmäik- 
sammas på liera platser samt genom odlingsförsök blifvit närmare stu
derad böra beteckna den endast såsom underart, subspecies fistulosus, al 
R. repens.

H. lr. Rosendahl.
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Ett märkligt Gasteromyeet-fynd.

Under den exkursion, som den Svenska Botaniska Föreningen sistlidne 
sommar företog till Torne lappmark, anträffade undertecknad en svamp, 
som till sitt utseende och sin utbredning m. m. erbjuder så stora egendom
ligheter, att den synes förtjänt af ett omnämnande i denna tidskrift. 
Svampen, en Gasteromycct. Bovistella echinella Pat.) Lloyd, anträflades 
under en exkursion, som den 24 juli företogs Irån Abisko till Björkliden. 
Ungefär midt emellan dessa ställen tanns den växande i kanten at den 
gamla materialväg, som löper längs Torne träsk, således inom björk
regionen på något mer än 345 meters h. ö. h. Den förekom där spai- 
samt på en liten fläck — inalles anträffades, oaktadt noggrant letande, 
ej mer än 8 individ — på den nakna, blott med mossor (Bryum och 
Polylrichum) beväxta jorden.

Bovistella echinella utmärker sig bland sina samsläktingar genom sin 
litenhet (se lig.); den kan i själfva verket ståta med att vara världens

Bovistella echinella (Pat. Lloyd. Till venster ett äldre 
individ, sedt från sidan, i midten och till höger tvenne 

yngre, sedda uppifrån. Na t. storlek.

minsta röksvamp. De insamlade exemplaren mätte 5—7 mm. i diame
ter. Till formen är den rent klotrund, som ung hvit till färgen, som 
äldre svartnande. Artnamnet har den erhållit på grund af de små vår
tor eller mycket korta taggar, som täcka hela ytan och som först på 
äldre stadium affalla. Det vid en jämförelse med öfriga närbesläktade 
arter mest iögonenfallande draget är emellertid förekomsten af en rätt 
väl markerad munkägla: ett från den öfriga delen af peridiet afsatt, 
kägelformigt, på äldre individ fint längsstrimmigt parti, som i sin spets
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bår den por-formade mynning, genom hvilken sporerna uttömmas. Lik
nande munkäglor återfinna vi på vissa Geäster-arters endoperidium.

Arten blef känd först så sent som 1891, då Patouillard på exemplar 
från Quito i Ecuador (i Hull. Soc. Myc. de France 1891, p. 105) beskref 
den såsom tillhörande Bovista-släktet. Sedermera har den anträffats på 
ytterligare ett fåtal lokaler, nämligen på Jamaica och i Mexico samt på 
tvenne ställen i Nordamerika (se Lloyd, Mycol. Writings II, p. 2§6). 
Nyligen har den ock insamlats i Danmark (af A. Breitling); bestämningen 
af dessa exemplar synes emellertid ej vara fullt säker (jfr Lloyd, Lettre
n. 6. 1905). öm också, såsom häraf framgår, de hittills kända fyndor
terna äro lätt räknade, så visa de emellertid, att vi ha att göra med en 
art med mycket vid geografisk utbredning. Af särskildt intresse i detta 
hänseende synes mig den lappska lokalen vara. Af densamma, jämförd 
med de öfriga, framgår nämligen tydligt den stora förmågan, arten måste 
besitta, att fördraga de mest skiftande yttre förhållanden, såväl de 
högandinska, aequatoriala och de vestindiska och mexikanska, tropiska 
klimaten, som ock de nordskandinaviska, norr om polcirkeln rådande 
stränga väderleksförhållandena. Att arten hittills anträffats så få gånger, 
torde nog blott delvis bero på dess litenhet, hvilken gjort, att svampen 
lätt förbisetts. Ty så undersökt är numera i många länder Gasteromycet- 
floran, att äfven denna lilla, karakteristiska art skulle ha iakttagits, om 
den där förefunnes allmännare. Fastmer måste artens glesa förekomst 
bero på dess verkliga sällsynthet inom det stora utbredningsområdet.

Rob. B. Fries.

Carum Carvi L. f. rhod.oehranth.um Moore. Kumminörtens blom
mor äro hos oss vanligen hvila, men ej sällan påträffas individ med 
rödlätta kronblad. Denna senare form har nu utmärkts med ofvan- 
stående namn af A. H. Moore, A color form of Carum Carvi (Rhodora, 
vol. II, no. 129, sept. 1909, pag. 178). Den bör ej förväxlas med den 
sällsynta f. atrorubens Lge med purpurröda blommor.

G. L—m.

Myrtillus nigra f. leueoearpa — gulhvita bär och blekgröna 
blad — förekommer konstant på två ställen vid Opphem, Östergötland. 
Det ena stället uppsökte jag sistlidne augusti, efter mer än 50 års mel
lanrum, och fann det lilla beståndet lika rikt och enarådande som det 
var i min barndom.

Harald Ehrenborg.
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FREDRIK WILHELM CHRISTIAN ARESCHOUG.

9 okt. 1830—21 dec. 1908.

Vid randen af sydöstra Skånes bördiga slätt ligger den lilla staden 
Simrishamn. Något mera än en mil norr därom reser sig Stenshufvuds 
urbergsås, kransad af bokskogar. På dessa bägge platser uppväxte Fritz 
Areschoug, som han af kamraterna gemenligen kallades; här på gränsen 
mellan Skånes slättbygd och skogsbygd fick han de barn- och ungdoms
intryck, som under hela hans kommande lif gjorde honom till en äkta 
och oförfalskad typ för skåningen.

Då Fritz den 9 oktober 1830 föddes, var fadern P. J. Areschoug hand
lande i Simrishamn, där släkten hade sitt gamla stamhem; hans mo
der hette Marie Louise Fallén. Senare flyttade föräldrarna till en af dem in
köpt gård, Kiviks Esperöd, på sluttningarna af Stenshufvud, och denna 
räknade Fritz som sitt egentliga hem. I viss mån bestod detta för ho
nom långt efter föräldrarnas död, i det att en broder, med hvilken han 
var förenad genom starka band af sympati och tillgifvenhet, länge bodde 
kvar där. Hos denne broder tillbrakte ofta Areschoug större eller mindre 
delar af sina ferier.

Hemmet var förmöget och unge Fritz uppfostrades efter den tidens 
sed af informator, till dess han vid 17 år inskrefs vid Lunds universitet, 
livilket skedde i mars 1847.

Genom en af Areschougs gamla kamrater och ungdomsvänner, profes
sor Ödmansson, har jag haft förmånen att få några meddelanden om 
honom från hans första studentår, men innan jag ingår härpå, torde 
med några ord böra karaktäriseras den miljö, ur hvilken den unge stu
denten hämtade sina första intryck som akademisk medborgare och 
forskare. Vid bedömande af det lifsverk, som utfördes af den nu snart 
bortgångna generation Areschoug tillhörde, är det nämligen af vikt att 
icke glömma, hvilket svalg med hänsyn till yttre studiemöjligheter vid 
våra universitet, som ligger mellan 1850-talet och nutiden. Detta gäller 
icke blott själfva undervisningen, tillgången till vetenskaplig litteratur, 
samlingar m. m., utan äfven de rent lokala och medborgerliga förhållan-
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(lena. Några nästan ordagrant återgifna ord ur A. O. Lindfors skildring 
af femtiotalets Lund må först belysa detta.

Staden hade ännu prägeln af »gammal historisk småstad». Klockorna 
i domkyrkotornen ringde in och ut arbetsdagen och tornväktare tutade 
nattens stunder. Tranlyktor hängde tvärs öfver gatorna i långa linor, 
»korfvarna» klädda i fotsida gråa rödkantade kåpor och beväpnade med 
hillebarder höllo ordning bland menigheten, posten expedierades i en 
liten förstuga genom en lucka i dörren, grönt och grumligt dricksvat
ten hämtades ur gårdarnes brunnar, på morgnarna tågade korna genom 
gatorna ut på »fäladerna», och de vidsträckta trädgårdarna vittnade om 
låga tomtpriser och gammaldags trefnad och lugn.

Det var till denna gamla stad Areschoug kom. Han liksom flertalet 
andra studenter hyrde sig bostad i en af de på denna tid vanliga »stu
dentkasernerna», där visserligen icke rummens utslyrsel var så förstklassig, 
men där man till gengäld hade sin fulla frihet och icke behöfde hand
ha möblemang m. m. med alltför stor hänsynsfullhet. Under hela sin 
studenttid bodde han i en sådan »kasern vid Magie lilla kyrkogata. 
Hushållningen var så inrättad, att man åt hemma. Fläsk, bröd m. m. 
medhades vid terminens början från hemmet, liksom man ock, då så 
erfordrades, fick sig kördt ett lass ved hemifrån. Frukost och kväll 
ombestyrdes ur förråden, kompletterade med uppköp hos närmaste hö- 
kare. Middagen hämtades från någon fru, som tillredde studentmat.

Som student beskrifves Areschoug som stark utaf fan så liten han 
var». Hvar vår omkring den 1 maj tog han sin väldiga portör, hvars 
ena rum var ägnadt åt vetenskapen och det andra åt det på denna tid 
oundgängliga punschförrådet, samt gaf sig ensam eller i sällskap med 
någon god vän ut på botanisk långvandring inom Skåne, mest kring 
Ringsjön. Då låg man i ladorna, dansade på logarna, och blef det 
»gruff» var den lille satte studenten ej rädd för ett karlatag. Efter 
några dagars vandringar vände man tillbaka och tog ånyo itu med läs
ningen. Areschoug synes redan från allra första början ha haft ett all
deles afgjordt intresse för botanik. Af öfriga ämnen, i hvilka alla 
han hade mycket goda skolkunskaper, intresserade honom mest zoolo
gien och han lär t. o. m. på sin tid af Sven Nilsson varit erbjuden en 
docentur i zoologi, Då i hans lynne låg ett utprägladt sinne för jämt, 
regelbundet arbete, gingo studierna sin gilla gång, då och då växlande 
med aftonunderhållningar i kamraternas krets. En riklig sexa med ty 
åtföljande toddy eller punsch erfordrade vid denna tid i Lund en riks
daler. I ekonomiskt hänseende var han nu som under hela sitt lif syn
nerligen omsorgsfull och noggrann, lånade aldrig själf, men synes ej heller 
ha varit särdeles hågad att uppträda som långifvare.

Areschougs studietid ligger mellan åren 1847—1853. Oaktadt under 
årtiondena förut den berömde C. A. Agardh (till 1834) verkat som pro
fessor i botanik i Lund, synas de botaniska studierna stått ganska lågt. 
Få voro de som på allvar ägnade sig häråt; af lärarne hade den ordi
narie professorn i »botanik och praktisk ekonomi» J. W. Zetterstedt 
långt innan A. började sina studier vändt sin håg till entomologien. 
Hans botaniska föreläsningar ansågos ock som skäligen värdelösa af



åhörarna, ehuru föreläsningskatalogerna enligt Weibull visa så lockande 
titlar som undersökning af lefvande växter», »växtphvsiologi», växternas 
geografiska utbredning», »vegetationens historia». Därjämte föreläste han 
ock åtskilliga terminer så abstrakta ämnen som »philosophia botanicis» 
och tolkade »litteratura seientne botanicae», hvilket låter förmoda något 
berättigande i en åhörares stränga omdöme, att »han bara pratade en 
massa osammanhängande smörja». Den egentliga botanisten på denna 
tid i Lund var den fine och begåfvade, men tystlåtne och otillgänglige 
Jacob Agardh, hvilken utnämndes till e. o. professor, samma år som Are- 
schoug blef student. Areschoug yttrade sig alltid med mycken reverens 
om honom, men något egentligen personligt förhållande, som kunde an
tagas i högre grad ha påverkat A:s utveckling såsom forskare och ka
raktär, synes ej ha existerat dem emellan.

De yttre hjälpmedlen för en botanices studerande voro ej häller då 
synnerligen stora. Det bästa och värdefullaste var utan jämförelse den 
botaniska trädgården. Denna hade planlagts 1745 af Hårleman, hvilken 
äfven uppgjort planen till Linnés berömda trädgård i Uppsala, och var 
belägen norr om Lundagård, där ännu några äldre träd utanför uni
versitetet kvarstå från densamma. Arbetet tog sin början 1748, och 
några år senare uppfördes äfven växthus. Weibulls ord: > det hela var 
en anläggning i små proportioner, men ej utan smak i tidens franska 
stil» torde äga sin fulla tillämpning om trädgården äfven under Are- 
schougs studietid. Den innehöll emellertid ett ingalunda oansenligt an
tal träd, buskar och örter, hvilkas kännedom bilda grundlaget för den 
tidens botaniska utbildning. I öfrigt var det däremot helt säkert rätt 
klent bestäldt med studiematerialet. Den botaniska institutionen, belägen 
i trädgårdens norra del och där föreläsningarna höllos, inrymde dels ett 
herbarium, dels några andra samlingar. Däremot saknades alldeles mikro
skop och andra hjälpmedel för en mera ingående undersökning.

För sin vetenskapliga uppfostran torde sålunda Areschoug i äfven för 
denna tid ovanligt hög grad varit hänvisad till sig själf och den jämn
åriga kamratkretsen, som räknade ej få med framstående vetenskaplig 
läggning. Bland de mera kända naturforskare, med hvilka Areschoug 
under detta och följande skede i sitt lif närmare umgicks, må nämnas
U. W. Blomstrand, N. P. Angelin och A. Möller.

Areschougs ungdomsskrifter visa, att han under studieåren inhämtade 
en för sin tid mycket god biologisk och gifvetvis framför allt botanisk 
allmänbildning. Däremot var den kemiskt-fysikaliska säkert ganska svag, 
en brist som han senare klart insåg. Särskildt kemiska kunskaper var 
han därför mycket angelägen att hans unga elever skulle inhämta, men 
enligt min uppfattning underskattade han vikten af matematiskt-fysisk 
skolning för de blifvande biologerna, hvilket vid denna tid kanske ej 
var så underligt.

Studentårens studier slötos med en systematisk afhandling: »Revisio 
Cuscutarum Suecise», om 20 sidor, Areschougs första tryckta arbete och 
doktorsafhandling.

Året därefter 1854 följde en lika stor systematisk afhandling »Botaniska 
observationer», innehållande utredningar angående några ofullständigt
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kända växtsläkten (Mentha, Verbascum, Sagina och Rubus). Denna pu
blikation belönades med docentur, en lärarebefattning, som han innehade 
jämt 4 år eller till den 30 april 1858, då han utnämndes till »adjunkt i 
botanik och demonstrator». Som sådan fick han kvarstå under sin 
kraftigaste och initiativrikaste tid, nämligen mera än 21 år. Först då 
Agardh den 23 maj 1879 afgått som professor emeritus, kallades Areschoug 
till professor i botanik, hvartill han utnämndes den 11 juli samma år. 
Vi skola nu söka följa hans utveckling och vetenskapliga verksamhet 
särskildt under detta långa skede af hans lif.

Hans lärareverksamhet under detsamma omfattade icke endast hans 
egna föreläsningar vid universitetet samt under ett stort antal terminer

på grund af Agardhs vistelse i Stockholm 
som riksdagsman, skötseln af professuren, 
utan från 1856 till 1872 undervisade han äfven 
i den s. k. realskolan eller den privata 
»studentfabrik», som under ett par mans
åldrar blomstrat i Lund. Aren 1867—79 
var han därjämte lärare i botanik vid Ai- 
narps landtbruksinstitut.

Sin personliga utbildning fullföljde han 
under ett antal utländska resor. Redan 
efter ett års docentur erhöll han Battramska 
resestipendiet och bereste 1855 en del af 
den österrikiska monarkien (Istrien, Illyrien, 
Kärnten och Steiermark); 1858 tillbragte han 
en del af vintern vid Berlins universitet och 
1860—61 vistades han såsom innehafvare af

F. W. C. Areschoug vid omkring riksstatens mindre resestipendium i Tysk- 
35 års ålder. land och Schweiz. Det var då han hos då

tidens främsta växtanatom, Hugo v. Mohl i 
Tübingen, fick den skolning på detta område, hvilken alltid var hans 
stolthet. Studietiden där utgjorde ett af hans käraste minnen. 1867 och 
1869 reste han såsom innehafvare af ett riksstatens större resestipen
dium i Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike, och 1871 besökte han, 
äfvenledes med offentligt understöd, England. Dessa resor förelogos 
väsentligen för studier öfver släktet Rubus. Somrarna 1873 och 1875 
inhämtade han med understöd af landtbruksakademien närmare känne
dom om de tyska växtfysiologiska försöksstationerna.

Under denna period af sitt lif var det ock han 1865 trädde i äk
tenskap med Elfrida Ahlberg; ett äktenskap som blef barnlöst.

sy.'

*

Sin vetenskapliga verksamhet började Areschoug som systematiker, 
men han fördes snart nog härifrån ut på å ena sidan morfologiska och 
biologiska å andra sidan växtgeografiska undersökningar. Redan 1857 
utgaf han som disputationsathandling för adjunktur en omfattande afhand-



ling »Bidrag till groddknopparnas morfologi och biologi».1 Under sina 
förslå utländska resor lärde han känna den då hastigt uppblomstrande 
anatomiska tekniken, och med stort intresse tog han upp de växtanato- 
miska studierna. Den lilla afhandlingen från 1861 »Om bastcellers om
bildning i kristallförande parenchym» följdes dock först åtta år senare 
af en ny anatomisk skrift »Om bladets inre byggnad». Härmed var han 
inne på de anatomiska problem, som sysselsatte honom ända till hans 
sista år och som småningom kombinerades med rent biologiska och 
fysiologiska utredningar och spekulationer. Af botanikens stora hufvud- 
grenar hade han sålunda genom egna undersökningar gjort sig förtrogen 
med alla undantagande den rena fj^siologien. Hans svaga kemiska ut
bildning, hans bristande handlag och obefintligheten långt fram i tiden 
af lokaler för hithörande arbeten hindrade honom att själf lägga hand 
vid fysiologisk forskning, men genom litteraturen höll han sig förtrogen 
med dennas framsteg och hade all möjlig vördnad för denna den bo
taniska forskningens blomma.

Den stora och djupa allmänbildning han sålunda förvärfvat sig inom 
botaniken gaf honom vyer och säkert omdöme beträffande de nya rikt
ningar, som bröto fram inom vetenskapen. När i början af 1860-talet 
Darwins nya läror bragte storm i sinnena äfven i det stilla Lund och 
då llertalet af de gamla lärda herrarna ställde sig afvisande till dem, trädde 
Areschoug käckt och med själfsäkert ungdomsmod i breschen för de
samma. Han blef för många af de unga den nya världsåskådningens 
pålitlige banerförare. Hans inträdesföreläsning som ordinarie professor 
1879 om Charles Darwin verkar också som en stolt och värdig seger- 
fanfar, och hans vackra »minnesblad» 1883 öfver den hädangångne stor
mannen är i stil och framställning hans kanske bästa arbete.

Areschougs systematiska studier omfatta uteslutande fanerogamerna. 
De gå i tvänne riktningar, den ena lämnande bidrag till utredningen af 
ett antal af den skånska Horans kritiska släkten, den andra utgörande 
bearbetningar af det rent floristiska materialet. Hans botaniska studier 
började med ett studium af den för att vara i Sverige synnerligen art
rika hembygdens flora, och det gick helt naturligt Areschoug som hvarje 
vaken yngling med intresse för Horan. Han kommer dels att samla 
växttopograflska uppgifter om arternas förekomst, dels alt på grund al 
svårigheten vid vissa typers bestämmande få lust att utreda mera på
fallande sådanas systematik. Areschougs förstlingsarbeten på det syste
matiska området anses af systematici som mycket goda, och hans bidrag 
exempelvis till släktet Rumex systematik, nedlagda i arbetena »Adnota- 
tiones criticae de speciebus nonnullis generis Rumex» af 1862 och »Om 
några Rumex-former» af 1866, ha varit af grundläggande betydelse för 
den vidare utredningen af detta släkte. Redan på 1850-talet hade han 
kastat sina ögon på det i Sydsveriges kusttrakter så mångformade och

1 Närmare uppgifter om af Areschoug författade skrifter återfinnas i här bifo
gade bibliografi, sid. (193). För slutgranskning af densamma står jag i tacksamhets
skuld till adjunkt Th. O. It. N. Krok.



svårutredda släktet Kubus, och med den för honom karakteristiska sega 
uthålligheten ägnade han många somrars naturstudier och långa vinter
månaders flit åt bearbetningen af det väldiga hithörande material, han 
småningom sammanförde. Efter mera än trettioårigt arbete publicerade 
Areschoug 1885 sitt stora hufvudarbete i ämnet Some observations on 
the Genus Kubus . Detta 185 kvartsidor stora verk äger betydelse icke 
blott därigenom, att talrika nya typer inom släktet, här och i föregående 
arbeten urskilda, omsorgsfullt och ingående karaktäriseras, utan äfven 
därigenom, att dessa omsorgsfulla detaljstudier ledt honom in på art
bildningens stora problem och på försök att i detalj spåra de yttre för
hållandenas inflytande i de nybildade arternas morfologi. Han utredde, 
att vi i Skandinavien ha ett stort antal endemiska former, och sökte visa. 
att dessa utan öfvergångsformer uppstått så att säga med ett slag ur 
närstående arter. Areschougs för sin tid nya och från den härskande 
uppfattningen afvikande åsikter mötte visserligen från flera håll gensä- 
gelse, men ingen torde bestrida, att hans skarpa och klara öga i huf- 
vudsak ledt honom rätt i systematiskt afseende. Den vidtgående art- 
bildningsteori han utvecklade hade han tillfredsställelse att under de 
senaste åren af sitt lif få se triumfera med Hugo de Vries mutations- 
teori.

Då Areschoug inhämtade kunskap om Skånes flora, voro de befintliga 
Hororna redan åldriga. Fries Flora scanica var tryckt 1835 och Liljas Skånes 
flora 1838. Det låg därför nära till hands för en person, som i så hög 
grad som A. var intresserad af det egna landskapets växter, att söka 
åstadkomma en ny flora, innehållande äfven de senaste årtiondenas nya 
fynd och utredningar. Det vill emellertid synas som om den egentliga 
orsaken till att Areschoug grep sig an med arbetet var behofvet, att vid 
sin undervisning i »realskolan» ha en flora af lämplig omfattning att 
sätta i ungdomens händer. Hela förordet i första upplagan af hans 
Skånes flora af 1866 andas helt de pedagogiska synpunkterna. Boken, 
332 sidor, är emellertid mycket förtjänstfull, rik på egna iakttagelser och 
kontrollobservationer i diagnoserna och med talrika nya ståndorter för 
anmärkningsvärdare och sällsyntare arter. I stort sedt är den dock 
skäligen likartad den då rådande floratypen, för hvilken Hartmans flora 
var mönstret. Ett mycket stort framsteg ligger mellan denna första samt 
den 15 år senare utgifna andra upplagan af Skånes flora. I rent yttre 
mått hade arbetet nästan fördubblats, i det den nya upplagan omfat
tade 607 sidor, och dessutom var formatet större; men, hvad viktigare 
var, den hade förändrats från en examineringsbok till en vetenskaplig 
handbok, stående på höjden af sin tids forskning. Långa utförliga diag
noser, upptagandet af talrika formafvikelser, en ofantlig ökning af de 
växttopografiska uppgifterna samt ej minst den omsorgsfulla kritik, med 
hvilken alla uppgifter granskats och nvbeskrifningar utförts, gjorde den 
till vår ojämförligt främsta provinsflora, en hedersplats som den fortfa
rande intager.

Samtidigt som Areschoug sysslade med den skånska floran och insam
lade lokaluppgifter om densamma öppnades hans ögon för en mängd 
egendomliga utbredningsanomalier hos en del skånska och andra skan



dinaviska arter. Vid denna tid hade läran om en kvartar istid i norra 
Europa genom Torell m. fl. fått ett fast grundadt underlag, och Are- 
schoug var den förste, som mera genomfördt tillämpade denna teoris 
lärdomar på vår floras historia och nuvarande utbredningsförhållanden. 
Med verkligt genial blick har han i sitt hufvudarbete på detta område, 
den 1866 tryckta afhandlingen »Bidrag till den Skandinaviska vegetatio
nens historia», uppdelat vår flora i vissa hufvudelement och sökt visa, 
hurusom dessa, utmärkta genom vissa biologiska fordringar, under skilda, 
klimatiskt olika skeden invandrat till Sverige. I allt väsentligt ha hans 
åsikter bekräftats af senare tiders forskning, ehuru han helt säkert öfver- 
drifvit centrala och norra Asiens betydelse som artbildninghärd för den 
nutida europeiska floran. Den växtgeografiska forskningen lade han 
emellertid med sextiotalets slut åsido och upptog den senare endast i 
samband med sina studier öfver släktet Rubus samt vid diskussioner 
af ett par intressanta skandinaviska växtfynd: Trapa natans ocli Arte
misia stelleriana.

Systematikens noggranna växtanaivs förde Areschoug öfver på den 
speciella morfologien och den morfologiska biologien. Hans tidigaste 
arbete häröfver, »Bidrag till groddknopparnas morfologi och biologi», 
publicerades 1857, hans sista, nära 40 år senare, under titeln »Beiträge 
zur Biologie der geophilen Pflanzen». Den förstnämnda afhandlingen 
inledes med ett kapitel behandlande frågan om livad som bör anses 
som växtindivid; i detta ljuder ännu återklangen af naturfilosofiens spe
kulativa syn på tingen. Sedan beskrifvas ytterst noggrant och omsorgs
fullt en mängd undersökta arters groddknoppar. Denna term äger emel
lertid icke den betydelse som i våra dagar utan betecknar öfverliufvud 
perennernas förökningsknoppar. Då man läser denna gamla goda af- 
handling och ser, hur den en gång allhärskande deskriptiva morfologien 
här brottas med de frambrytande biologiskt-fysiologiska åskådningarna 
förstår man, hvilka ofantliga framsteg botaniken gjort under den senaste 
mansåldern. Ett ämne, i vissa afseenden berörande härmed likartade 
problem, behandlas i Areschougs sista större morfologiskt-biologiska ar
bete, om de geofila växternas biologi. Undersökningen afser i första 
rummet att utreda det sätt, på hvilket underjordskottet banar sig väg 
fram till jordytan. Ett flertal typer urskiljas och afbildas, sambandet 
mellan form och lefnadskraf analyseras. Några verkligt nya och bety
dande resultat lämnar emellertid denna undersökning knappast.

Åfven vedväxternas biologi var under ett antal år föremål för Are
schougs studier. Hans hufvudarbete häröfver utgafs 1877 under titeln 
»Beiträge zur Biologie der Holzgewächse» och utgör en diger afhandling 
på 145 sidor i kvart jämte 8 taflor. Tio år senare publicerade han i 
Englers Jahrbücher en kortare sammanfattande öfversikt af sina studier 
och synpunkter på föreliggande område. De ledande grundtankar, till 
hvilka Areschoug nått fram voro följande. Mellan perennerna och träden 
råder en grundväsentlig skillnad i det afseendet, att de förras lifsenergi 
är i det väsentligaste riktad på utbildning af sådana delar, som stå i 
den sexuella fortplantningens tjänst, medån hos vedväxterna densamma 
skulle gå ut på »die Entwickelung des beharrlichen Stammsystems . Men
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därjämte är det ett utomordentligt viktigt moment i deras lif att sexuella 
och vegetativa perioder följa efter hvarandra en eller flera gånger. Sär- 
skildt hos träden alternera sådana perioder upprepade gånger med längre 
eller kortare mellanrum. Öfverhufvud kan man i de högre växternas 
lifslopp urskilja tre stadier: förstärknings-, förgrenings- och fortplantnings- 
stadiet, hvilka individet genomlöper en eller flera gånger i sitt lif. På
visandet i detalj hurusom den morfologiska formen hos vedväxterna är 
ett uttryck för dessa och i samband därmed stående utvecklingslagar 
utgör kärnan i det förstnämnda arbetet från 1877.

Det torde icke kunna förnekas, att Areschoug var en af pioniärerna 
bland de biologiskt-morfologiska forskare, som på 1860- och 70-talen 
lade grunden till våra dagars ekologi, och att han ägde ett klart och 
vidsynt grepp på dessa svåra frågor. Äfven om i ett och annat afseende 
nutiden kommit till en annan uppfattning, var han dock i stort sedt 
inne på rätt väg, hvarför han ock kunnat lämna viktiga bidrag till för
ståendet af våra träds lif. Märkligt nog citeras dock hans hithörande 
undersökningar, ehuru publicerade på tyska, vida mindre än de för
tjäna.

Under Areschougs långa forskareverksamhet torde tvenne frågor fram
för andra ha tagit hans uppmärksamhet i anspråk. Den ena var hans 
ofvan omtalade Rubus-studier, den andra hans undersökningar öfver bla
dets anatomi.

»Om bladets inre byggnad» handlade hans första mera omfattande 
växtanatomiska undersökning på 28 sidor 1867; »Om bladets byggnad» 
höll han föredrag två år senare vid naturforskaremötet i Köpenhamn; »Om 
den inre byggnaden i de trädartade växternas knoppfjäll» skref han 1870 
en 56 sidor stark afhandling i kvart; 1871 lämnade han en »Förbere
dande redogörelse för några undersökningar öfver bladets anatomi» på 
25 s.; 1877 skref han 9 s. »Om de mekaniska cellväfnaderna i bladen» 
och ett år senare kom i Fysiografiska sällskapets i Lund minnesskrift 
1878 det stora hufvudarbetet på 244 kvartsidor: »Jämförande undersök
ningar öfver bladets anatomi». Fem år senare höll han vid 12:te na
turforskaremötet föredrag »Om fyllodiernas byggnad», 1887 publicerades 
en liten undersökning »Om spiralfiberceller i bladen af Sanseviera-arter». 
Tio år därefter kommer ånyo en omfattande afhandling berörande bla
det: »Über die physiologischen Leistungen und die Entwickelung des 
Grundgewebes des Blattes». Det nya material från tropikerna, som ställts 
till Areschougs förfogande, föranledde honom att under sin lefnads afton 
ånyo taga upp det gamla älsklingstemat. Utom en mindre afhandling af 
1902 »Om bladbyggnaden hos Mangroveväxterna», följd af en mera om
fattande: »Untersuchungen über den Blatlbau der Mangrove-Pflanzen» 
samma år resulterade hans senaste års forskareflit i det stora i Vet. 
Akad. Handl. tryckta arbetet »Undersökningar öfver de tropiska växternas 
bladbj»ggnad i jämförelse med de arktiska och boreala växternas» om
fattande 207 sidor och åtföjdt af 25 taflor.

Under icke mindre än 38 år hade sålunda bladets inre byggnad varit 
föremål för hans studier. Helt säkert var han samt älskade själf att 
anses som den främste experten på detta område. Också gaf han gärna
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ämnen berörande dessa frågor åt sina lärjungar för deras doktorsspeci- 
mina. Så skref B. Jönsson om proteaceernas blad, A. Hultberg om Sa- 
licornia, E. Ljungström om ericineernas blad, G. A. Karlsson om konife- 
rernas, A. Winge och T. Petersohn om ormbunkarnas, Job. Erikson om 
lycopodiaeeernas.

Det kan svårligen bestridas, att en stor del af de många sidor, som 
i ofvanståcnde många afhandlingar ägnats åt beskrifningar af olika väx
ters blad och åt urskiljande af »typer» beträffande bladbyggnaden äro 
att hänföra under hvad vi på 1880-talet i Lund med en ej fullt vörd
sam term benämnde »tvärsnittsanatomi», d. v. s. histologisk beskrifning, 
hvaraf knappast någon, icke ens den, som framdeles kan komma att 
sj7ssla med samma sak, får någon större behållning, alldenstund ett nytt 
tvärsnitt ger en vida rikare bild än hvarje beskrifning och t. o. m. af- 
ritning kan lämna. Men äfven om detta medgifves, återstår mycket af 
Areschougs grundliga och omfattande bladundersökningar.

Hans anatomiska utgångspunkt var rent morfologisk. Han höll strängt 
på de tre stora väfnadssystemen hud-, kärlknippe- (som det i Lund 
hette!) och grundväfnaden samt polemiserade gerna, t. ex. i sina före
läsningar, mot Haberlandt och den anatomiskt-fysiologiska skolan, för 
hvars öfverdrifter han hade öppet öga. Men i själfva verket hvilade hans 
egen syn på den inre byggnaden på samma grundval, nämligen önskan 
att utreda sambandet mellan funktion och form. Denna utgångspunkt i 
själfva problemställningen räddade honom att sjunka allför mycket i 
rent deskriptiv histologi. Han utredde å ena sidan den histologiska ut
vecklingshistorien, sökte visa de förändringar, den ursprungliga väfnads- 
typen under arbetsfördelningens och tillpassningens inflytande undergått, 
å andra sidan huru form, fördelning och massa hos bladets olika väf- 
nader med all sannolikhet stå i förbindelse med de växlande ekologiska 
kraf, under hvilka de skilda bladtyperna ha att arbeta. Än i dag efter 
mer än 30 år iäser man med stor behållning den allmänna delen i bla
dets anatomi» af 1878. Förvånande är att Areschoug aldrig genom kul
turförsök under olika betingelser sökte nå ytterligare bekräftelse på en 
del af sina satser; experimentet låg ej för hans lynne. Man kan också 
anmärka som egendomligt, att han vid sina undersökninger plockade 
ihop tillfälligt tillgängliga arter från de mest skilda himmelsstreck och 
växtsamhällen, medan med hela hans syn på dessa frågor det varit alt 
vänta, att han skulle kommit att bearbeta och med hvarandra jämföra 
valda typer ur väl differentierade, under olika förhållanden lefvande 
samhällen. I viss mån gjorde han nog ock så, men den klart medvetna 
syn på växtsamhällena som ekologiska enheter saknade Areschoug i lik
het med sin samtid.

Det visar en beundransvärd energi och ungdomlighet att vid öfver 
70 års ålder taga upp en så stor och omfattande undersökning som den 
om de tropiska växternas bladbyggnad, hvartill manuskriptet inlämnades 
till Vetenskapsakademien föga mer än ett halft år innan dess författare 
fullbordat sitt tredje kvartssekel. På äldre dagar hade han lärt sig 
mikrotomens betydelse, och i stor omfattning kom den, väl delvis förd 
af annan hand än hans, till användning vid undersökning af de 173 ar
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ter, som behandlas i förevarande arbete. Han använde sig ock af yt- 
snitt genom svampparenkymet, hvari han menar sig vara skäligen en
sam och som också gaf en ny och klarare föreställning' om bladets bygg
nad. Anmärkningsvärdt är för öfrigt huru väl han följt med äfven de 
sista årens rika biologiska litteratur. I viss mån en sammanfattning af 
undersökningens resultat ger han i orden, att det utmärkande draget 
i organisationen hos de tropiska trädens blad jämförda med de borealas 
äro »dels de kraftigare anordningarna för beredandet åt bladen af skydd 
mot yttre åverkan, dels de förändringar i svampparenkymet, som tjäna 
till att bladen i den täflan om ljus, som den tropiska vegetationens yp
pighet framkallar, kunna äfven i en svagare belysning erhålla tillräckligt 
ljus».

Jag har nu berört de viktigaste riktningarna och resultaten af Fritz 
Areschougs forskareflit, äfven om ett och annat intressant arbete blifvit 
förbigånget, såsom exempelvis »I)et fanerogama embryots nutrition 
(1894). Men det återstår ännu att omnämna en beaktansvärd del af hans 
produktion, om bilden skall blifva fullständig, nämligen hans botaniska 
läroböcker. Dominerande eller kämpande med andra användes dessa 
under rundt tre årtionden såsom hufvudkälla för den botaniska kunska
pen vid många svenska läroverk, vid de skånska kompletterade med 
hans förut omnämnda Skånes flora. Botanikens ställning i den nu lef- 
vande generationens allmänbildning är sålunda i väsentlig del Areschougs 
verk. Hans läroböcker äro: »Botanikens elementer», 4 upplagor (den 
sista bearbetad af L. M. Neuman) mellan 1863—1901, »Läran om väx 
terna» i Naturlära för elementarläroverken 1875 samt samma arbete »i 
sammandrag», 4 upplagor 1878—1891.

Tiden har icke medgifvit mig, som fick mitt eget skolvetande ur Are
schougs böcker, att genom studium af närmast äldre arbeten i samma 
ämne undersöka i hvad mån hans böcker beteckna ett afgjordt framsteg 
på detta område. I ett afseende äro de utan gensägelse berömvärda, 
nämligen i sin vetenskapliga korrekthet, men ställer man den fordran 
på en lärobok i naturhistoria, att den bör vara intresseväckande och 
medryckande, att den bör ge ungdomen så mycket som möjligt för lif- 
vet användbart, torde Areschougs läroböcker ej ha fyllt måttet. De äro 
liksom så många andra af våra naturhistoriska läroböcker egentligen 
blott »nedfotograferade» afbildningar af de vid universitetsundervisningen 
använda större tyska handböckerna. Då jag nu genombläddrar 1883 års 
upplaga af »Botanikens elementer» och ser den ändlösa uppräkningen af 
150 växtfamiljer, ser huru sida upp och sida ned redogöres för kronans 
form, flikarnes antal m. m., ser huru samvetsgrannt de 7 underafdel- 
ningarna af fam. Labiahe: I Menthoidese, II Monardeae etc. etc. uppräknas, 
förstår jag tillfullo, att mitt pojkomdöme om bokens torra själlöshet var 
riktigt. Det är mig en gåta, att man detta oaktadt kunde bibehålla 
entusiasmen för växtvärlden och dess studium. Lika ryslig var den be
arbetning af »v. Dübens handbok i växtrikets naturliga familjer», som 
1870 såg dagen och som under hela Areschougs professorstid utgjorde 
den officiellt påbjudna handboken i systematik. 172 familjer äro här upp
radade efter hvarandra utan ledande diskussion af allmän natur, utan
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någon figur. Det är också förvånande, att Areschoug ej strukit eller åt
minstone reserverat sig mot hvarjehanda löjligheter i densamma, såsom 
då det bland Reichenbachs skäl för att Aurantiaceerna äro de fullkom
ligaste växterna, sägs: »frukten förnämligast, den vegetabiliska qvinliga 
sphserens urtyp, är i högsta grad koncentrerad, mildrad, förädlad». Se
dan Warmings systematiska botanik utkommit, användes »v. Dübens hand
bok» mycket litet i Lund, men det ansågs dock ej rekommenderande att 
vid tentamen uppgifva »Warming» såsom urkälla för det systematiska 
vetandet, ehuru det var medgifvet att läsa denna i stället för »v. Düben».

Åren 1873—75 fördes mellan Th. Krok och Areschoug en förbittrad 
strid om den senares läroböcker, hvilka hårdt anfäktats af den förre i 
egenskap af ledamot i en af Kungl. Maj:t tillsatt kommission, som ägde 
att yttra sig om bland annat de vid läroverken använda läroböckerna i 
naturhistoria. Deras tvekamp gällde i mycket ringa grad stora pedago
giska principfrågor utan väsentligen petiga detaljanmärkningar; till slut 
blef Areschoug arg och häfdade med en stilens kraft, som ännu är nöj
sam att läsa, att han i det öfvervägande antalet fall hade rätt. Polemiken 
visar för öfrigt hans mycket vidsträckta och grundliga botaniska detalj
bildning samt innehåller synnerligen intressanta bidrag till hans karak- 
täristik.

Med höstterminen 1879 började Areschoug sin verksamhet som profes
sor i botanik vid Lunds universitet, från hvilken befattning han erhöll 
afsked 19 år senare eller den 1 sept. 1898. Hvad han under denna tid 
uträttat som botanisk forskare är redan i korthet skisseradt, det var 
ett fullföljande och afslutande af arbeten påbörjade under det föregående 
skedet af hans lif. En ny uppgift för honom blef däremot ledandet af 
den botaniska undervisningen. Dennas länkande i nya och moderna 
banor samt skapandet af en modern botanisk institution blef hans för
nämsta gärning under denna långa tid. Det sätt, på hvilket han genom
förde ifrågavarande uppgifter, skall alltid ställa honom i ledet bland det 
lundensiska universitetets främsta lärare.

De rent 5'ttre konturerna i denna sin lärarebana har han själf teck
nat i den uppsats, han 1897 under titeln »Botaniska Institutionen» för
fattade till den festskrift, universitetet utgaf till Oscar II:s 25-åriga rege
ringsjubileum.

Jacob Agardhs största insats till undervisningens fromma var skapan
det af den njTa botaniska trädgården. Riksdagen 1859—60 hade för ända
målet beviljadt 75,000 rdr, hvaraf 42,000 till ny trädgård och 33,000 till 
växthus. En 12 tunnland stor leråker, den s. k. Tornalyckan norr om 
staden förvärfvades och enligt Agardhs plan anordnades härinom de 
olika familjerna i grupper på kändt sätt. Då trädgården 1868 var fär
dig, innehöll den enligt en uppgift af Areschoug c. 3,400 frilandsarter, 
däribland 650 träd och buskar, samt c. 2,500 arter i de 7 växthusen. 
Därjämte fanns institutionsbyggnad, hvars nedre våning dock disponera
des af trädgårdsmästaren och 1 rum i den öfre af amanuensen, hvadan 
endast 5 rum, däraf två medelstora, de öfriga små blefvo öfriga för
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själfva den botaniska institutionen, hvilkens material utgjordes af her- 
barier och diverse morfologiska preparat.

Redan 1874 lyckades emellertid Areschoug ur universitetets reservfond 
erhålla 1,000 kr. till anskaffande af en första blygsam uppsättning för 
fytotomiska öfningar och därmed grundlägga de växtanatomiska studierna 
vid universitetet. Med berättigad själfkänsla säger A. om dem: »Trots 
olämpligheten af denna lokal (herbarierummen) vunno ifrågavarande öf
ningar, som voro de första i detta slag vid något nordiskt universitet, 
stor anslutning från de studerandes sida. Sedan växtanatomien sålunda 
vunnit fast fot såsom undervisningsämne vid universitetet, var tiden 
inne att taga steget fullt ut för att bringa den botaniska undervisningen 
till den ståndpunkt, som den numera intager vid de mera fullständiga 
universiteten, i synnerhet de tyska. Uppgiften blef således nu att här- 
städes söka få den experimentala växtfysiologien införd i undervisningen».

Såsom af det anförda inses, var emellertid en nödvändig förutsättning 
härför att erhålla en ny institutionsbyggnad, inredd för anatomiska och 
fysiologiska arbeten. En sådan behöfdes så mycket mera som herbari- 
ernas växande omfattning fordrade allt tillgängligt utrymme i den äldre 
byggnaden. Redan i midten af 1880-talet var Areschoug färdig med sina 
planer och ritningar för en nybyggnad, men oaktadt han med all flit 
och kraft använde sitt inflytande såväl inom som utom universitetet, 
lyckades det först 1888 få fram frågan för riksdagen, hvilken också be
viljade 54,000 kr. till byggnad att utgå åren 1889—1891. Sällan torde det 
ha hushållats omsorgsfullare med statens medel än vid detta bygge, 
men oaktadt all upptänklig sparsamhet, hvilken dock ingalunda fick 
gå utöfver den nya institutionens utrustning för sitt ändamål, förslogo 
ej anslagna medel och räntor samt de 12,000 kr., som 1890 beviljats till 
inventarier. Det erfordrades Areschougs hela skicklighet att från olika 
håll hopplocka de felande, dock ej synnerligen stora beloppen. Han lyc
kades också af Lunds stadsfullmäktige utverka plats för nybyggnaden i 
den s. k. Östra promenaden, belägen mellan Botaniska trädgården och 
gamla kyrkogården, hvarigenom den förras areal ökades med omkring 
4 tunnland.

Här är ej platsen att beskrifva den nya institution, som Areschoug 
skapat och hvilken togs i bruk med ingången af år 1902. Den utgjorde 
föremålet för hans glädje och stolthet på gamla dagar.

Nästa omsorg var att skaffa byggnaden innehåll. För fysiologisk un
dersökning erfordrades kvalificerad person, och sådan fanns, men däremot 
ej penningar till hans aflönande. Anskaffandet däraf fordrade mycket 
arbete. Försöket att erhålla en laboratorsbefattning på stat misslycka
des, och först vid 1896 års riksdag beviljades på enskild motion 1,500 
kr. till en assistent i fysiologi.

Med oförtruten ifver grep sig Areschoug efter den nya institutionens 
färdigställande an med åstadkommandet af en biologisk samling, såsom 
grundlag för hvilken blott obetydliga kollektioner af frön och frukter samt 
ett fåtal andra föremål funnos. Med tillhjälp af intresserade lärjungar och 
andra forskare, som han vann för saken, lyckades han ock på några få 
år hopbringa en mycket vacker och väl ordnad sådan samling, hvilken
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han vid tiden för sin afgång från professuren uppskattade till omkring 
4,000 preparat. Äfven herbarierna tillväxte i hög grad under hans ener
giska ledning. Han åstadkom bland annat ett synnerligt värdefullt skan
dinaviskt herbarium, hvilket tillväxte ej minst genom rika tillskott från 
det årliga stora växtbyte, som Lunds botaniska förening anordnat. För
glömmas bör ej häller, att därigenom att till institutets boksamling 
efter A:s död skänktes den väsentliga delen af hans synnerligen fullständiga 
och dyrbara bibliotek institutionens betydelse för de botaniska studierna 
väsentligen ökats.

Detta mångsidiga intresse för den botaniska institutionens olika af- 
delningar, paradt med minutiöst ordningssinne och stor påpasslighet i 
tillsynen öfver att en hvar, som här hade något åliggande, fullgjorde 
sin plikt, ledde därhän att Areschoug under sin 19-åriga professorstid 
lyckades åstadkomma en botanisk institution, som blott vid få univer
sitet af denna storlek torde äga sin motsvarighet.

Fullväl insåg emellertid Areschoug, att botaniska institutet var blott 
ett af medlen att vinna hufvudmålet, utbildandet af intresserade och kun
niga botanister. Jag hade lyckan tillhöra den generation af hans lärjungar, 
som fick åtnjuta denna undervisning, sedan såväl planen som detaljerna 
voro utarbetade och färdiga och då hans undervisningskonst stod på sin 
höjdpunkt.

Hvad Areschoug fordrade af sina lärjungar var en allsidig botanisk 
bildning, men han beredde dem också utvägar att erhålla en sådan.

1 den af honom redan 1858 stiftade Botaniska föreningen, den 
allra äldsta vetenskapliga fackföreningen vid universitetet, hade den 
unge studenten godt tillfälle att under kamratligt samkväm såväl åhöra 
som själf deltaga i meningsutbyten beträffande särskildt den systematiska 
botaniken; här demonstrerades och kritiserades gjorda fynd, och här 
lingo sjuttio- och åttiotalets studenter den impuls till eget tänkande och 
egen specialforskning, som i senare tidens seminarieundervisning syste
matiserats. Men Botaniska föreningens verksamhet hade ännu en uppgift, 
nämligen det årliga stora växtbytet. Omedelbart efter höstterminens föreläs
ningars slut samlades alla botaniskt intresserade och en del ointresserade, 
som kände att det inför Areschoug räknades som en merit att deltaga, 
till »bytet». Natt och dag, endast med några få timmar undantagna för 
sömn, arbetades här under högtryck, oerhörda »höskördar« från landets 
alla delar genomsågos, ordnades och fördelades, allt under det att den 
svenska Horans arter innöttes med en säkerhet och ackuratess och un
der en trefnad, som på det våldsammaste kontrasterade mot intressedö- 
dande herbarieplugg. Man kunde vara säker på att då och då, ofta 
sent ut på natten »gubben uppenbarade sig, fryntlig och skinande. Den 
stora, välupplysta, varma salen, fliten och arbetslusten, det vakna intres
set för allt märkligt och nytt i artväg, som kom fram, ryckte honom 
äfven på äldre dagar ofta med; den puttrande vattenkitteln förledde 
honom att blanda en af dessa mörka, starka och söta toddar, som åttio
talets Lundabotanister ännu minnas. Han gick då omkring, drack ung
domen till, såg på växterna, berättade historier från egna och andras 
exkursioner eller gjorde inlägg i fackfrågor. Under sådana stunder var
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han för oss den älskade och vördade äldre kamraten, men i regeln var 
han annars den ärevördige professorn.

Den allmänna systematiken föreläste A. mera sällan, och då det skedde, 
knappast med något djupare intresse, ffan hade i sin bearbetning af 
v. Dübens »Växtrikets naturliga familjer» nedlagt det arbete han ägnat 
denna del af botaniken. Öfver det otympliga uppradandet af familjer 
och dessas karaktärer, som denna hårdsmälta lärobok innehåller, nådde 
undervisningen egentligen aldrig, ehuru i föreläsningarna inarbetats äfven 
Eichlers Blüthendiagramme och den nya morfologiska visdom detta ar
bete innebar. Samlingar, som i verklig modern mening kunde belysa 
systematiken, fanns det först under de senaste åren af hans verksamhet 
medel att anskaffa. Öfverhufvud taget var nog den systematiska under
visningen den svagaste, och hvad vi framförallt saknade var en god och 
följriktig handledning i litteraturen på området, desto mera förvånande, 
som Areschoug själf följde ganska väl med äfven inom denna del af bo
taniken.

Den mest vägande och för sin tid mönstergilla, ja öfverhufvud taget 
den ojämförligt bästa undervisning jag erhöll vid universitetet, var den 
anatomiskt-morfologiska. Redan från 1874 anordnade Areschoug afgifts- 
fria fytotomiska öfningar, 3 timmar hvar vecka; senare ledde han 
själf de mera försigkomna, docenten i ämnet nybörjarna. Areschoug 
hade ett utmärkt godt och säkert naturforskareöga, men däremot 
ett oförbätterligt klumpigt handlag. Under öfningarne fingo de, som 
förmådde göra dugliga snitt, en mycket god och noggrann analys af 
hvad dessa visade, och de talrika anatomiska gradualafhandlingar (19 
stycken), som författades under hans professorstid, visa till fullo, att han 
förmådde såväl att hålla intresset vaket hos eleverna för dessa studier 
som att ge dem anvisning på lämpliga uppgifter. Under de senare åren 
förmådde han nog icke hålla jämna steg med mikroteknikens hastiga 
utveckling, men hans klarsynthet för vikten af de nya metoderna tog sig 
uttryck i anskaffandet af moderna instrument i största möjliga omfatt
ning. Öfningarna stöddes af de sällsynt omsorgsfullt utarbetade föreläs
ningarna, under hvilka framlades nästan all viktigare, ämnet belysande 
litteratur.

Såsom tentator hade Areschoug en ovanligt stor förmåga att utröna 
de tenterades kunskaper. Precisa och klara, men ofta svåra frågor, mo
tande af alla försök att genom försiktiga och vaga svar skyla okunnig
het, se där de karakteristiska dragen hos honom som tentator.

Till sina politiska åsikter var och förblef Areschoug ända in i sin 
ålderdom en alltigenom frisinnad man, dock tog han så godt som ingen 
del i andra offentliga värf än de, som berörde hans ämbetsutöfning. 
Några år (1873—78) var han dock stadsfullmäktig. Såsom en följd af 
sin flärdfria läggning afböjde han bestämdt alla ordensutmärkelser. Där
emot mottog han med glädje de kallelser till ledamotskap i lärda sam
fund, hvarmed han hedrades.

Den korta teckningen af en bland den botaniska forskningens främste 
idkare i Sverige må härmed vara slut. Då nu den gamle läraren och 
forskaren gått bort, lefver han kvar i vackert och kärt minne hos den



mycket talrika lärjungekrets, som, all torrhet och kantighet till trots, 
ständigt drogs till hans kateder af den vetenskapliga entusiasm och af 
den redbarhet, som buro hans personlighet och hans forskning.

Gunnar Andersson.

W1 re a <»5 i" nj t, *

Nya botaniska institutionen i Lund.

Af F. W. C. Areschoug’ utglfna skrifter.

1853. Revisio Cuscutarum Sueciae. — Lund 1853. 20 s. (Gradualdisput.)
1854. Botaniska observationer. — Lund 1854. 20 s. (Docentdisput.)
1857. Bidrag till groddknopparnes morfologi och biologi. Lund 1857. 4:o. 55 s. 

(Adjunkt-disput.)
1860. Tortula papillosa Wils., ein neuer Bürger der deutschen Flora. — Verh. d. Bot. 

Vereins f. Brandenburg. 1860.
1861. Om bastcellers ombildning i krislallförande parenchym. — Forh. ved de Skan- 

din. Naturf. Mode 1860. 5 s.
* Om de groddknoppalstrande växternas utveckling. — Forh. ved de Skandin. 

Naturf. Möde 1860. 18 s.
1862. Adnotationes criticse de speciebus nonnullis generis Rumex. — Öfvers. af K.

Vet. Akad. Förh. Bd. 19. 19 s.
1863. Botanikens elementer. Lärobok för skolor. — Lund 1863. 236 s. [2:a uppl

1869, 246 s.; 3:e uppl. 1883, 231 s.; 4:euppl. (bearb. af L. M. Neuman) 1901,230 s.]
1866. Bidrag till den skandinaviska vegetationens historia. — Lunds univ. årsskr. 

Bd. 3. 4:o. 90 s.
» Om några Rumex-former. — Bot. Not. 5 s.
» Ytterligare om Rumex gracilis och Areschougii. Bot. Not. 2 s.
» Skånes flora. — Lund 1866, 332 s. — 2:a uppl. Lund 1881. 607 s.

1867. Växtanatomiska undersökningar I. Om bladets inre byggnad. — Lunds
univ. årsskr. Bd 4. 4:o. 28 s.

1868. Om Galeobdolon luteum Huds. — Bot. Not. 6 s.
1869. Om bladets byggnad. — Forh. ved de Skandin. Naturf. Möde 1868. 3 s. (Ref.

af Växtanat. undersökn. 1867.)
» Om den europeiska vegetationens ursprung. — Forh. ved de Skandin. Naturf. 

Möde 1867. 27 s.
»> Om den anatomiska strukturen af de trädartade växternas knoppfjäll (förut

gående meddelande). — Forh. ved de Skandin. Naturf. Möde 1868. 2 s.
» Plantse sub itinere navis bellicae Eugenie anno 1852 a N. J. Andersson circa 

Guayaquil collecte [Stockholm, P. A. Norstedt* Söner] 4:o [p. 115—142]. 
Ämnad att utgöra: Eugenies resa. Botanik [ej distribuerad]. .



870. Växtanatomiska undersökningar II. Om den inre byggnaden i de trädartade 
växternas knoppfjäll. — Lunds univ. årsskr. Bd 7. 4:o. 56 s.

* Über gegitterte Parenchymcellen in der Rinde. — Bot. Zeit. 4 s.
»> M. W. von Dübens handbok i Växtrikets Naturliga Familjer etc. 2:dra uppl. 

Lund 1870. 600 s.
1871. Betraktelser i anledning af stud. Alfr. Nathorsts upptäckt af fossila högnordiska 

växter i de skånska sötvattenslerorna. — Bot. Not. 6 s.
» Om de skandinaviska Rubusformerna af gruppen Corylifolii. — Bot. Not. 16 s.

1872. Om Rubus idaeus L., dess affiniteter och ursprungliga hemland. Bot. Not. 
15 s. (Öfversatt i Journ. of Botany 1873, s. 108—115.)

1873. Granskning af den för behandling af åtskilliga till undervisningen i matematik
och naturvetenskap inom elementarläroverken hörande frågor i nåder tillsatta 
kommissionens underdåniga betänkande i afseende på den af undertecknad 
utgifna läroboken »Botanikens elementer», 2:a uppl. — Bih. till Pedag. tidskr. 
H. 5. 26 s.

» Om Trapa natans L. och dess i Skåne ännu lefvande form. — Öfvers. af K. Vet. 
Akad. Förh. Bd 30. N:o 1. 16 s. (öfversatt i Journ. of Botany 1873, s.
239—46).

» [Skånes] vegetation. — Topograf, och statist, uppgifter om Malmöhus län ut
gifna af Topografiska korpsen. Stockholm 1873. 3 s.

1874. Förberedande redogörelse för några undersökningar öfver bladets anatomi. — 
Bot. Not. 25 s.

1875. Betraktelser öfver växtens byggnad och lif. — Ur vår tids forskning n:o 13. 
84 s.

» Naturlära för elementarläroverken, läro- och läsebok II. Läran om Växterna. — 
Lund 1875. 338 s.

» Belysning af Hr Th. O. B. N. Kroks anmärkningar mot undertecknads gransk
ning af den matematisk-naturvetenskapliga läroboks-kommissionens omdöme 
om »Botanikens elementer», 2:dra uppl. — Bih. till Pedagogisk tidskr. 2:dra 
och 3:dje häft. 30 s.

» Ytterligare om Rubus ideus L. — Bot. Not. 7 s.
1876. Über ein Paar Weihe'sche Rubi. — Bot. Zeit. 7 s.

» Norges Rubi. — Norges flora af A. Blytt. Del. 3. Kristiania. 24 s.
» Om de tyska växtfysiologiska försöksstationernas verksamhet. (Reseberät

telse.) — Landtbr. Akad. tidskr. 10 s.
1877. Om de mekaniska cellväfnaderna i bladen. Bot. Not. 9 s.

» Beiträge zur Biologie der Holzgewächse. — Lunds univ. årsskr. Bd. 12. 4:o.
145 s.

1878. Läran om växterna i sammandrag. — Afd. II i Naturlära för elementarläro
verken. 123 s. (Uppl. 2 1880 116 s., uppl. 3 1885 113 s., uppl. 4 1891 123 s.)

» Jämförande undersökningar öfver bladets anatomi. — Minnesskr. utgifv. 
af K. Fysiog. Sällsk. i Lund 1878. 4:o. 244 s.

» Kronobergs läns vegetationsförbållanden. — Topogr. och statist, uppgifter om 
Kronobergs län utg. af Generalstab. Topograf, afd. Stockholm 1878 s. 82—94.

» Klass Triandria. — Backman & Holm, Elementarflora öfver Vesterbottens 
och Lapplands fanerogamer och bräkenartade växter, s. 11—39.

1879. Om stambyggnaden hos Leycesteria formosa Wall. — Bot. Not. 9 s.
» Om de i »Beiträge zur Biologie der Holzgewächse» använda benämningar för

de olika slagen af grenar hos vissa vedartade växter. — Bot. Not. 6 s.
» Skandinaviens Rubi, afd. buskar. — C. J. Hartmans Handbok i Skandin. fl. 

11 uppl. Stockholm. 1879. 6 s.
1880. Smärre fytografiska anteckningar I. Artemisia Stelleriana Bess. II. Om Bor- 

ragineernas och Labiaternas frukt. — Bot. Not. 36 s.
1883. Om fyllodiernas byggnad. — 12:te Skand. Naturf. mötets förhandi. 4 s.

» Om klimatets inflytande på växternas organisation. — 12:te Skandin. Naturf. 
mötets 1880 förh. 15 s. (På tvska i Englers Bot. Jahrb. Bd 2 [1882] s. 
511—26.)

» Charles Darwin. Ett minnesblad. — Lund 1883. 40 s.
1885—86. Some observations on the genus Rubus. — Lunds univ. årsskr. Bd. 21 

och 22. 4:o. 185 s.
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1887. Svar på lektor C. J. Lindebergs »Genmäle». — Bot. Not. 6 s.
» Om spiralfiberceller i bladen af Sanseviera-arter. — Bot. Not. 3 s. (På tyska i 

Bot. Centralbi. Bd 31 [1887], 259—61).
» ()m reproduktion af växtdelar hos de högre växterna. — Bot. Not. 2 s. (Öf-

versatt och vidgad i Bot. Centralbi. Bd. 31 s. 186—88 och 220—23).
,> Betrachtungen über die Organisation und die biologischen Verhältnisse der 

nordischen Bäume. — Englers Botan. Jahrb. Bd. 9. 16 s.
1888. Om Trapa natans L. var. conocarpa F. Aresch. och dess härstamning från denna 

arts typiska form. — Bot. Not. 8 s. (På tyska i Bot. Centralbi. Bd. 35 
[1888] s. 253—56, 285—287.)

» Om Rubus affinis Whe och R. relatus F. Aresch. — Bot. Not. 4 s. (På ty
ska i Bot. Centralbi. Bd. 34 [1888] s. 348-50.)

1889. Ueber Rubus obovatus G. Br. und R. ciliatus C. J. Lindeb. — Bot. Cen- 
tralbl. Bd. 37. 6 s.

1893. Om förekomsten af Artemisia Stelleriana Bess, på Vestra Skånes hafsstränder. 
— Bot. Not. 10 s.

1894. Artemisia Stelleriana Bess, in Europe. — The Journal of Botany, Bd 32, s. 
70—75.

» Det fanerogama embryots nutrition. Lund 1894. 4:o. 36 s. (Promotionspro-
gram; ingår äfven i Lunds Univ:s årsskrift. Bd 30. 1893—94.)

1895. Beiträge zur Biologie der geophilen Pflanzen. — Lunds univ. årsskr. Bd. 31. 
4:o. 60 s.

1897. Botaniska institutionen. — Festskr. m. anl. af FI. M. Konung Oscar II:s rege
ringsjubileum. Utg. af Lunds univ. Afd. 3, s. 208—225.

» Über .die physiologischen Leistungen und die Entwickelung des Grundgewe 
bes des Blattes. — Lunds univ, årsskr. Bd. 33. 4:o. 40 s.

1899. Till Synonymien inom släktet Rumex. — Bot. Not. 3 s.
1902. Om bladbyggnaden hos Mangrove-växterna. Bot. Not. 12 s. (Föreg. medd. 

till följ. arbete.)
» Untersuchungen über den Blattbau der Mangrove-Pflanzen. — Bibliotheca 

botanica. Heft. 56. 34 s. samt Berichtigung i Flora 92 (1903) s. 301 
—302.

1904. Zur Frage der Salzausscheidung der Mangrovepflanzen und anderer mit ihnen
zusammen wachsender Strandpflanzen. — Flora Bd. 93. H. 2. 6 s.

1905. Undersökningar öfver de tropiska växternas bladbyggnad i jämförelse med de 
arktiska och boreala växterna. 207 s. — K. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd. 39.

N:o 2.
Über die Bedeutung des Palisadenparenchyms für die Transpiration der Blät
ter. — Flora. Bd. 96. 8 s.

1906.
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SVENSKA BOTANISTER AFLIDNE 1909.

Manfred Mustafa Floderus

var född den 17 febr. 1832 på Halmbyboda i Funbo s:n, Uppland; blef 
student i Uppsala 1850; fil. d:r därstädes 1857; var lektor i naturvetenskap 
i Uppsala under åren 1859—99 samt tillika rektor där 1866—99; tog afsked

KÄ'tJ
& %

från dessa befattningar år 1899; afled på sin villa vid Flottsund den 31 
aug. 1909.

Inom ramen af dessa fakta ter sig bilden af ett lif, rikt på mödor 
och framgångsrik verksamhet i skolans tjänst. Floderus ansågs på sin 
tid som en af våra främsta pedagoger och deltog som ledamot i flera 
pedagogiska kommittéer. Som utmärkt lärare och styresman för Uppsala 
läroverk lefver han i vördadt minne hos de många, som under hans tid 
utgått från denna skola. Ett bevis härpå är den insamling till en sti
pendiefond, afsedd att bära hans namn, hvilken sedan någon tid pågått 
bland hans forna lärjungar.

Ehuru lektor i naturvetenskap, undervisade Floderus icke i biologi, 
utan i fysik, som var hans hufvudämne, och i hvilket han äfven uppträdt



(197)

som författare. Utom tvenne vetenskapliga afhandlingar (för doktorsgrad 
och lektorat), utgaf han sin bekanta lärobok Fysikens första grunder, som 
på sin tid var mycket använd vid läroverken och utkom i 4 upplagor.

Ehuru sålunda strängt upptagen af andra värf förlorade M. M. Floderus 
dock aldrig det intresse för den svenska floran, som han ägt alltifrån 
ungdomen. Som student företog han resor i botaniskt syfte: 1853 till 
Öland och Smålandsskärgården, 1855 till Gotland och 1857 till Öland och 
Gotland. De två första resorna gjorde han tillsammans med studeranden
J. W. C. Stenhammar (f 1856 i Uppsala vid 24 års ålder), den senare 
(1857) tillsamman med dennes fader, prosten Chr. Stenhammar samt ö. 
Rob. Fries. Under dessa resor studerades särskildt laffloran. Flera för 
dessa öar nya arter anträffades, såsom t. ex. 1853 den eljest alpina Par- 
mclia encausta (Sm.) Nyl. på toppen af ön Jungfrun samt Lecanora gyp- 
sacea (Sm.) Th. Fr. (Parmelia crassa var. dispersa Flod., Bot. Notis. 1854) 
på Ölands alfvar, den enda lokal för arten, som angifves i Th. Fries' 
Lichenographia.

På hemfärden från den första resan (1853) anträffade Floderus den för 
Norden nya Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. på Kolmården. Ar 
1855 fann han på Gotland den . då äfvenledes för svenska floran nya 
Pulsatilla patens Mill, på Tornklint i Lojsta s:n jämte denna arts hybrid 
med P. pratensis (P. Wolfgangiana Bess.).

Det växtsläkte, som under den senare delen af Floderus’ lefnad mest 
intresserade honom, var släktet Salix, och han var utan tvifvel en grundlig 
kännare häraf, ett intresse som föröfrigt gått i arf på hans son, öfver- 
läkaren Björn Floderus. Den, som skrifver dessa rader, minns den gamle 
rektorn och salicologen från en Salix-exkursion en vårsöndag på 90-talet, 
då jag jämte en kamrat hade nöjet att få följa honom i Uppsalatrakten. 
Jag minns ännu tydligt, med hvilken osviklig säkerhet vår exkursionsledare 
återfann sina Salix-hybrider och förmer och med hvilket intresse vi 
åhörde hans utläggningar om dem; oss föreföll han vara mångårig bekant 
och god vän med hvarenda Salix-buske på hela Uppsalaslätten.

Floderus’ herbarium införlifvades år 1907 med Uppsala universitets bo
taniska museum. — Af trycket utgaf han följande botaniska afhandlingar:

Pleurospermum austriacum Hoffm., en ny svensk växt. Bot. Notis. 1853.
Botaniska anteckningar under en resa på Öland och Örö-skären som

maren 1853. Bot. Notis. 1854.
(Tills, med Th. Krok) Förteckning öfver Skandinaviska Halföns Fanero- 

gamer och Ormbunkar. Uppl. 1 och 2. 1860, 1861.

Gustaf Peters

föddes på Rügen den 7 jan. 1853, blef student vid Stockholms lyceum 
1869 och inskrefs samma år vid Uppsala universitet. På grund af fa
derns iråkade ekonomiska obestånd måste han snart afbryta sina studier 
därstädes; tjänstgjorde sedan en tid som extralärare vid Hernösands 
läroverk; kom år 1879 på grund af sina språkkunskaper som sekreterare 
till konsuln d:r Fr. Kempe Och blef senare kontorschef hos honom;
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ailed i Stockholm den 6 mars 1909. Kort före sin död hade Peters 
blifvit utnämnd till tysk konsul i Hernösand.

Med Gustaf Peters bortgick en i botaniska kretsar i hufvudstaden väl 
känd och högt skattad person. Hans resliga gestalt saknades sällan vid 
något sammanträde i Botaniska sällskapet och Svenska botaniska för-

eningen, där han genom sitt vänsälla väsen och sitt lifliga intresse för 
den skandinaviska Horan hade förvärfvat många vänner.

Redan under Uppsala-tiden ägnade sig Peters åt botanikens studium; 
till Hartmans flora, ll:e uppl. (1879) har han lämnat åtskilliga bidrag.

Peters var en synnerligen intresserad botanisk samlare och ägde ett 
stort, väl ordnadt herbarium, som han till stor del själf hade hopbragt 
under de resor i botaniskt syfte, som han hvarje sommar brukade före
taga i Sverige och Norge. Därunder besöktes Jämtland, där han flera 
somrar vistades vid Handöl, Gotland, Dovre, Nordlanden, Nordreisen 
och slutligen Norges Ilex-region (Hardanger. hvars härliga natur och 
egenartade flora beredde honom glädje under de tvenne sista somrarna 
af hans lefnad.

Sin färd till Nordreisen har han skildrat i Botaniska notiser 1907, p. 
65—68.

Axel Alfred Magnusson

var född i Jönköping 1847, blef student därstädes 1871 och aflade fil. 
kand.-examen i Uppsala 1879. År 1882 utnämndes han till adjunkt vid 
Söderhamns läroverk, en befattning som han innehade till sin död, den 
31 mars 1909.

A. A. Magnusson var en ifrig botanist och ägnade sig särskildt åt
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studiet af Hieracierna och Jämtlands flora. Under 18 somrar, 1884— 
1901, botaniserade han i Jämtland, besökte dessutom Härjedalen 1890 
ocb Gotland 1879 och 1880. Han har lämnat talrika bidrag till H. Dahl- 
stedts Hieracie-exsiccat och äfven därstädes tillsammans med Dahlstedt 
beskrifvit nya Hieracie-former.

*

Lars August Ahlgren.
En märklig medlem af Svenska botaniska föreningen, skriftställaren 

L. A. Ahlgren, afled i Stockholm den 18 december 1909 vid 56 års ål
der. Kanske mest bekant under signaturen Papirius, var A. en af vårt 
lands mest ansedda publicister, som genom sin stora begåfning och sina 
omfattande kunskaper gjorde sig gällande på många områden af publi
cistisk verksamhet; särskildt var han berömd som kåsör och framstående 
skildrare af svenskt näringslif. Under en följd af år var han korre
spondent till ett antal af landsortens större högertidningar.

Ahlgren var ej blott en stor naturvän och blomsterälskare, han var 
äfven en naturskildrare af rang. Vi anföra hvad H. Seidener skrifver 
om honom i detta afseende (N. Dagl. Alleh. 18 dec. 1909).

»— — Och dock torde man kunna sätta honom ännu högre som na
turskildrare, denna genre af skriftställeri, som så många försöka sig i, 
men där så få lyckas, och där ännu färre uppnå mästerskapet Norr
lands djupa furuvidder och mellersta Sveriges leende landskap ha af 
Ahlgren mästerligt skildrats. Han var icke kammarskribenten, som i ett 
rum vid en stadsgata satt och konstruerade ihop stämningar och land- 
skapsskildringar. Det susade vind och friska väder, det ljöd fågelkvitter 
och blänkte all ängens blomsterskönhet från hvad han skref. Ty han 
kände så väl, hvad han skildrade. Han var den kunskapsrike, skarp
synte och ömsinte naturvännen, som lärt sig att tyda de hemligheter, 
som skogen och bergen ocli fjärdarna kunna förtälja för den, som med 
tillräckligt lint öra förmår att lyssna därtill.»

En del af sina skildringar utgaf Ahlgren i bokform: På nordlig atrål, 
reseskildringar och kulturbilder från vårt framtidsland (1900) och Ur Papirii 
papper, naturstämningar och minnen (1901). Särskildt den sistnämnda 
är en för hvarje naturvän synnerligen nöjsam bok; skildringar sådana 
som Karin Päronträd, Novembermorgon, Djurstudier i midvintern, En för
svinnande sjö (Sala damm), Dagdrifvarlif, Ömkliga jägarebedrifter utmär
kas genom en rättfram och äkta stämning, en detalj säkerhet, en humor 
och berättartalang, som ställa dem bland det bästa, som i den genren 
sett dagen på svenskt språk.

T. T.
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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Förening-ens årsmöte

Föreningen sammanträdde till årsmöte tisdagen den 30 november 1909 
å Stockholms Högskola under ordförandeskap af professor V. B. Witt- 
ROCK. Närvarande voro 58 medlemmar.

De förutvarande funktionärerna omvaldes för 1910. Till revisorer för 
1910 års förvaltning utsagos hofkamrer Hj. Hafström och docenten H. 
Hesselman samt till deras suppleanter jägmästaren G. Schotte och d:r
N. Sylvén.

Museumsinspektör d:r C. H. Ostenfeld från Köpenhamn höll föredrag 
»Om kastrerings- och hybridiseringsförsök med Hieracium-former». Före
draganden redogjorde för de senaste resultaten af sina sedan flera år på
gående intressanta försök i nämnda hänseende och demonstrerade därvid 
talrika färglagda planscher och herbarieexemplar af de undersökta for
merna.

I anslutning härtill höll docenten O. Rosenberg ett af planscher illu- 
sfreradt föredrag om embryobildningen hos en del af de af Ostenfeld 
behandlade Hieracium-formerna. Beträffande hybridernas könscellbildning 
hade föredraganden påträffat liknande förhållanden, som han förut be” 
skrifvit hos den bekanta hybriden Drosera obovata, i det äfven hos 
Hieracium-hybrider kunde påvisas förekomsten af dubbla och enkla 
kromosomer i den heterotj»piska spolen.

D:r T. Lagerberg redogjorde i ett med talrika skioptikonbilder belyst 
föredrag för föreningens exkursioner till Linnés Hammarby och Torne 
träsk. I anslutning till föredraget demonstrerade professor M. Sondén 
en samling sällsyntare fanerogamer från Torne Lappmark.

Nya medlemmar.

Styrelsen har till medlemmar af föreningen invalt, 
på förslag af lektor J. A. Z. Brundin:

f. d. läroverksadjunkten J. G. Johansson, Malmö, 
läroverksadjunkten Axel Vinge, Malmö;

på förslag af läroverksadjunkten E. Collinder: 
jägmästaren .1. E. Kinman, Linköping;



på förslag af kyrkoherden S. J. Enander: 
apotekaren Ivar Dafgård, Sveg, 
apotekaren J. Larsson, Sveg;

på förslag af hofkamrer Hj. Hafström: 
d:r H. Huss, Stockholm;

på förslag af fil. studeranden Alf G. Hannerz: 
konsul Harald T. Ehrenborg, Linköping;

på förslag af d:r K. Johansson:
batalj onsläkaren K. Bolin, Visby, 
läroverksadjunkten K. P. Hägerström, Västerås ;

på förslag af lektor G. Malme:
fröken Lilian Borgström, Stockholm, 
läroverksadjunkten G. A. Bingselle, Stockholm, 
studeranden Gunnar Täckholm, Stockholm;

på förslag af d:r H. Ostenfeld:
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SAMMANKOMSTER.

Botaniska sällskapet i Stockholm.

Den 4 november 1909.

Prof. G. Lagerheim höll föredrag om ekmjöl daggen, en före 1907 
alldeles okänd svampsjukdom, hvars .ursprung fortfarande är en gåta 
Den spred sig 1908 utomordentligt hastigt öfver Europa (se G. Lager- 
heims uppsats i denna tidskr. p. (85), bd. 3). I Sverige förekom den år 
1908, utom på Öland och i Skåne, äfven i Blekinge. I år har ekmjöl- 
daggen dessutom iakttagits i Småland, Östergötland och på många ställen 
kring Stockholm.

Med. lic. Selim Birger höll ett af kartor illustreradt föredrag om 
Elodea canadensis’ och Matricaria discoideas utbredning i Sverige. Vatten
pesten påträffades i Europa första gången 1836 på Irland, dit den kommit 
från sitt hemland, Nordamerika. Några år efteråt hade den spridt sig i 
England och Skottland och blifvit en fara för sjöfart och fiske Till 
Tyskland kom den 1854 och förorsakade där liksom annorstädes igen- 
växning af vattendragen, som med stora kostnader måste upprensas. I 
Ganges uppträdde den 1873, i Australien 1880. Till Sverige inkom den 
med emballage från .Hamburg 1874, visade sig först i Brogårdsbäcken vid 
Skara och spred sig sedan alltmer, så att den 1893 nådde Luleå, dess 
nordligaste lokal i Europa. Dess Vegetationskraft tyckes numera på många 
ställen ha förminskats i hög grad.

Matricaria discoidea började omkring midten af förra århundradet att 
utvandra från sin hembygd i nordvästra Amerika och nordöstra Asien 
till Europa. Den odlades 1840 i Uppsala botaniska trädgård och några 
år därefter fanns den förvildad på en gård i samma stad. Snart spred 
den sig genom frön, som fastnat på skodon och vagnshjul, längs järn
vägarna och med barlast efter kusten, så att den 1870 fanns både i Lund 
och Pajala. Efter 1880 spred den sig oerhördt och är nu känd från 280 
lokaler i Sverige, bland hvilka Kiruna är den nordligaste. Arten har 
spridt sig ända till Island och Grönland. (Se f. ö. S. Birgers uppsats: 
Om Elodea canadensis’ och Matricaria discoideas förekomst i Sverige, 
Arkiv för botanik Bd 9, 1909.)

Hofkamrer Hj. Hafström förevisade exemplar af Epilobium adenocaulon 
Hausskn. från Nynäs vid Stockholm. Se p. (174) i denna tidskrift.
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Den 16 december 1909.

Prof. H. V. Rosendahl höll föredrag om några svenska arter och 
hybrider inom släktet Nephrodium.

Föredr. framhöll härvid med stöd af botaniskt demonstrationsmaterial 
och i anslutning till af honom utförd kemisk undersökning öfver inne- 
hållsämnen i rhizomer af olika Nephrodium-arter, att den af nutida 
florister under benämning Polystichum (Aspidium, Dryopteris, Nephrodium) 
spinulosam var. (subsp.) dilatatum (Hartman, Skand. Flora, 1889) kända 
ormbunksformen obetingadt bör uppfattas såsom en själfständig art: 
Neph rod i um dila tatu m.

Från redogörelsen för Nephrodium-hybrider må anföras de för Sverige 
nya N. dilatatum X spinulosam och N. dilatatum X Fili.v mas, den förra 
från Stockholmstrakten (Nacka), den senare från Tjufholmen vid Kristine
hamn. Dessa hybriders intermediära ställning belystes bland annat genom 
de bladanlagen täckande fjällens byggnad, i samband hvarmed föredr. 
uttalade önskvärdheten af att i allmänhet vid insamling af ormbunkar 
låta dessa åtföljas af rhizomet eller åtminstone några från detta lösgjorda 
bladanlag.

Föredr. redogjorde därpå för Ranunculus repens */istulosus Rosend från 
Kiruna; se pag. (175).

Prof. M. Sondén demonstrerade en intressant samling fanerogamer från 
Gotland och Torne Lappmark.

Vetenskapsakademien.

Den 27 ok t. 1909.

Prof. A. G. Nathorst redogjorde för sin sommaren 1909 företagna 
resa i England samt för sina på grund af därunder gjorda upptäckter 
utförda undersökningar öfver det lössila växtsläktet Williamsonia.

Den äldre Linnémedaljen i guld tilldelades d:r W. Oarruthers i Lon
don såsom erkännande för en värderik samling slipprof af växtförste- 
ningar, som han förärat Naturhistoriska Riksmuseets afdelning för fossila 
växter.

Till införande i Arkiv för botanik antogs: Växtgeografiska undersök 
ningar i Råneå socken i Norrbottens län af v. lektor A. Heintze.

Den 10 nov. 1909.

Till införande i Handlingarna antogs: Paheobotanischc Mitteilungen 8 
af prof. A. G. Nathorst.

Den 1 dec. 1909.

Letterstedts inrikes resestipendium tilldelades fil. kand. K. R. Nordström 
för växtgeografiska undersökningar i Medelpad. Wahlbergska resestipendiet
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tillerkändes d:r P. Dusen för utförande af naturvetenskapliga under
sökningar inom sydbrasilianska staten Paranå samt i södra Chile och 
norra Patagonien.

Till införande i Arkiv för botanik antogos 1) Östsvenska Taraxaca af H. 
Dahlstedt; 2) Ueber einige Farne im Herbar Swartz af C. Christen
sen.

NOTISER.

Till konservator vid botaniska museet i Uppsala har utnämnts do
centen d:r C. J. F. Skottsberg.

Till lektor vid Realläroverket i Stockholm har utnämnts lektorn 
vid läroverket i Halmstad d:r Fr. E. Ahlfvengren.

IILe internationella botanistkongressen, hvilken sammanträder 
i Bruxelles 14—22 maj 1910, har utsändt program och tills dato 7 cirku
lär, hvilka kunna erhållas från generalsekreteraren, prof. E. de Wilde- 
man, Jardin Botanique, Bruxelles. Kongressens viktigaste uppgift är som 
bekant att fastställa regler för kryptogamernas nomenklatur.

Talrika exkursioner äro planerade i samband med kongressen, hvilken 
torde komma att bevistas af ett ej ringa antal svenskar.

Botanisk resa till Algier för studerande o. a. anordnas af d:r M. 
Rikli och prof. C. Schröter i Zürich under tiden omkring 15 mars— 
25 april 1910. Enligt reseprogrammet skulle besökas: Tell-Atlas, högstep- 
perna (Chotts), Stor-Atlas och nordranden af Sahara. Priset ställer sig 
mycket måttligt.
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VÄXTFÖRTECKNING.

I denna förteckning upptagas i allmänhet endast de växter, som blifvit 
i något afseende utförligare omnämnda. För vetenskapen nya former
äro tryckta med fetstil. Siffrorna 
delningen.
Achillea millefolium 91, 110.
Ajuga pyramidalis X reptans (165). 
Alyssum catycinum 337.
Amylocarpus 248.
Anemone Hepatica f. glabrata (77). 

nemorosa 47.
» silvestris 57.

Antennaria alpina f. rosea (24).
» f. Simplex (23). 

Anthemis tinctoria 91, 110. 
Antirrhinummajusgigan ieum (104). 
Arachnopeziza tapesioides (40). 
Aristolochia (3).
Athyrium Filix femina f. multifida 

388.

Balsamia 246.
Betonica officinalis (16), (68).
Betula humilis (8), (13), (159), (162). 
Bovistella echinella (176). 
Byssochlamys nivea 125.

Calamagrostis gracilescens (65).
purpurea (65). 

Calendula officinalis 83, 110. 
Cardamine amara f. reptans (72).

» pratensis f. submersa 
(74).

Carex incurva (123).
Carum Carvi v. rhodochranthum 

(177).
Cassiope tetragona f. eburnea (22).

» f. pieta (22).

inom parentes hänvisa till borgisaf-

Centaurea Biebersteinii 176.
» nigra (164).

Ceramium 328.
diaphanum f. corticatuio- 

strieta 332, 336.
Chceromyces 239.
Chrysomyxa Ramisehlae 26. 
Cirsium heterophyllum X palustre 

(77).
Crepis tectorum 65.

» viren s 65.
Cuscuta europaea 1.

» halophila 3.
Cystopteris fragilis v. acutidentata 383.

» v. Bsenitzii 384.
» » v. cynapiifolia 382.
» » v. deltoidea 382.

Cytisus Laburnum (165).

Draba nemorosa (106).
Drosera 167.

Elaphomyces 250.
Elodea canadensis (202).
Elymus europseus (173).
Endogone 296.
Epilobium (95).

» adenocaulon (165), (174).

Fagus silvatica (69).

Gagea arvensis (104).
Gautieria 269.

» retirugosa 271.Cenococcum 266.



VIII

Geranium silvaticum f. candidum 
(22).

Gloeosporium curvatum 40. 
Gj^psophila paniculata 177.

Hedera Helix (119.
Helianthemum Fumana 210. 
Hyalopsora 35.
Hydnangium 273.
Hydnotrya 243. 
ftymenogaster 274.
Hypochnus Euphrasiae (48). 
Hysterangium 279.

Lathrsea squamaria 17.
Lathyrus sphaericus (104), (171). 
Eichenes (24), (80), (84), (197).
Linnaea borealis f. verticillata (170).

Matricaria chamomilla 91, 110.
» discoidea (202). 

Melanogaster 290.
Melanoselinum decipiens (30). 
Melanotsenium cingens 24.
Melica nutans f. palleseens (19). 
Melica uniflora (4).
Melilotus wolgicus 179. 
Mesembryanthemum truncatum (32). 
Myrtillus nigra v. leucocarpa (18), 

(70), (177).
» »X Vaccinium vitis

idaea (30).

Naumburgia tliyrsiflora (169).
Neottia nidus avis f. pallida (107). 
Nephrodium dilatatum (203).
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Zoslera marina v. anguslifolia (174).



FÖ RENINGENS LEDAMÖTER
OCH INSTITUTIONER, SOM ENL. STADG. §9 ERHÅLLA TIDSKRIFTEN 

* Anger ledamot, som erlagt afgift (med 100 kronor) en gång för alla.

Adlerz, E., Lektor, Örebro
Afzelius, K. R., Fil. stud.. Artilleri

gatan 28 R, Sthlm
Ahlfvengren, F. E., Lektor, Halm

stad
Ahlqvist, A., Apotekare, Barnhus- 

gatan 6, Sthlm
Ahlström, N., Läroverksadjunkt, 

Borås
Alm, K., Fil. stud., Stureg. 19, Upp

sala
Almgren, K. G., Hofrättsråd, Öster

malmsgatan 48, Sthlm
Almquist, E., Professor, Karlavägen 

20, Sthlm
Almqvist, E., Trädgårdsdirektör, 

Skara
Almquist, S., Lektor, Nybrogatan 

11 C, Sthlm
Aminoff, F., e. Jägmästare, Öster

sund
Aminoff, Ingrid, f. Setterlund, 

Pil. kand., Valhallavägen 03, 
Sthlm

* Andersson, E., Jägmästare, Ling- 
hed

Andersson, G., Professor, Djurs
holm

Andersson, L., Stationsinspektor, 
Karlstad

Arnell, H. W., Lektor, Uppsala
Arrhenius, A., Rektor, Lundsberg, 

Nässundet

Arven, A., Stationsföreståndare, 
Gränna

Arwidsson, L, Fil. d:r, Mariefred 
Asklund, Elsvig, Fröken, Grefgatan 

20, Sthlm
Asklund, IL, Läroverksadjunkt, 

Kungstensgatan 69, Sthlm 
Aspman, M., Lärarinna, Norrtulls- 

gatan 13, Sthlm
Aulin, F. R., Fil. d:r, Dalagatan 

78 A, Sthlm
Aurivillius, Chr., Professor, K. Ve

tenskapsakademien, Sthlm

Bagge, A., Ingenjör, Nääs fabrik, 
Floda station

Banck, E., Fröken, Ö. Köpmang. 32, 
Karlskrona

Bauman,,!., Badintendent, Marstrand 
Behm, A., Intendent, Skansen, Sthlm 
Belfrage, G., Fil. stud., Uppsala 
Bellander, N., Jägmästare, Leksand 
Benedicks-Bruce, C., Fru, Visby 
Berg, Å., Jägmästare, Råneå 
Bergeron, T., Stud., Lundsberg, 

Nässundet
Berggren, J., Läroverksadjunkt, 

Döbelnsgatan 69, Sthlm 
Bergner, E., Med. kand., Med. för

eningen, Sthlm
Bergström, E., Fil. stud., Uppsala 
Berlin, A., Med. d:r, ödengatan 90, 

Sthlm



X

Berlin, N. K., Jägmästare, Jockmock 
Bernström, G., Apotekare, Göteborg 
Beskowska Skolan, Stockholm 
Binning, A., Folkskollärare, Fjäll

gatans skolhus, Göteborg 
Birger, S., Med. lic., Kronobergs- 

gatan 15 B, Sthlm 
Björkman, K., Apotekare, Orsa 
Blomqvist, A. X.. Apotekare, S:t 

Erik, Sthlm
Blomqvist, S. G:son, Fil. kand., 

Uppsala
Bock, S., Fil. kand., Uppsala 
Bohlin, K., Lektor, Åsögatan 79, 

Sthlm
Bolin, I., Amanuens, Tulegatan 23, 

Sthlm
Bolin, K., Bataljonsläkare, Visbj^ 
Bolin, L„ Fil. stud., Tulegatan 23, 

Sthlm
Bolling, G., Lärarinna, Grefgatan 

64, Sthlm
Borén, P. G., Öfverkontrollör, Rege

ringsgatan 99, Sthlm 
Borg, Hj., Seminarieadjunkt, Lin

köping
Borge, O. F., Fil. d:r, Nybrogatan 

26, Sthlm
Borgström, Lilian, Fröken, Nybro

gatan 30, Sthlm
*Borglind, J. IL, Jägmästare, Falun 
Botaniska Föreningen, Lund 
Botaniska Institutet, Stockholms 

Högskola
Botaniska Institutionen, Uppsala 

Universitet
Brundin, J. A. Z., Lektor, Malmö 
Bryant-Meisner, R., Fil. stud., Si

byllegatan 16, Sthlm 
Bråkenhielm, Gertrud, Fröken, 

Gysinge
Bägenholm, G., Fil. kand., Alnarp, 

Akarp
BÄÄRNHIELM, M., Häradshöfding, 

Kungälf

Carlson, G. W. F., Fil. lic., Hel
singborg

Carlsson, C. D., Apotekare, Göte
borg (Svanen)

Cassel, G., Jägmästare, Östersund 
Cederblad, C., Fil. stud., Järnbro- 

gatan 22, Uppsala 
Cederström, A., Lärarinna, Tekno- 

loggatan 5, Sthlm
Ciiristiansson, Carl, Häradshöf- 

ding, Örebro
Christoffersson, O., Landtbrukare, 

Alstad
Claeson, K., Fil. stud., Uppsala 

(Kalm.)
Collinder, E., Läroverksadjunkt, 

Sundsvall

DafgXrd, L, Apotekare, Sveg 
Dahl, C. G., Fil. kand., Trädgårds- 

direktör, Åtvidaberg 
Dahlgren, Ossian, Fil. stud., Upp

sala (Vä stm.)
Dahlstedt, F., Fil. stud., Sturegatan 

13, Uppsala
Dahlstedt, FL, Fil. d:r, Observa- 

toriegatan 20, Sthlm 
De Geer, C., Friherre, Leufsta Bruk 
Drake, G., Apotekare, Göteborg 

(Kronan)
*Dusén, K. F., Lektor, Kalmar

Eckerberg, A., Fil. stud.. Sibylle
gatan 63, Sthlm

Edwall, G., Doktor, Sao Paulo, 
Brasilien

Egerström, A, Öfverjägmästare, 
Umeå

Ehrenborg, H. T., Konsul, Lin
köping

Einar, E. A., Farm. kand., Uppsala 
Ekman, E., Fru, Djursholm 
Ekman, G. W., Fil. kand., Uppsala 
Elfving, Fr. E., Professor, Helsing

fors
Eliasson, A. G., Lektor, Kalmar 
Eliasson, G., Agronom, Svalöf 
Enander, S. J., Kjwkoherde, Lill - 

herrdal



XI

Enell, H. G. O., Apotekare, Sthlm 
(Örnen)

Erdmann, Th., Med. lic., Slöjdga
tan 9, Sthlm

Erikson, Joh., Lektor, Karlskrona 
Eriksson, J., Professor, Experimen- 

talfältet
Eriksson, M., Apotekare, Sollebrunn 
Erikson, J. S. N., Farm. kand., Skara 
Erlandsson, E., Bankkamrer, Vara 
Erlandsson, Ruth, Lärarinna, 

Torstenssongatan 13, Sthlm 
Euler, Astrid von, Fil. d:r, Vestan- 

berga, Wallentuna

Falck, K. R., Fil. stud., Malmskill- 
nadsgatan 13, Sthlm 

Farmaceutiska Föreningens bib
liotek, Sthlm

Farmaceutiska Institutet, Sthlm 
Forsberg, C. O., Grosshandlare, 

Regeringsgatan 56, Sthlm 
Franzén, L, Fil. stud., Uppsala 
F'redenberg, K., Generaldirektör, 

Domänstyrelsen, Sthlm 
Fries, Rob. E., Docent, Uppsala 
Fries, Th. M.,f. d. Professor, Uppsala 
Fries, Th., Fil. stud., Uppsala 
Frisendahl, A., Fil. kand. Uppsala 
From, Lydia, Fröken, Mästersa- 

muelsgatan 34, Sthlm 
Frykman, Anna, Fröken, Sibyllega

tan 50 R, Sthlm
Frykman,D., Jägmästare, Wilhelmina 
Fröding, H., Sunne 
Föreningen Linnea, Norra Latin

läroverket, Sthlm
Geijer, M., Lärarinna, Handtver- 

verkaregatan 26, Sthlm 
Gertz, Otto, Docent, Lund 
Gorton, A. E. A:son, Apotekare, 

Hörb3r
Gram, K. G. A., Jägmästare, Vindeln 
Grape, C. A., Apotekare, Hofverberg 
Grevillius, A. Y., Fil. d:r, Kempen 

a/Rh.
Grundberg, L., Med. lic., Artilleri

gatan 10 B, Sthlm

Gustafsson, M., Fil. stud., Uppsala 
(Norrl.)

Hafström, A., Protokollssekreterare, 
Brahegatan 34, Sthlm 

Hafström,-Hj., Hofkararerare, Kar- 
lavägen 23, Sthlm 

Haglund, E., Fil. d:r, Jönköping 
Haglund, Erik, Med. lic., Norr

köping
Hagström, Fr., Kyrkoherde, Hvet- 

landa
Hau, J. B., Lektor, Växjö 
Halle, Th. G:SOn, Assistent, Riks

museum, Sthlm
Hallquist, S., Fil. stud., Observa- 

toriegatan 17, Sthlm 
Hamner,.!. M., Apotekare, Stockholm 

(Elefanten)
Hamnström, J. F. M., Direktör, Skara 
Hannerz, Alf, Fil. stud., Uppsala 

(Östg.)
Hanson, E., Amanuens, Farm. inst., 

Sthlm
*Hasselblad, C. F., Disponent, 

Sthlm
Hedbom, Karl, Med. d:r, Uppsala 
Hedemann-Gade, E., e. Jägmästare, 

Örebro
Hedlund, Th., Lektor, Alnarp, 

Akarp
Hedström, P., Tandläkare, Väster

långgatan 54, Sthlm 
Heintze, A., v. Lektor, Kalmar 
Hellström, Alice, Lärarinna, Si

byllegatan 3 B, Sthlm 
Hellström, Axel, Jägmästare, Bur

träsk
Helmers, Erik, Skogselev, Djurs

holm
Hemmendorff, E., Lektor, Kungs- 

holmsgatan 72 B, Sthlm 
Hemming, Gunhild, Fil. stud., Djurs

holm
Henning, E., Lektor, Ultima, Upp

sala
Henriksson, J., Rektor, Dals-Ro- 

stock



XII

HENSCHEN,C.,Akademiekamrer, Upp
sala

*Hernmarck, A., Disponent, Wi 
bruk, Ockelbo

Hesselman, Henrik, Docent, Frej- 
gatan 38, Stlilm

Hofman-Bang, O. M., Fil. d:r, Ex- 
perimentalfältet

Holm, J. A., Kyrkoherde, Timrå, 
Vifsta vart'

Holmboe, J., Direktör, Bergens Mu
seum, Bergen, Xorge

Holmgren, Anders, e. Jägmästare, 
Bispgården

Holmgren, I., Fil. stud.. Bagvalds- 
gatan 19, Stlilm

Hulth, J. M., Bibliotekarie, Uppsala
Hulting, J., Fil. d r, Markvardsg. 6, 

Stlilm
Huss, H., Fil. d:r, Stockholm
Hvvass, T., Med. d:r, Docent, Bir- 

gerjarlsgatan 16, Stlilm
HÜlphers, A., Trädgårdskonsulent, 

Nässjö
Hägerström, K. B., Läroverks

adjunkt, Västerås
Hällsjö, K. E, Med. lic., Donin- 

arfvet
HÄYRÉn, E., Fil. magister, Helsing

fors
Högre Lärarinneseminariet, Sthlm

Indebetou, Govert, Fondmäklare, 
Linnégatan 81, Sthlm

Jacobjeus, Chr., Docent, Karolinska 
inst., Sthlm

Jansson, O., Fil. stud., norrl., Upp
sala

Jebe, F., Jur. kand., Handelsdepar
tementet, Kristiania, Norge

Johansson, K., Fil. d:r, Läroverks
adjunkt, Visby

Johansson, L., Lektor, Göteborg
Johanson, X. A., f. d. Bektor, Göte

borg
Johansson, Selma, Farm. kand., 

Mörsil

Jonasson, IL, Fil. stud., Uppsala 
(Smål.)

Jonsson, Fritz, Fil. stud., Eriks
gatan 11, Uppsala 

Juel, H. O., Professor, Uppsala 
Jäderholm, E., Lektor, Västervik 
Jönsson, Bengt, Professor, Lund

Kaijser, A. G., Apotekare, Sthlm 
(Elefanten)

Karlsson, A., Fil. stud., Uppsala 
(Västg.)

Karlson, Emil, f. d. l:e Fyringenjör, 
Floragatan 18, Sthlm 

Karlsson, L, Agronom, Svalöf 
Kempe, Fr., Fil. d:r, Strandvägen 

7, Sthlm
*Kiaer, Hans, Fabriksägare, Ek- 

lieim, Krageröen ved Fredriks
stad, Norge

Kihlström, A., Läroverksadjunkt, 
Styrmansg. 22, Sthlm 

Kinberg, L., Stationsinspektor, 
Torsåker, Gestrikland 

Kindberg, H. C., Grosshandlare, 
Göteborg

Kinman, J. E., Jägmästare,Linköping 
Kjellberg, Gunnar, Fil. kand., 

Uppsala
Klefbeck, E., Fil. stud., Uppsala 
Kolthoff, I., Bruksägare, Lindes

berg
Kreuger, Elsa, Fröken, Kalmar 
Krok, Th. O. B. N., f. d. Läroverks

adjunkt, Upplandsgatan 51, Sthlm 
Kullberg, A. E., Ingenjör, Hem, 

Skebokvarn
Kumlien, Hjalmar, Leksand 
Kylin, Harald, Docent, Uppsala 
Köhler, Eug., Läroverksadjunkt, 

Strängnäs

Lager, Ester, Amanuens, Grefture- 
gatan 64, Sthlm

Lagerberg, Torsten, Fil. d:r, Sta
tens Skogsförsöksanstalt, Sthlm 

Lagerheim, G., Professor, Tunnel
gatan 25, Sthlm



XIII

Lagerkranz, J. L., Pastor, Horns
gatan 182, Sthlm

Lagerstedt, N. G. W., Läroverks- 
råd, Karlavägen 35, Sthlm 

Lagerwall, B., v. Häradshöfding, 
Drottningholm

Landberg, Hj., Jägmästare, Gäfle 
Lange, Th., Telegrafkommissarie, 

Visby
Larsson, J., Apotekare, Sveg 
Larsson, P. A., Öjersbyn, Movik 
Laurell, J. G., Kyrkoherde, Aspö, 

Strängnäs
Leijonmarck, H., Fröken, Drott

ninggatan 90, Sthlm 
Lénström, C. A. E., f. d. Läro

verksadjunkt, Vaxholm 
Lewin, Maria, Lärarinna, Öster- 

malmsg. 11, Sthlm 
Lidholm, H., Ingenjör, Alby 
Lidman, G., e. Jägmästare, Ljus

dal
Liljedahl, A., Apotekare, Göteborg, 

(Enhörningen)
Lind, G., Trädgårdsdirektör, Experi- 

mentalfältet
*Lind, Jens, Cand. pharm., Bota

nisk Museum, Köbenhavn V. 
Lindahl, B., e. Jägmästare, Hernö- 

sand
Lindberg, Andrea, Fru, Flemming- 

gatan 18, Sthlm
Lindberg, Harald, Magister, Hel

singfors
Lindegren, E., Fil. kand., Appel- 

bergsgatan 34, Sthlm 
Lindell, E., Öfverläkare, Växjö 
Lindfors, Th., Fil. stud., Sturegatan 

12, Uppsala
* Lindh, E. G., Amanuens, Markvards- 

gatan 10, Sthlm
Lindskog, Elin, Fröken, Acklinga, 

Ekedalen
Lindström, A. A., Tullförvaltare, 

Marstrand
Lindström, N. H., Trädgårdsdirek

tör, Bergielund, Albano 
Ljung, E., Assistent, Svalöf

Ljungdahl, Hildur, Lärarinna.
Linnégatan 39 A, Sthlm 

Ljungqvist, J. F., Fil. lic., Halm
stad

Lund, A. A. W., Läroverksadjunkt, 
Västervik

Lund, O., Fil. stud., Uppsala 
Lundberg, C., Läroverksadjunkt, 

Stampgatan 22, Göteborg 
Lundberg, J. F., Assistent, Svalöf 
Lundegårdh, H., Fil. stud., Båd- 

mansg. 48, Sthlm
Lundgren, O., Bedaktör, Döbelns- 

gatan 14, Sthlm
Lundström, E., Amanuens, Bergie

lund, Albano
Lundström, G., Farm. stud., Sthlm 

(S:t Erik)
Lyttkens, A., Byråchef, Linnégatan 

33—35, Sthlm
Löf, A., Forstmästare, Malung 
Löfgren, A., Doktor, Säo Paulo, 

Brasilien

Magnusson, A. H., Lärare, 3:e Lång
gatan 45, Göteborg 

Malme, G. A:n, Lektor, Bergsgatan 
23, Sthlm

Malmström, C., Stud., Kungsholms- 
torg 8, Sthlm

Malte, M. O., Fil. kand., Kristian
stad

Matsson, B., Kyrkoherde, Hassela, 
Franshammar

Melin, E., Fil. stud., Uppsala (Västg.) 
Mjöberg, E., Fil. lic., Norrtullsg. 

10 A, Sthlm
Molander, A. IL, Fil. stud., Upp

sala (Göteb.)
Montelius, Sara, Fil. stud., Jakobs- 

bergsgatan 45, Sthlm 
Murelius, G., Forstmästare, Orsa 
Mårtensson, S., Fil. stud., Upp

sala
Möller, Hj., Lektor, Falun 
Möller, O., Fil. kand., Lund 
Möllerberg, Carl, Godsägare, 

Tomarp, Ekestad



XIY

Nathorst, A. G., Professor, Kam
maka regatan 40, Sthlm 

Neuman L. M., Rektor, Ystad 
Nilsson, A., Länsjägmästare, Karl

stad
Nilsson, E., e. Jägmästare, Kolle- 

berga, Ljungbyhed 
Nilsson, E., Fru, Kolleberga, Ljung

byhed
Nilsson, Hj., Professor, Svalöf 
Nilsson-Ehle, H., Docent, Svalöf 
Nisser, C. W., Brukspatron, Brob\% 

Bettna
Nordenson, Ebba, Fil. kand., Hamn

gatan 38, Sthlm
Nordlander, C. A., Folkskolein

spektör, Sundsvall 
Nordstedt, O., Professor, Lund 
Nordström, E., Grosshandlare, Kap- 

tensgatan 15, Sthlm 
Nordström, K., Läroverkslärare, 

Drottningg. 49, Karlshamn 
Norén, C. O., Fil. d:r, Nya Elemen

tarskolan, Sthlm 
Norra Latinläroverket, Sthlm 
Norström, F., Fil. stud., Strand

vägen 33, Sthlm
Nyström, N., Hofrätts e. o. notarie, 

Karlavägen 29, Sthlm

Orstadius, E., Fängelsedirektör, Pa
ja la

Osenius, K. A., Läroverksadjunkt, 
Kommendörsgatan 44, Sthlm 

Ostenfeld, C. H., Museumsinspek- 
tör, Sortedams Dossering 63 A, 
Köbenhavn

Palm, B. T., Amanuens, Barnhus
gatan 8, Sthlm

Palmen, J. A., Professor, frih., 
Helsingfors

Palmér, J. E., Disponent, Tånga, 
Sundssandvik

Persson, J., Apotekare, Tranås 
Persson, T., Fil. stud., Vanadisvä- 

gen 21, Sthlm

Petersen, Henning Eiler, Ama
nuens, Botanisk Have, Köben
havn

Peterson, Oskar, Trädgårdsmäs
tare. Bergielund, Albano 

Pleuel, C., Apotekare, Gamleby 
von Porat, C. O., f. d.Lektor, Jön

köping
von Post, L., Fil. lic., Geologiska 

Byrån, Sthlm
Pravitz, N., Marinintendent, Karls

krona
Påhlman, G., Kapten, Lund

Biksmuseets Botaniska Afdelning, 
Sthlm

Bingius, G. E., Fil. d:r, Karlavägen 
44, Sthlm

Bingselle, G. A., läroverksadjunkt, 
Norra latinlärov., Sthlm 

Bingstrand, N. G., e. Jägmästare, 
Lidingö Villastad.

Bomell, G., Fil. stud., Brahegatan 
51, Sthlm

Bosenberg, Ida, Lärarinna, Näck- 
strö msg. 3, Sthlm 

Bosenberg, J. O., Professor, Båd- 
mansgatan 67, Sthlm 

Bosenberg, Lilly, Lärarinna, Båd- 
mansgatan 67, Sthlm 

Bosenberg, O., Docent, Tegnérlun
den 4, Sthlm

Bosenberg, Ottonie, Fru, Tegnér
lunden 4, Sthlm

Bosendahl, H. V., Professor, Kungs
gatan 11, Sthlm 

Budberg, G., Docent, Uppsala 
Buuth, S., Tandläkare, Sundsvall 
Bönnblad, Bektor, Samskolan, Sol

lefteå

Samsioe, H., Apotekare, Malmskill- 
nadsgatan 5, Sthlm 

Samuelsson, G., Fil. kand., Uppsala 
(Västm.)



XV

Sandberg, E., Amanuens, Kgl.
Ecklesiastikdep., Sthlm 

Sandegren, H. R., Fil. stud., Väst- 
mannagatan 31, Sthlm 

Schager, N., e. Jägmästare, Appel- 
bergsg. 34, Sthlm

Schedin, J., Läroverksadjunkt, Råd
mansgatan 86, Sthlm 

Schenström, H., Farm. kand., Sthlm 
(S:t Erik)

Schotte, G., Jägmästare, Islinge, 
Lidingö

Sederholm, Fl, Med. d:r, Regerings
gatan 28 A, Sthlm 

Sederholm, G., Godsförvaltare, Ål- 
berga

Segerstedt, P., Lektor, Luleå 
Seidelin, Agnete, F'röken, 10 Sko- 

vej, Klampenborg, Danmark 
Selander, N. 11, Regementsläkare, 

Regeringsgatan 18, Sthlm 
Selander, S., Fil. stud., Rege

ringsgatan 18, Sthlm 
Sernander, R., Professor, Upp

sala
Simmons, H. G., Docent, Lund 
Sjögren, J., Läroverksadjunkt, Vä

nersborg
Sjögren, O., Fil. d:r, Uppsala 
Sjöstedt, P., Tandläkare, Katrine

holm
Skottsberg, C., Docent, Uppsala 
Skärman, J. A. O., Lektor, Öster

malmsgatan 28, Sthlm 
Smedberg, O , Fil. stud., Uppsala 
Smith, H., Fil. stud., Uppsala 
Smitt, W., Jägmästare, Hernösand 
Sonden, M., Professor, Svartman- 

gatan 24, Sthlm
Starbäck, K., Lektor, TelegrafFull- 

mäktig, Hemgården, Sthlm 
Stéenhoff, K., Ingenjör, Surbrunns- 

gatan 38, Sthlm
Stigler, J. E., Läroverksadjunkt, 

S:t Eriksgatan 18 R, Sthlm 
Stjernspetz, Alf, Banktjänsteman, 

Bankab. Stockholm Öfre-Norrland, 
Sthlm

Strindberg, H., Amanuens, Karla- 
vägen 39, Sthlm

Ström, Hj., Banktjänsteman, Järfva 
Strömman, Pehr, Läroverksadjunkt, 

Hudiksvall
Stuart, E., Löjtnant, Drottning

gatan 64, Sthlm
Sundberg, C. F., f. d. Öfverdirektör, 
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Sundberg, Hilda, Fil. stud., Upp

sala
Svedelius, N. E., Docent, Uppsala 
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Sylvén, Hj., e. Jägmästare, Alfdalen 
Sylvén, N., Fil. d:r, Skogsinstitu

tet, Sthlm
Sätervall, Th. A., Apotekare, Gö

teborg (Svanen)
Söderberg, E., l:e Aktuarie, Flora- 

gatan 16, Sthlm
Söderlund, P., Stationsinspektor, 

Umeå
Söderlund, S., Fil. stud., Uppsala 

(Östg.)
Södermalms Högre allmänna lä

roverk, Sthlm
Söderström, A., Fil. stud., Upp

sala (Stockh.)
Söllscher, C:, Fil. d:r, Eskilstuna

Teden, W., Öfverjägmästare, Lek
sand

Tedin, H., Fil. d r, Svalöf 
Teiling, E., Fil. stud., Brunnsgatan 
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Tellander, A., Assistent, Svalöf 
Thedenius, C. G. H., Apotekare, 

Göteborg
Theorin, G., l:ste provinsialläkare, 
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Theorin, P. G. E., Lektor, Fiskaby, 

Ilook
Tjebbes, K., Fil. kand., Amstel 254, 

Amsterdam, Holland 
Torén, C. A., Officersvolontär, Visby 
Trafvenfelt, L., Regementsläkare, 
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Trolander, A. S., Apotekare, Herr- 
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Täckholm, G., Fil. stud., Observa- 
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Wahlberg, L., Löjtnant, Umeå 
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Walldén, A., Assistent, Svalöf 
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Wermelin, J. H., Öfverjägmästare, 
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Westerberg, R., Fil. stud., Upp
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Vestergren, T., Fil. lic., Helsingeg. 
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Westling, R., Apotekare, Upplands
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Wireck, E., Fil. kand., e. Jägmäs
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Winberg, G., Farm. kand., Flem- 

mingg. 18, Sthlm
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Wittrock, H., Fil. kand., Bergie- 

lund, Albano
*Wittrock, V. B., Professor, Bergie- 

lund, Albano
Summa medlemmar 398.
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Wolf, Th , Provinsialläkare, Asele 
Yretlind, F., Läroverksadjunkt, En
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Wulff, Fr., Professor, Lund 
Wulff, Ida, Fru, Yillagatan 18—20, 
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Wulff, Th., Fil. d:r, Villag. 18—20, 
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Åkerblom, 11., Fil. stud., Uppsala 
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Åkerman, Å., Fil. stud., Lund
Åkesson, Ester, Lärarinna, Dö- 
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Öberg, Anna, Lärarinna, Horns
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Örebro
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mannag. 57, Sthlm
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Östgöta Nation, Uppsala
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Event, rättelser ifråga om medlemmarnas namn, titel eller adress lik
som ock framför allt adressändringar torde anmälas pr brefkort till för
eningens sekreterare O. Rosenberg, Stockholms Högskola, Stockholm Va.



3) Växtnamn i texten sättas med kursiv stH (enkelt understruket 
i manuskriptet).

4) Vid kursiveringar må spärrad stil användas (understrykes med 
bruten linje i manuskriptet).

Citeringar böra ske genom hänvisningar till en afhandlingen 
bifogad litteraturförteckning. Noter under texten böra så vidt möj
ligt undvikas.

Det är önskvärdt, att större afhandlingar af allmänt veten
skapligt innehåll äro författade på engelska, iranska eller tyska 
eller åtminstone äro försedda med en sammanfattning på något af 
dessa språk. Manuskript, som ej är skrifvet på svenska, bör åt
följas af uppgift om, hvem som verkställt eller granskat öfversått- 
ningen till det främmande språket. De böra dessutom vara för
sedda med en kortfattad svensk resumé.

För undvikande af alltför dyrbara korrekturändringar får re
daktionen på det enträgnaste anhålla 1) att manuskripten måtte in
lämnas i fullt tryckfårdigt skick, så att inga vidlyftiga rättelser mot 
manuskriptet eller tillägg måtte förekomma i korrekturen; 2) att, om 
likväl dylika ändringar företagas, dessa endast må äga rum i första 
korrekturet för att ej onödigtvis fördröja af handlingens tryckning; 3) 
att i synnerhet personnamn, växtnamn och facktermer måtte vara 
tydligt skrifna; 4) att det är en stor fördel, om manuskripten inläm
nas maskinskrifna, hvilket särskildt gäller de författare, som äga en 
svårläslig handstil.

Omkostnader för korrekturändringar mot manuskriptet öfversti- 
gande 10 % af tryckningskostnaden bestridas af författaren.

Korrektur och andra handlingar, som röra tidskriften, insändas 
direkt till redaktionen. Direkt förbindelse mellan förf ättaren och tryc
keriet får ej äga rum.

Hvarje författare erhåller 100 särtryck med omslag afgifts- 
fritt af sin i tidskriften intagna afhandling; större antal efter öfver- 
enskommelse. Af smärre meddelanden intagna i tidskriftens borgis- 
afdelning lämnas separat endast efter särskild öfverenskommelse.
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