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Svensk Botanisk Tidskrift, i9i i. Bd 5, h. i.

OM NÅGRA FÖREKOMSTER AF ÄDLA LÖFTRÄD 
I NORDLIGASTE VÄRMLAND.

AF

J. A. O. SKÄRMAN.

De tvenne senaste somrarna liar jag vid flera tillfällen företagit 
resor till de nordliga delarna af Värmland och under dessa gjort 
några iakttagelser rörande förekomsten af vild alm, lind och lönn, 
hvilka iakttagelser synas mig så pass anmärkningsvärda, att de 
torde förtjäna bekantgöras.

De upplysningar vår floristiska litteratur har att erbjuda rörande 
växtligheten i allmänhet uti det nordliga Värmlands båda stora 
dalgångar, Alfdalen och Fryksdalen, äro nästan mer än lofligt spar
samma1. Det om icke enda så åtminstone fullständigaste arbete 
man härvid har att tillgå är L. M. Larssons »Flora öfver Werm- 
land och Dal». I andra upplagan af detta arbete (utg. Karlstad 
1868) förekommer visserligen beträffande såväl öfre Alfdalen som 
öfre Fryksdalen en hel del växtuppgifter, men oafsedt att de nu
mera äro bortåt ett halft sekel gamla och följaktligen åtminstone 
delvis behöfva kontrolleras för att fortfarande äga värde, äro många 
af dem skäligen ofullständiga eller ock alltför generellt affattade, 
hvarigenom de lätt blifva missvisande. Tydligen hörde dessa trakter 
till de på 1860-talet i botaniskt hänseende minst utforskade af Värm
land. Stora delar af området har säkerligen hvarken Larsson eller 
någon samtida botanist varit i tillfälle att undersöka, t. ex. hela

1 En redogörelse för de af mig härstädes anträffade fanerogamerna och ormbun- 
karna, afsedd att i en om än ringa mån utfylla en påtaglig lucka i kännedomen 
om det nordliga Värmlands flora, inflyter i nästa häfte af Svensk Botanisk Tidskrift.
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Södra Finnskoga, hvarifrån växtuppgifter fullständigt saknas i pro- 
vinsfloran. Med andra, t. ex. Östmark, har L., efter livad det vill 
synas, endast flyktigt stiftat bekantskap, enär för de uppgifter här
ifrån hans flora innehåller mycket ofta citeras andra personer. - 
Tvenne publikationer af G. E. Ringius, nämligen »Vegetationen på 
Vermlands hyperi tom råden» (Öfversikt af Kongl. Vet.-Akad:s För- 
handl. 1888, n:o 3, pag. 187—207) samt »Några floristiska anteck
ningar från Ver mland» (Bot. Not. 1888, pag. 105—113), beröra endast 
en mindre del af det område, som här afses, och innehålla be
träffande utbredningen af alm, lind och lönn ingenting utöfver hvad 
som förut varit kändt.

Hvad nu dessa löfträd angår, innehåller Larssons flora följande 
meddelanden. Almen finnes i södra Värmland och Bergslagen på 
flere ställen; sin nordgräns har den i Fryksdalen vid Ränneberget 
i Östmark. För lind uppgifves en hel mängd lokaler i södra och 
mellersta delarna — upp till Kråkåsen vid sjön .langen i Ekshärad — 
men ingen från Fryksdalen eller det nordliga Värmland. Äfven 
för lönn uppräknar L. talrika lokaler, af hvilka den nordligaste 
tillhör Fryksdalen: Snipberget i norra delen af Hvitsand. Härvid 
citeras Myrin (se nedan), hvadan Larsson sannolikt ej själf kon
staterat lönn å detta berg; huruvida lönn växer äfven vid Ränne
berget angifves icke. Alltså gå enligt L. alm och lönn, men icke 
lind upp i öfre Fryksdalen, almen till Ränneberget och lönnen till 
det ungefär 1 mil nordligare belägna Snipberget.

Emellertid finnes en tidigare uppgift om de nämnda trädens före
komst i dessa trakter. I en af Uppsaladocenten Claes Gustaf 
Myrin år 1831 författad afhandling »Anmärkningar om Wermlands 
och Dalslands Vegetation» (i Kongl. Vet.-Akad:s Handlingar för 1831), 
nedskrifven efter en samma år företagen resa till dessa provinser, 
berättar författaren på tal om Ränneberget (1. c. pag. 193), att vid 
hans besök därstädes funnos nedanför östra sluttningen ängar, be
växta med en samling af olika trädslag. »Alnus incana hade väl 
öfverhanden, men deribland funnos äfven de vackraste dungar af 
stor fruktbärande Hassel samt Lind, Lönn, Ask, Lonicera Xylo- 
steum och Viburnum Opulus; Björkar o. d. att förtiga. Mest utmärkte 
sig dock en mängd Almar, af hvilka en mycket stor ännu stod 
qvar, sedan flera dylika blifvit nedhuggna.» Myrin har sålunda 
funnit vid Ränneberget ej blott alla de tre nyssnämnda ädla löf- 
träden, utan därjämte äfven ask.

Med anledning af den lockande skildring af Rännebergets rika
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växtlighet Myrin lämnar i detta sitt arbete beslöt jag i juli 1910 
att från Torsby företaga en utflykt dit. Ränneberget, som är be
läget i Östmarks nordvästra del ej fullt en mil från norska gränsen, 
består till öfvervägande del af hyperit; det har sin största utsträck
ning i norr ocli söder med en längd af ungefär 5 km. och stupar 
brant åt öster (i sin södra hälft äfven åt väster). Högsta punkten 
ligger i den norra delen omkring 520 m. ö. h. Den östra slutt
ningen är i botaniskt hänseende den utan fråga mest gifvande delen 
af berget; uppstigningen här är emellertid ganska besvärlig på grund 
af såväl den branta stupningen som mängden nedrasade block, 
kullfallna trädstammar, den särskildt i de fuktiga dälderna ovan
ligt kraftiga och högvuxna vegetationen af örter och buskar, m. m. 
(praktfull Onoclea struthiopteris!). Under tvenne dagar (d. 16 och 
17 juli) besteg jag berget från öster och norr med tre skilda ut
gångspunkter.

Af den härlighet ängarna vid bergets fot på Myrins tid företett 
finnes nu efter åttio år ej mycket kvar. Olof Trätäljas ättlingar 

de må nu haft karaktären af vanliga nybyggare eller svedjande 
finnar — hafva tydligen låtit yxan oförtrutet gå med det sorgliga 
resultat, att troligen redan vid midten af förra århundradet de ädla 
löfträden i det närmaste utrotats. Endast hasseln har undgått den 
allmänna förödelsen; den förefinnes ännu ganska rikligt och t. o. m. 
i storståtliga exemplar uti nedre kanten af östra sluttningen. Af några 
ädla löfträd kunde jag däremot vid mitt besök 1910 i förstone ej 
se det minsta spår. Sedan jag snart nog konstaterat, att de af 
Myrin omnämnda ängarna tyvärr ej längre existera i sitt ursprung
liga utseende, åtsporde jag några äldre personer, boende nedanför 
berget, huruvida de hade sig något bekant om de ädla löfträdens 
nuvarande eller forna förekomst på eller i grannskapet af Ränne
berget. Härpå fick jag det besked, att af alm funnes ännu tre 
(säger 3) träd kvar i en äng vid Tväråna, nedanför högsta delen 
af berget, och genom omedelbarligen företaget besök på platsen 
öfvertygade jag mig om, att så verkligen också var fallet. Ett af 
dessa var ett någorlunda stort och kraftigt träd, de andra däremot 
yngre individ med smala stammar. Af lönn skulle förr, efter livad 
den ene af mina sagesmän ville minnas, ett parträd funnits växande 
uppe å sluttningen, men af lind och ask hade ingen af de åtsporde 
sig det minsta bekant. Efter dessa nedslående uppgifter blef min 
glädje så mycket större, när jag följande dag i södra delen af berget 
å en tämligen högt belägen sluttning påträffade en lind, som trots



396

föregående äfventyrliga öden visade alla tecken till bibehållen lifs- 
kraft och som säkerligen ensam skulle kunna betrygga artens till
varo å Ränneberget för en god tid framåt.

Den ej synnerligen grofva hufvudstammen hos detta exemplar 
hade för flera år sedan blifvit afbruten nära roten (genom stenras 
eller kanske mera sannolikt i följd af snöskred; en mängd träd 
och buskar tycktes varit utsatta på den branta sluttningen för dy
lika katastrofer) och låg kullvräkt med kronan nederst å lutnings- 
planet, men fortfarande vid lif. Från stubben hade sedermera ett 
10-tal yngre stammar efter hand skjutit upp, af hvilka de längsta 
mätte omkring 6 meter i höjd. Skotten tör året voro långa och 
kraftiga och vittnade om, att trädet till fullo repat sig efter den 
lidna skadan. Några blommor eller fruktanlag voro dock icke ut
vecklade.

I juni innevarande år återkom jag till Ränneberget lör att full
ständiga några under fjolåret påbörjade anteckningar öfver vegeta
tionen i nordliga Värmland. Jag företog denna gång uppstigningar 
från andra punkter och lyckades härunder upptäcka ytterligare tre 
lindar, växande å skilda ställen, men fortfarande blott i den östra 
sluttningens södra hälft. Tvenne af dessa växte upprätta sasom 
uuga, vackert utbildade träd med en höjd af 7 — 8 meter; det tredje 
åter hade råkat ut för samma olycksöde som kamraten från i fjol, 
d. v. s. blifvit kullvräkt, hvilket emellertid icke hindrade, att det 
visade sig fullt lifskraftigt.

Härmed är alltså fastslaget, att lind fortfarande finnes å Ränne
berget, och då den numera är hänvisad till den branta och svår
tillgängliga bergsluttningen, där den synbarligen godt uthärdar på 
samma gång den ej så lätt löper risken att afverkas, torde ingen 
fara föreligga, att den i framtiden skall härifrån försvinna.

Men linden är dess bättre ej Rännebergets enda ädla löfträd. 
Under min första exkursion å Ränneberget denna sommar sam
manträffade jag händelsevis med en äldre bonde, barnfödd i trak
ten, hvilken tycktes känna till bergets trädväxtlighet vida bättre 
än mina sagesmän från i fjol. Linden, som visades honom, var 
honom icke främmande, och när jag på grund häraf närmare ansatte 
honom, befanns det, att han jämväl hade kännedom om förekomst 
å berget af både lönn och alm. Till ett par almar, som växte ett 
stycke från platsen för vårt sammanträffande, ledsagade han mig 
genast. Dessa almar voro äldre än de vid Tväråna och hade ny
ligen fällt sina ganska rikligt utbildade frukter; det ena exemplaret



397

företedde ett ovanligt utseende med 6 ungefär lika grofva stammar 
(15—20 cm. i diam.) utgående från gemensam rot. Förutom dessa 
båda träd hade mannen sig bekant ytterligare några förekomster 
af alm, samtliga i bergets södra hälft. Flera grofva almträd hade 
för öfrigt, berättade han, under årens lopp fällts för det eftersökta 
virkets skull.

Då almen sålunda i likhet med linden förekommer å bergslutt
ningen i ett flertal exemplar, vill det synas, som skulle äfven dess 
fortsatta tillvaro härstädes, tills vidare åtminstone, vara fullt be
tryggad.

Hvad vild lönn angår, uppgaf samme man, att sådan fortfarande 
finnes, men ytterst sällsynt: sedan 50 år kände han ej till mer än 
ett enda träd å hela Ränneberget. Till detta visade han mig på
följande dag vägen. Denna lönn, som växer i bergets mellersta 
del ganska högt uppe i branten i sällskap med björk, asp, rönn 
och gran, är ett medelstort, tämligen spensligt träd med upprätt, 
omkring 8 m. hög stam (ursprungligen 2 stammar, af hvilka dock 
den större borthuggits,1 till alla delar friskt och lifskraftigt samt 
vid mitt besök med fruktanlag i mängd. I det omedelbara grann
skapet af densamma funno vi efter hand omkring ett dussin små 
unglönnar om 1—3 dm. af förhoppningsfullt utseende; att ej ännu 
Here påträffades torde förklaras däraf, att marksluttningen täcktes 
af en tät växtlighet, som säkerligen ej utgjorde någon synnerligen 
tacksam grobädd för lönnfrukterna.

Under det att min af allt att döma fullkomligt tillförlitlige cice
ron sålunda visat sig fullt förtrogen med de tre löfträden lind, alm 
och lönn samt deras förekomst å Ränneberget, hade han däremot 
ingen erfarenhet af ask. Något träd af detta slag finnes icke och 
har icke i mannaminne funnits å Ränneberget, försäkrade han. 
Asken synes följaktligen hafva utrotats ej långt efter Myrins besök 
härstädes.

Vid Ränneberget (å 60° 20') har almen sannolikt nått sin nord
ligaste station i Värmland. Såvidt för närvarande är kändt, linnes 
ingen anledning förmoda, att den uppträder någonstädes norr där
om. Linden har väl också hittills ansetts upphöra härstädes. Att 
Larsson, som eljest troget citerar Myrin, ej ens i 2:dra upplagan 
af sin flora nämner något om lindens förekomst vid Ränneberget,

1 Troligen samma träd, som åsyftas sid. 395.
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är ägnadt väcka förvåning, men kan naturligtvis vara en tillfällig
het, beroende måhända på, att L. förbisett Myrins uppräkning af 
Rännebergets karaktärsväxter (l. c. pag. 194) och endast hållit sig 
till »Anmärkningar vid Wäxtförteckningen», pag. 224—269, där arten 
ej finnes upptagen. Möjligtvis kan det också tolkas så, att L. fått 
särskild anledning betvifla lindens nutida förekomst därstädes och 
därför afsiktligt uteslutit dess omnämnande från denna lokal. Huru 
som helst, visst är, att linden, såsom ofvan visats, alltjämt bibe
hållit sig vid Ränneberget äfvensom att detta träd hittills ansetts 
här äga sin nordgräns i Värmland (jfr gränslinjen för lind å kartan 
i Gunnar Anderssons »Svenska Växtvärldens Historia», Stockholm 
1896). Denna uppfattning om lindens utbredning är emellertid ej 
riktig, ty faktiskt förekommer ursprunglig lind på åtminstone ytter
ligare tvenne lokaler norr om Östmark. Hvad slutligen lönn be
träffar, så går äfven den nordligare än hittills uppgifvits.

Innevarande sommar erhöll jag af kontraktsprosten i Södra Finn
skoga A. R. Edgren anvisning på några ställen i sistnämnda socken, 
som sades vara kända för en rikare växtlighet, bl. a. Rickenberget 
vid Älgsjön, som är beläget 2V2 mil norr om Ränneberget. Hit 
företog jag en exkursion d. 5 juli samt senare på sommaren ytter
ligare en d. 11 augusti. Detta berg torde till sin petrografiska ka
raktär åtminstone delvis öfverensstämma med Ränneberget, med 
hvilket det dock hvarken i fråga om utsträckning eller höjd kan mäta 
sig. Västra sluttningen af detsamma äger en synnerligen intressant 
vegetation och hyser icke så få växter, hvilka, mig veterligt, icke förut 
äro anmärkta så långt norr ut i Värmland. Sålunda växa här bl. a. 
Lonicera xylosteum, Stachys silvatica, Anemone hepatica, Actcea spi- 
cata, Viola mirabilis, Orobus vermis, Vicia silvatica, Astragalus gly- 
cyphyllus, Stellaria nemorum, Coeloglossum viride, Triticum caninum, 
Poa remota, Milium effusum samt —■ Acer platanoides och Tilia ul- 
mifolia.

Vid den i grannskapet belägna gården Bjurberget berättade man 
mig, att såväl lönn som lind skulle finnas å Rickenberget, och att 
sedermera få bekräftelse härpå erbjöd inga svårigheter. Lönnen 
är här liksom vid Ränneberget den »raraste» af de två. Förr lära 
flera träd ha funnits, hvaribland ett större, som för ej många år 
sedan af någon anledning fälldes. Nu stod ej att anträffa mer än 
ett enda träd. Från detta exemplar torde de lönnar härstamma, 
som växa vid gårdarna på Rickenbergets nedre, sydvästra sluttning. 
Trädet, som befinner sig å en ängssluttning ett stycke nedom det
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brantaste partiet i bergets sydvästra del, hade ungefär samma di
mensioner som det å Ränneberget och var likaledes rikt fruktbä
rande. Stammen var ej långt från marken delad i 3 grenar, af 
hvilka den gröfsta vid brösthöjd mätte 45 cm. i omkrets. Omgif- 
ningen utgjordes af glest växande björk, asp, sälg och å den ofvan- 
för belägna sluttningen gran; markvegetationen var tätt sluten — 
innehållande bl. a. Anemone hepatica, Vicia sepium och Orobus ver
mis — och endast en enda unglönn stod att upptäcka. På mina 
förfrågningar, huruvida ej möjligen flera träd af lönn finnas å ber
get, erhöll jag nekande svar.

Om lönnen alltså framstod som Rickenbergets sällsyntaste växt, 
var det däremot, öfverraskande nog, ingen brist på lind. Förutom 
några enstaka mindre träd fann jag i närheten af en å västra slutt
ningen belägen däld ett helt bestånd af lindar, utgörande ej mindre än 
ett 20-tal af varierande storlek. Det största trädet höll vid brösthöjd 
80 cm. i omkrets. Ett flertal — särskild t de större — utvecklade 
under sommaren blommor i mängd. I den till detta bestånd hö
rande underväxten ingingo bl. a. Mulgedium alpinum, Lactuca mu
ralis, Stachys silvatica, 4etwa spicata, Viola mirabilis, Vicia sepium, 
Stellaria nemorum, Paris quadrifolia, Polygonatum verticillatum och 
Milium effusum.

Liksom å Ränneberget har linden följaktligen här å Rickenberget 
alla utsikter att i framtiden kunna fortlefva. Mörkare ser det ut 
för lönnen; skulle det nu omnämnda exemplaret, som högst sanno
likt markerar den nordligaste lokalen i Värmland för detta träd
slag, förstöras, är troligen lönnens saga här all •

Ännu ett fynd af lind har jag att meddela, måhända det intres
santaste af dem, som hänföra sig till den nämnda trion af ädla 
löfträd. Under mitt uppehåll i Dalby sommaren 1910 omtalade 
en person för mig, att i de öfre Tåsängarna uti Norra Finnskoga 
skulle växa ett ovanligt träd, som hvarken han själf eller andra 
personer där i trakten kände till. Jag förskaffade mig närmare 
upplysningar om växtstället, och det lyckades mig sedan utan svå
righet att finna det märkvärdiga trädet. Detta visade sig vara en 
lind eller riktigare en samling smärre lindar utgående från en ge
mensam rot. På platsen hade ursprungligen funnits en lind, som 
dock för längre tid sedan tillbaka blifvit afhuggen eller på annat 
sätt förstörd; från den kvarvarande, nu emellertid ej längre synliga 
stubben hade sedan en mängd skott uppstått, af hvilka ungefär ett 
dussin utvecklats till stammar af varierande groflek (intill 28 cm.
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i omkrets 1 m. ofvan marken) och nående en höjd af bortåt 5 m. 
Alla stammarna voro i ypperlig växkraft och gåfvo ett tydligt vitt
nesbörd om, att lokalen förträffligt lämpade sig för detta trädslag. 
Platsen för denna lindförekomst är belägen omkring 2 km. norr 
om Tåsans utlopp i Klarälfven, på östra Klarälfsstranden samt i 
nedersta kanten af en mot älfven ganska brant sluttande äng, 
högst 150 m. från landsvägen, hvarifrån lindarna tydligt kunna 
iakttagas.

Att denna lind — T ilia ulmifolia — härstammar från ursprung
lig, fullkomligt vild lind kan ej betviflas. Visserligen ligger en 
numera förfallen och öfvergifven stuga strax i närheten, men dess 
innevånax-e hafva ganska visst ej planterat andra växter än de 
oundgängligaste näringsväxterna på de små och oansenliga tegarna 
kring densamma. En odlad lind af hög ålder finnes l1/2 mil sö
derut vid Lillbergsgården i Dalby, men äfven om denna också 
skulle tillhöra Tilia ulmifolia, hvilket jag ej känner, finnes ingen 
anledning att härifrån härleda exemplaret i Tåsängarna. Flera 
personer i såväl Norra Finnskoga som Dalby, med hvilka jag ta
lade rörande denna lind, förnekade också bestämdt dess natur af 
odlad. Härtill kommer vidare, att Tåsängarna utgöra en af öfre 
Älfdalens bästa växtlokaler, där åtskilliga andra för denna del af 
provinsen ovanliga växter äro funna, såsom Hypochceris maculata, 
Cirsium heterophyllum, Campanula cervicaria, Viburnum opuliis, Viola 
epipsila, Aconitum lycoctonum, Polygonatum verticillatum m. fl. Egen
domligt förefaller det onekligen, att ett sådant träd härstädes ejaf 
botanister observerats tidigare, då ju området är en i Larssons 
flora ofta nämnd lokal, men detta förhållande får kanske sin na
turliga förklaring däri, att här föreligger en, såvidt jag kunnat 
finna, fullkomligt enstaka förekomst samt att själfva växtplatsen 
är belägen i den allra nordligaste delen af de tämligen långt ut
dragna ängsmarker, som åtfölja älfven norr om Tåsan.

Detta nu relaterade fynd af lind i denna trakt „af landskapet är 
uppenbarligen af mycket stort intresse. Räknar man med Ränne
berget såsom den hittillsvarande nordligast kända lokalen för lind 
i Värmland, framflyttas gränsen nu mer än 5 mil mot norr. Vis
serligen kommer den härmed ej fullt så nordligt som å ena sidan 
i Dalarne, å den andra i Norge, där den i Österdalen går till Aamot 
och i Gudbrandsdalen vid Ringebu når till 61° 30' (enl. Rlytt, 
Norges Flora), men den ansenliga skillnad, som härvidlag förut 
fanns, blir afsevärdt utjämnad. Härtill kommer, att öfre Älfdalen,
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inom hvilken linden hittills varit okänd, nu har åtminstone en 
säker lokal. Då samtidigt lindens nordgräns i Frvksdalen hädan
efter dragés öfver Rickenberget i stället för öfver Ränneberget, kom
mer tydligen gränslinjen för detta träds utbredning inom Värm
land att få ett väsentligen annat förlopp än hvad man hittills 
föreställt sig.
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TILL FRÅGAN OM JORDMÅNENS BETYDELSE FÖR 
FJÄLLVÄXTERNA.

AF

ASTRID CLEVE-EULER.

Vid Stora Sjöfallet befinner man sig geologiskt sedt vid fjällked
jans bas. Falltröskeln är bildad af de första sandstenssedimenten 
på urberget, och ofvanpå sandstenen följa skiffriga bergarter, alla 
med mer eller mindre stark stupning åt nordväst. De understa af 
dessa siluriska skiffrar äro lätiklufna, på ytan brunaktiga ler- 
skiffrar, hvilka öfverlagras af hårdare bergarter. Åtminstone de 
förstnämnda kunna väntas erbjuda en lämplig jordmån för mera 
fordrande fjällväxter. Emellertid förhålla sig fjällen rundtomkring 
Sjöfallet trots sin likartade geologiska byggnad ganska olika 
med hänsyn till vegetationen, något som vid närmare påseende 
visar sig kunna härledas ur vissa olikheter hos de lösa aflag- 
ringarna och de topografiska detaljerna. Då en jämförelse mel
lan dessa fjäll följaktligen torde vara rätt upplysande för bedö
mandet af nyssnämnda markfaktorers betydelse för växtligheten, 
har jag velat meddela några anteckningar från ett kort besök i 
trakten, äfven om dessa icke i något afseende vilja eller kunna 
göra anspråk på fullständighet.

Närmast väster om fallet reser sig Allep Kirkao, ett fjäll som 
frapperar genom sin trots skiffergrunden ganska torftiga flora, om 
man bortser från några skyddade rasbranter under stupen i björk
regionen. Om dessas kolonisering skall längre fram nämnas några 
ord. Fjällfloran på Allep Kirkao är fattig; där ej marken är för- 
sumpad ser man hufvudsakligen den triviala Diapensia-heden. 
Dryas såg jag ingenstädes, och dess vanligare följeväxter voro, där
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de ej alldeles saknades, tämligen sällsynta, t. ex. Silene acaulis. 
För öfrigt antecknades endast Thalidrum alpinum, Astragalus alpi- 
nus, Tofieldia palustris, Wahlbergella apetala.

På Nieras’ sydsluttning är den alpina vegetationen redan rikare. 
Den vidtager här på omkring 650 m. höjd. I björkregionens allra 
öfversta del och strax ofvan trädgränsen har man att skilja mellan 
fjällheden med dess rent alpina sammansättning och skyddade ras
branter under de lodräta stupen, där vissa fjällväxter associerats 
med björk- och barrskogselement, uppvandrade i skydd af fjäll
väggarna ofvanför. Äfven på Nieras möter man mest Empetrum- 
Diapensia-hed, men styckevis, såsom på Ebbatjåkkos sydvästra 
sluttning i massivets västra del, äkta Dryas-hed. Dryas-kolonierna 
äro dock små och tämligen torftigt utvecklade. Jämte Dryas inne- 
höllo de i större mängd Astragalus alpinas och Thalictrum alpinum. 
Vidare anträffades här Carex rupestris, Tofieldia, Pinguicula vulgaris, 
Rhododendron lapponicum samt Andromeda polifolia, hvars egen
domliga association med Dryas återkommer på Juobmotjåkko, 
hvarom mera nedan.

Först på Juobmotjåkko finner man öfver en stor del af den 
västra (mot turisthyddan vettande) sluttningen en synnerligen vac
ker Dryas-hed, sannolikt den vackraste och bäst utbildade samman
slutning af kontinental-arktiska växter, som förefinnes i denna del 
af fjällkedjans östligaste kant. Fjällets D/v/as-förande partier äro 
petrografiskt skarpt begränsade. Om Juobmotjåkko bestiges från 
sjösidan, så har man att först passera en rätt vidsträckt barrskogs- 
region med tall och något gran; denna sträcker sig öfver de röda 
sandstenshällarna upp till drygt 500 m. höjd öfver hafvet, eller 
125 m. öfver Langas’ yta. På grund af lagerstupningen resa sig 
dessa hällar — af samma material som den stora falltröskeln — 
på Juobmo ända till 600 m. ö. h., där de öfvergå i en liten kal 
platå. På sluttningen går dock björkskogen minst 50 m. högre, 
och enstaka träd ytterligare en 100 m. högre i branterna, således 
till minst 750 m. ö. h.

På fjällsluttningen ofvan sandstenen ser man snart den bruna lätt- 
flisade lerskiffern gå i dagen, och här är det Dryas jämte kommen- 
saler med ett slag visa sig på 650 m. höjd ö. h. På den i det 
stora hela ganska jämnt sluttande fjällsidan reser sig en mindre 
kulle med branta sidor (erosionsrest) och här upphör Dryas-tovma- 
tionen åter redan efter 15—20 m., där den aflöses af vanlig Empe- 
trum-Phyllodoce-hed. Vegetationens förändring afspeglar fullständigt
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berggrundens, i det att en tillknycklad och pressad, betydligt hår
dare bergart (syenit?) efterträder lerskiffern och i sin tur snart öfver- 
lagras af en granitskolla, som bildar kullens krön, 698 m. ö. h.

När man efter att ha passerat nyssnämnda kulle åter beträder 
lerskifferns vidsträckta, mildt stupande sluttningar, finner man 
dessa öfversållade af fjällsippor och s. k. Drj/as-växter. Här an
tecknades:

Ardostaphylos alpina 
Alsine biflora 
A. strida
Andromeda hypnoides (r)1 
A. poli folia (c)
Antennaria alpina 
Astragalus alpinus 
Azalea procumbens 
Bartschia alpina 
Campanula uniflora 
Carex atrata 
C. capillaris (c)
C. rupestris (c)
Cerastium alpinum 
C. Edmonstonii 
Cystopteris montana 
Coeloglossum viride f. subalpi- 

num
Diapensia lapponica 
Dryas odopetala (c)
Empetrum nigrum 
Equisetum *scirpoideum 
Festuca ovina 
Hierochloa borealis 
Juncus trifidus

Luzula arcuata 
L. spicata 
Lycopodium Selago 
Myrtillus uliginosa 
Pedicularis lapponica 
Phyllodoce ccerulea 
Pinguicula vulgaris (c)
Pinus silvestris (friskt, efter mar

ken liggande fotslångt exem
plar) (r.)

Potentilla verna f. ambigua (r) 
Polygonum viviparum (c) 
Rhododendron lapponicum 
Salix myrsinites
S. polaris (på öfverspolad skiffer 

i en bäckfåra)
S. reticulata
Saxifraga oppositifolia (r) 
Saussurea alpina 
Silene acaulis (c)
Thalidrum alpinum (c)
Tofieldia palustris (c)
Trisetum subspicatum 
Vaccinium vitis idaea 
Viscaria alpina.

Säkerligen skulle ofvanstående bortåt ett femtiotal arter om
fattande lista efter ett noggrannare genomletande af lokalen kunna 
ytterligare förlängas.

Där lerskiffern vid omkring 700 m. höjd upphör på hufvudslutt-

r — sällsynt, c allmän- Nomenklaturen såsom i Nkuman-Ahlfvengrens flora
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ningen och den s. k. syenitskollans understa, knöligt pressade lager 
vidtaga (= understa delen af Svenonii högfjällsgraniter), blir Dryas 
genast vida sällsyntare, utan att dock helt och hållet upphöra. 
Detta stämmer öfverens med förhållandena på Ebbatjåkko under 
Nieras, där de små Häckarna af dåligt utbildad Dryas-hed just 
förekommo i motsvarande lagerzon. Lerskiffern under Nieras har 
ej kunnat tagas i besittning af Dryas-floran af det skälet, att den 
på nämnda fjäll återfinnes på åtskilligt lägre nivåer, nere i skogs
bältet, där man vid t. ex. 440 m. ö. h. och obetydligt öfver Kårtje- 
jaures yta träffar vackra skifferraukar i björkskogen (se fig. sid. 408).

Hur högt Dryas-zonen når på Juobmotjåkko kan jag ej upp- 
gifva, då fjället ej bestegs högre än till de stora lodräta stuprän
derna vid omkring 750 m. höjd. Sannolikt är, att den redan här 
mycket magra Drj/as-vegetationen ej går mycket högre upp, enär 
plattor af högfjällsgraniter enligt F. Svenonius bilda större delen 
af fjällets topp (1900, sid. 297) och man med tämligen stor visshet 
kan förutsäga, att dessa icke erbjuda Dryas någon acceptabel jord
mån. Antagligt är dock alt Dryas-heden återkommer på de högre 
skiffernivåerna ofvanpå de första granitbäddarna.

Af ofvanstående framgår, att förekomsten af lösa skiffrar i regio 
alpina äfven i Lapplands östligaste fjälltrakter eller noggrannare 
uttryckt i fjällkedjans östligaste utlöpare mot låglandet kan åtföljas 
af en rik Dryas-vegetation. Den östliga, normalt lagrade och icke 
ombildade siluren bär då en vegetation, som rätt starkt erinrar om 
de mjuka köliskiffrarnas i närheten af norska gränsen. Artantalet 
synes dock vara något större på de sistnämnda. Bland sällsyn
tare fjällväxter, som finnas i trakten af Virijaure och norska grän
sen, men mig vetterligen ännu icke blifvit anträffade i Sjöfallsfjäl- 
len eller de närmaste massiven däromkring, kunna nämnas: Anten
naria carpatica, Arnica alpina, Astragalus oroboides, Carex tricolor, 
microglochin, nardina, parallela, pedata, rufina, Catabrosa algida, 
Chamorchis alpina, Drabae, Elyna Bellardi, Gentiana tenella, Kceni- 
gia islandica, Oxytropis lapponica1, Pedicularis flammea, Potentilla 
nivea, Saxifraga Cotyledon. Beträffande vissa af dessa arter är det 
ej osannolikt att de vid framtida undersökningar komma att upp
dagas inom området, t. ex. Arnica alpina, Carex parallela, Drabae, 
Gentiana tenella, Elyna. Andra torde utestängas från ifrågavarande 
delar af Lule Lappmarks östliga fjälltrakter genom sitt utpräg
lade kalkbehof. Lerskiffern omkring Stora Sjöfallet är uppen

1 Uppgifves dock för Kårsotjåkko af N. A. Svensson, K. V.-Ak. Bih. Bd 21, III.
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barligen kalkfattig och fräser icke alls för syror (jfr äfven A. Ham
berg 1910, sid. 693). Hit är i främsta rummet Chamorchis att 
föra, måhända äfven Astragalus oroboicles, Oxgtropis och Saxifraga 
Cotyledon (?). Andra finna näppeligen den för dem lämpliga för- 
sumpade jordmånen på de östliga skifferlokaler, jag haft tillfälle 
att iakttaga.

Huruvida någon af de anförda arterna af uteslutande växtgeogra
fiska skäl saknas inom ifrågavarande östliga gebit är jag icke i stånd 
att afgöra. Man skulle då närmast komma att tänka på Potentilla 
niuea, som svårligen kan förbises och som på kullarna omkring 
Virijaure och Vastenjaure rent af är karaktärsväxt. Möjligt är dock, 
att äfven denna växt hör till de mer kalkfordrande och således af 
kemiska orsaker saknas på Juobmoskiffrarna. (Dock har Norman 
äfven funnit växten på »grundfjeld», 1895 sid. 247.) Än sannoli
kare är detta, såsom antydts, för Oxgtropis tapponica, som brukar 
vara Potentilla niveas trogna följeslagare. Två varianter af Dryas- 
heden skulle i så fall kunna särskiljas. I sin allra skarpast xero- 
terma utbildning — om detta uttryck är tillåtet angående alpin 
växtlighet — utmärkes formationen i främsta rummet af Oxgtropis 
och Potentilla nivea, ett antagande som jag redan i ett föregående 
arbete framlagt (1901 sid. 21) och nu är i tillfälle att stödja med 
nya iakttagelser. Denna typ synes komma till stånd endast på lös, 
kalkig skiffermark med god exposition.

För den andra varianten kan Dryas själf gälla som främsta ka
raktärsväxt. Därmed är också sagdt att samhället ej kan undvara 
någorlunda lättvittrande, lös och åtminstone tidtals torr grund, 
men nöjer sig med mycket ringa kalkhalt och dålig exposition 
(t. ex. Junkatjåkkos nordbranter).

En torftigare afart uppstår slutligen då Dryas jämte Saxifraga 
oppositifolia, d. v. s. typiska häll- och skifferväxter, försvinna, men 
särskildt Astragalus alpinus, Pinguicula vulgaris, Silene acaulis och 
Thalictrum kvarstå, arter livilka icke äro bundna till skifferklippor.

Dryas-formationens vackra utveckling på Juobmos västsida får 
sin förklaring genom samverkan af flera omständigheter. Den 
första förutsättningen är förekomsten af i dagen gående lättvittrande 
skiffrar i regio alpina och subalpina. Härtill kommer på ifråga
varande lokal, att fjällsidans egen lutning föga skiljer sig från skif
ferlagrens, hvilket har till följd att sluttningen genom förvittringen 
blir slät och jämn. Detta gör åter att snöbetäckningen under vin
tern blir obetydlig och särskildt att s. k. snölägen äro sällsynta,



407

samt att afrinningen sommartiden blir hastig och fullständig; allt 
faktorer, som äro af största betydelse för Dryas' trefnad. Att Dryas 
bestämd! skyr länge snötäckta eller kallfuktiga lokaler (moränmark!) 
har jag tidigare visat för Junkatrakten i Lule Lappmarks västliga 
silurområde, under anförande af J. M. Normans liknande rön från 
norra Norge (1895 sid. 126).

Att döma af de topografiska kartorna synes intet af de närbe
lägna fjällen med östlig silur kunna bjuda Dryas-samhället så 
gynnsamma utvecklingsvillkor som Juobmotjåkko, ty ingenstädes 
begränsas dessa fjäll såsom här mot N. och V. af stora, djupt ned
skurna pass — Vietasjokks dalgång och Langas — som möjlig
göra uppkomsten af vid t utbredda, i dagen gående vittringsytor af 
lerskiffern. Eljest är ju det vanliga förhållandet med dessa s. k. 
ramanberg (F. Svenonius 1894), som litet hvarstans i fjällryggens 
östra kant vända sina stupväggar med underliggande rasbranter 
mot öster eller SO., att de åt motsatta hållet under mycket svag 
stupning öfvergå i fjällslätter, bildade af hårdare och sterilare berg
arter. De lösa skiffrarna framträda då på i horisontell riktning 
mycket inskränkta gebit, om de icke helt och hållet döljas af ras
bildningar.

Allep Kirkao kan (ehuru till formen ej fullt typiskt) tjäna som 
exempel på ramanbergen och de villkor de bjuda växtligheten på 
sin stupsida. Jag har icke sett Dryas här, och i alla händelser 
torde växten på sin höjd undantagsvis förekomma på O-sidan. 
Anledningen härtill är knappast att växten utestänges af själfva 
berggrunden, enär den, om än dåligt, visar sig fortkomma på de 
motsvarande undre syenitlagren på Ebbatjåkko; och dessutom åter
komma lerskifferlager högre upp, ofvan trädgränsen på Allep 
Kirkao.

Af större betydelse än den fasta grunden äro i detta fall de lösa 
aflagringar, som ganska rikligt äro aflastade på fjällets afsatser, 
äfvensom motsättningen mellan lagerstupningen och fjällets egen 
lutning. SO-sluttningen kommer sålunda att bestå af en mängd 
större eller mindre trappsteg med inåtlutande bottnar, hvilkas kon
turer äro mer eller mindre utplånade af morängrus eller nedrasadt 
detritus. I vinklarna samlar sig vatten utan möjlighet att fullstän
digt afrinna, och när härtill såsom i ifrågavarande fall kommer, att 
betydliga snömängder samla sig i raviner och under afsatser, så 
inses, att hela sluttningen måste bli vattenrik och att små försump- 
ningar uppstå inuti afsatserna. För Dryas-heden skulle då endast
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själfva trappkammarna återstå, hvarifrån snön bortsopas om vin
tern, men här utgör åter det ymniga morängruset ett hinder för 
kolonisationen. Moränmark undvikes af Dryas lika bestämdt som 
snölägen; jfr Norman (1895 sid. 126), hvars rön, såvidt min erfaren
het sträcker sig, fullt motsvaras af förhållandena på svenska sidan.

När T. Vestergren (1902 sid. 250) anför Dryas som en visser
ligen mindre allmän konstituent i sin för moränkullar karakteris
tiska och äfven omkring Stora Sjöfallet mycket vanliga »Cesio- 
lichen»-formation, är detta så till vida missvisande, som Dryas icke 
gärna kan räknas till ett moränsamhälles normala beståndsdelar 
inom det på silur fattiga Sarekområdet. Själf har jag förgäfves sökt

Foto K. Br.ix.
Skifferrauk i björkskogen nedom Ebbatjåkko.

. -.m c.

.,>~r
.

. *

Dryas på det med Sarekfjällen geologiskt närbesläktade Kallak- 
massivets syeniter och moräner.

Utan att närmare ingå på de helt visst komplicerade anledning
arna till att skifferväxter här fly moräner, vill jag här endast fram
hålla en uppenbarligen tungt vägande faktor, nämligen moränmar
kens kalla beskaffenhet. Tack vare det finaste sammankittande 
slammet behåller morängrus hårdnackadt sin fuktighet, såsom lätt 
kan konstateras äfven i våra sydligare provinser, och i arktiskt- 
alpina trakter är det äfven på de mest exponerade platser i ringa 
djup ständigt fuktigt, följaktligen kallt. Snörika lokaler skyr Dryas 
tydligen af samma skäl som moräner, emedan den behöfver rela
tivt varm mark.

Vi ha sett att den östliga siluren i regio alpina bär Z)ryas-hed i 
motsats till syeniternas Empetrum-Phyllodoce-hed och moränkullar
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nas magra Cesiolichen-hed. Mindre starkt trycker det petrografiska 
underlaget sin prägel på björk- och barrskogsbältenas vegetation. 
N. om Stora Sjöfallet går lerskiffern under Ebbatjåkko i dagen 
obetj'dligt öfver fallhufvudets höjd och är till stor del borterode- 
rad, så när som på enstaka »raukar» (se fig.). På den skyddade, 
delvis insänkta marken frodas björkskog med tall till omkring 465 
m. höjd. Undervegetationen är den vanliga Empetrum-Myrtilliis- 
Vactinium-mattan alldeles som på moränmark. Anmärkas kan 
blott enstaka förekomster af Cceloglossum viride f. subalpinum och 
Listera cordata. Under Nieras var sluttningen till minst 600 m. 
h. ö. h. synnerligen rik på asp, men endast som fotslånga årsskott 
i fältskiktet.

I vittringsgruset under Nieras’ lodräta (syenil?-)väggar vid 605— 
700 m. böjd ö. h. frodas yppiga ormbunkskolonier, som vid mitt 
besök i midten af juli ännu befunno sig på ett tämligen outveck- 
ladt stadium. (Fjällen äro i år ovanligt snörika.) Någon stånd- 
ortsanteckning gjordes ej här, men vegetationen liknade i hög grad 
nedan skildrade raskoloni från björkskogsbältet på Kirkao. Ett 
framstående rum i formationen intaga utom de stora ormbunkarna 
Mulgedium, Epilobium angustifolium och Rumex arifolius. Paris 
quadrifolia, Rubus idams och R. saxatilis kontrastera mot Rhodiola 
rosea och Saxifraga cerium i klippspringorna därintill. Denna 
koloni låg i trädgränsen, men rönnen klättrat, i klippspringorna 
åtskilligt högre, minst lika högt som de öfversta björkarna, om
kring 750 m. ö. h. Samma förhållande iakttogs på Allep Kirkao. 
I rasbranterna sågos äfven enstaka exemplar af Aspidium Lonchitis, 
hvilket tillsammans med kolonisationen i öfrigt talar för att siluren 
vid ifrågavarande nivå ännu icke är fullständigt försvunnen.

På Allep Kirkao sågs ett likartadt, synnerligen frodigt ormbunks- 
och örtsamhälle något längre ned i björkskogen under ett stup i 
skifferbältet. Höjden togs till 565 m. och vittringsgruset var här 
med säkerhet rikt på silurbildningar. I fältskiktet voro bl. a. föl
jande arter

rikliga—ymniga: Athyrium filix femina (?), Phegopteris alpestris (f)1 
och polypodioides, Polystichum filix mas och spinulosum, Onoclea 
Strulhiopteris, Cirsium heterophyllum, Epilobium angustifolium, Gera
nium sylvaticum, Gnaphalium norvegicum, Melandrium rubrum, 
Mulgedium alpinum, Myosotis alpestris, Rumex arifolius, Stellaria 
nemorum, Trollius europceus, Viola biflora samt

1 Ormbunkarna ännu ofullständigt utbildade. 
Svensk Botanisk Tidskrift 1911. 27
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strödda—enstaka: Angelica archangelica, Anthriscus silvestris, Hie- 
racia, Rubus idceus, R. saxatilis och Paris quadrifolia.

Dessutom gråviden, rönn och hägg.
Af särskildt intresse är Anthriscus, som jag icke sett någonstädes 

utefter Lulevattnets stränder och som icke heller fanns raderat hvar- 
ken vid Sjöfallshyddan eller nybyggena. I Alloluokte t. ex. sökte 
jag den förgäfves, ehuru Carum carvi fanns i mängd.
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NÅGRA OLIKA TYPER AF CONVALLARIA MAJ ALIS L.

AF

CARL SKOTTSBERG.

Under sistförflutna sommar kom jag att ägna någon uppmärk
samhet åt Convallaria majalis i trakten af Tvärminne, c:a 10 km. 
öster om Hangö å finska kusten. Vid det s. k. Landbjörkskär är 
arten ganska allmän och växer, som den ju brukar göra, i större 
och mindre, ofta nästan rena fläckar. Det visade sig vid närmare 
påseende, att individ från olika fläckar stundom voro hvarandra 
fullt lika, stundom uppvisade betydande skiljaktigheter i mer än 
ett hänseende, under det samtidigt i alla undersökta fall utom ett, 
där tvenne »former» växte tillsammans, hvarje fläck var alldeles 
ren med samtliga individ af samma utseende. Med den starka 
vegetativa förökning Convallaria besitter är det ju sannolikt, att i 
mer än ett fall en dylik fläck härstammade från ett enda individ 
eller att, om flera frön grott där och vidare utvecklats, dessa als
trats af individ tillhörande fläcken i fråga, och det ligger ju då intet 
underbart i, att man mycket ofta finner fläckarna sammansatta af 
en enda form. I detta sammanhang kan tilläggas, att själfpolline- 
ring synes nästan oundviklig; detta anmärkes äfven bl. a. af Raun- 
kler i De danske Blomsterplanters Naturhistorie s. 227.

Utan större svårigheter kunde jag inom ett litet område urskilja 
flera tydligt olika former af liljekonvaljen. Såväl örtståndet som 
blommans olika delar äro, såsom figurerna delvis visa, underkastade 
ej obetydliga växlingar i både form och färg. Det är emellertid 
ej min afsikt att beskrifva dessa former såsom vare sig varieteter, 
elementararter eller mutationer eller att belägga dem med latinska 
namn — ett ansvar, som jag ej är villig att påtaga mig. Vi ha ju 
ingen som helst aning om, hvad dessa s. k. former äro; vi kunna
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ju mycket väl ha att göra med ett antal elementararter, som hybri- 
disera, och hvilkas bastarder visa en polymorf afkomma. Tyvärr 
är väl liljekonvaljen ett ovanligt dåligt försöksobjekt. I ofvan- 
nämnda trakt är fruktsättningen dålig, och öfverallt är utvecklin
gen så långsam, att många år skulle förgå, innan något brukbart 
resultat skulle vinnas.

Troligen skulle jag alldeleles ha afhållit mig från att befatta mig 
med saken, om ej ett par af formerna redan blifvit i litteraturen 
omnämnda och en af dem till och med erhållit en biologisk tolk
ning, som icke bör få stå oemotsagd. — Saken är ju af ringa be
tydelse, men den rör en af våra allmännaste och mest populära 
växter och kanske därför förtjänar ett omnämnande.

Jag har naturligtvis i den tillgängliga litteraturen sökt erhålla upp
gifter om variationen hos Convallaria. I de allra flesta svenska 
floror finnes om blommorna knappast något annat angifvet, än att de 
äro klocklika, hängande och rent hvita. Endast hos C. F. Nyman 
fann jag en annan uppgift, nämligen att blommorna i botten äro 
»rosenrödt strimmiga» (Sveriges fanerogamer II, s. 348, 1868) eller 
»något rosenröda» (Svensk fanerogamflora, s. 83, 1873). Hos Raun- 
ki.er, o. c. s. 226 anföres, att blommans diameter växlar från 6 
till 11 mm., samt att färgen stundom varierar så till vida, att kring 
ståndarnas bas 6 röda fläckar kunna uppträda eller att helt blek
röda blommor förekomma.

I den tyska litteraturen ha dessa former varit mera uppmärk
sammade. Den äldsta notis jag känner är 1. Gaudins i Flora hel- 
vetica II, s. 327 (l828), och den lyder: »Convallaria maialis ß co
rolla latius breviusque campanulata. Filamenta in var. ß basi 
rubra.» Det är denna form som Ludwig i Deutsche Botan. Mo- 
natsschr. 1882 gjort till föremål för närmare betraktelser. Han om
talar där förekomsten af en form med större blommor än hos 
den vanliga, med mörkare gula ståndarknappar och med röda eller 
violetta fläckar vid strängarnas ansvällda basalparti. Vidare skulle 
i hyllets botten fri honung afsöndras. Vi skulle sålunda ha att 
göra med en mera entomopräpod1 form än den vanliga, rent hvita, 
hvilken som bekant (se t. ex. Knuth, Blütenbiologie, II: 2, s- 473) 
visserligen innehåller socker i väfnaden vid hyllets bas, men saknar 
körtlar, som afsöndra honung.

1 Betr. denna term se Skottsberg, Feuerländische Blüten. Wiss. Ergehn, der 
Schwed. Südpolarexpedition. Bd. IV: 2. Stockholm 1905.



I O. Kirchners Flora von Stuttgart und Umgebung (1888), s. 70 
nämnes Ludwig’s form och han talar om den såsom »die Form 
mit roten Saftmalen».

I sitt arbete »Beiträge zur Kenntnis der Bestäubungseinrichtungen 
etc.» II (Bibliotheca Botanica H. 17) har A. Schulz äfven behand
lat Convallaria. Han säger, att de till storleken betydligt varierande 
blommorna vanligen äro rent hvita, men att ibland basen af alla 
eller några ståndarsträngar är färgad; pigment kan ock finnas i 
hyllet mellan insertionsställena. Vida sällsyntare är det, att färgen 
är mera utbredd. Då och då skall man finna blommor med och 
utan pigment i samma blomställning, något som jag ännu ej sett. 
Schulz opponerar sig emot uppgiften att de färgade blommorna 
skulle vara större äfvensom mot att fri honung skulle komma till 
utbildning.

För några år sedan beskrefs Convallaria majalis var. picta af E. 
Wilczek i »Note sur une forme rare ou peu connue de Convallaria 
majalis L.» (Bull. Herb. Boiss. Neue Serie III. 1903). Denna form 
omfattar både Ludwigs och Schulz’, ty såväl den vanliga formen 
som den med större blommor kan äga de röda eller violetta fläc
karna. Var. picta är alltså redan ett sammelbegrepp. Någon af- 
söndrad honung iakttog Wilczek icke, men detta hindrar honom 
ej från att, som vi nedan skola se, framkomma med en »biologisk» 
förklaring af de pigmenterade formerna.

Jag skall nu öfvergå till att omtala de af mig observerade for
merna.

I. Med rent hvita blommor. I. — Fig. 1. Blad klart gröna, 
det nedre 12—15x3,6—5,6, del öfre 14,5 — 16,5X4—5 cm. Hylle 
cylindriskt klocklikt, 6—7 mm. långt och 8 mm. i diam. (hur dessa 
och följ. mått på hyllet äro tagna framgår af tig. l); flikar c:a 2 x 
2,5 mm. (längd x bredd vid basen). Androeceum 3 mm. högt; strängar
nas förtjockade basalparti till mer än halfva längden vidvuxet hyl
let; under knappen ett /, mm. långt, skarpt afsatt, trådsmalt parti. 
Pistill 5 mm. lång. — Denna form anträffades dels i en öppen 
enbacke, dels i glest tallbestånd bland ris, tillsammans med V.

II. — Fig 2 a, b. Blad ljusare gröna med dragning i gulgrönt, 
det nedre 13—16x4 — 4,6, det öfre 14 —16,5 X4— 5 cm. Hylle kruk- 
formigt, 6—7 mm. långt, vidast ett stycke nedanför mynningen, 
hopdraget vid denna, 7—8 mm. i diam. Flikar starkt bakåtböjda, 
c:a 2x2,5 mm. Androeceum 3 mm., strängarnas förtjockade del 
ej så skarpt afsatt från den trådsmala delen som hos föregående.
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Pistill 5 mm. lång. — Förekom i den solöppna kanten af ett mindre 
rönnbestånd.

III. — Fig 3. Blad af alldeles samma färg som hos den före
gående, det nedre 12,5—17 x 3,5—6, det öfre 14—18,6 x 3,6—5,5 cm. 
Hylle vidgadt klocklikt, 5 mm. långt, 6—7 mm. i diam., flikar 
2,5X3 mm. Androeceum blott 2 mm. högt, i det att stånd arsträn
garna med nästan hela sitt förtjockade parti äro vidfästa hyllet.

Pistill 4,5 mm. lång. — Lokalen ett ganska solöppet tallbestånd 
med ymnigt blåbärsris.

IV. Blad af samma färg som hos I, det nedre 11—15x3,5—5, 
det öfre 11,5—17,5X3—5 cm. Hylle ännu mera öppet skålfor
migt än hos föregående, af samma typ som hos VI, 5—6 mm. 
långt, 10—11 mm. i diameter med 2x3 mm, stora flikar. Stån
darna som hos II, 2,6 mm. långa. Pistill 4,5 mm. lång. — Växte 
i ett tallbestånd.
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2. Picta-former (Wilczek). (Namnet picta äfven anfördt i Ascher- 
son & Gräbners Synopsis der mitteleurop. Flora.)

V. — Fig. 4. Alldeles lik I och växande tillsammans med denna, 
endast skiljande sig genom att innersidan af ståndarsträngarnas 
basala del är försedd med två parallella, ljusgredelina strimmor. 
Denna form skulle närmast motsvara Wilczeks med normalt stora 
blommor.

VI. — Fig 5 a, b. Den kraftigaste form jag sett, grof med stora, 
breda blad; till färgen äro de mörkgröna, det nedre 15—17x5,5— 
6,5, det öfre 17,5—19X5—6 cm. Blommor större än hos alla 
föregående, vidgadt klocklika, 6—7 mm. långa och 11—12 mm. i 
diam. med flikarna 3x4 mm. Androeceum 3,5 mm. högt; strän
garnas basaldelar rödvioletta med två skarpare markerade linjer på 
insidan (fig. 5 b), vackert kontrasterande mot den hvita kronan 
och de ljusgula knapparna. Det smala, helt hvita partiet skarpt 
afsatt. Pistill 5,5 mm. — Växte i dungen af rönn, björk och en
staka tallar alldeles intill II; beskuggningen är naturligtvis inne 
bland träden betydligt starkare. Motsvarar väl Ludwigs och 
Wilczeks storblommiga form af v. picta; dock har jag ej kun
nat iakttaga att ståndarknapparna hos densamma skulle vara mör
kare gula. Afsöndring af honung förekommer icke.

Dessa picta-former ha, som ofvan antydts, af Wilczek gifvits en 
biologisk tolkning. Han konstaterar, att Ludwigs form blommade 
14 juni i Thüringen, Schulz’ 19 juni i Lausanne, hvilket i dessa 
trakter är sen blomning. Dock förtjänar anmärkas, att den först
nämnda samlades å 1,650 m. ö. h. »Jag har det intrycket», säger 
Wilczek, »att var. picta skulle vara en form från ståndorter med 
sen utveckling, att man rent af skulle ha ett nytt fall af säsong- 
dimorfism.» Jag citerar följande ordagrant på originalspråket: »Les 
muguets tardifs chercheraient å 1 utter contre la concurrence gran- 
dissante des autres fleurs par un appareil de reclame perfectionné.» 
Detta låter ju särdeles vackert, men hur förhåller det sig med sa
ken? För det första äro uppgifterna om blomningstiden alldeles 
för få för att man däraf skulle kunna draga några som helst slut
satser. Jag fann alla formerna i blom samtidigt, ända till midsom
martiden, då dock de flesta blomställningarna voro förbi. Vidare 
kan man, såsom redan Schulz påpekat vid sin kritik af Lud
wig, icke tala om att de gredelina fläckarna skulle åstadkomma 
någon starkare skyltning — de äro ju alldeles osynliga utifrån och 
insekten har ingen aning om deras tillvaro förrän han stuckit in
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hufvudet i blomman. Man har ju ej heller någon rättighet att 
kalla fläckarna för honungstecken, som Kirchner gjort. Blommor 
med och utan fläckar besökas om hvarandra af samma insekter. 
Jag vågar sålunda påstå, att man saklöst kan låta alla biologiska 
funderingar om p/c/a-formernas natur fara, och det var egentligen 
det jag velat säga med denna lilla uppsats-

3. Form med ovanligt långa stödblad (VII). — Fig 6. Hos 
alla de ofvan nämnda formerna äro blommornas stödblad i all
mänhet kortare än blomskaftet, sällan nående dettas längd; hos 
den nedersta blomman öfverstiger stödbladet sällan 7 mm. Synner
ligen i ögonen fallande var därför en form, som jag i två blom
mande individ fann i en öppen enbacke. Stödbladen voro nämli
gen mycket längre än blomskaften (dessa 8—12 mm.), ända till 18 
mm. långa. Hyllet vackert blåklocklikt, 7 mm. långt, 7,5 mm. i 
diam., starkt afsmalnande nedåt. Androeceum 3 mm. högt; stån- 
darsträngar långsamt förtjockade, med två ljusgredelina strimmor å 
inre och en liten violett punkt å yttre sidan. Pistill 5 mm. lång. 
Äfven de ljusgröna örtbladen voro i ögonen fallande, i det deras 
spets var ovanligt långt utdragen; de mätte 16,4x5 och 18,3x5,4 
(nedre) resp. 18,3x5,4 och 20x4,8 cm. (öfre).

Några dagar efter det detta fynd gjorts fann jag å ett annat ställe, 
en öppen ljung- och blåbärsbevuxen sluttning, ytterligare två indi
vid. De voro fullständigt lika föregående både med hänsyn till 
stödbladens längd och hyllets form, men afveko genom mindre ört
blad, ehuru af samma typ: 12,8x4, 14,8X4, (nedre) och 15,5X4,8, 
16,6x5,4 (öfre).

I C. C. Gmelins Flora badensis II, s. 53 (1806) beskrifves Con- 
vallaria Mappii; »forsan degeneratio C. majalis? racemo magis laxo, 
pedunculis longioribus uncialibus — bractea circiter binas uncias 
longa.» I Ascherson & Grabners Synopsis finnes den nämnd som 
en »Form mit grösseren Blütentragblättern».

Den ofvan beskrifna formen hör tydligen med hänsyn till de 
starkt utvecklade stödbladen till samma typ som den s. k. Con- 
vallaria Mappii; om denna i öfrigt var af samma utseende (blom
formen hos den nyss beskrifna formen synes ju ganska karakteris
tisk) vet jag naturligtvis icke. Min »Mappii»-form är såsom svnes 
också picta, hvilket ytterligare visar att någon dylik varietet ej kan 
upprätthållas såsom systematisk enhet. Sannolikt kan väl pigment 
uppträda hos hvilken af de nämnda blomtyperna som helst.

Det torde vara mycket lätt att äfven på svenskt material göra
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liknande iakttagelser som de här ofvan beskrifna. Enligt meddelande 
har adjunkten J. Berggren, Stockholm, sett en storblommig picta- 
form vid Urshull i Småland och fil. kand. F. Hård af Segerstad 
har upplyst om, att han i samma provins sett äfven en form med 
basen af hyllet rosafärgad.

*

Jag har efter någon tvekan bestämt mig för att publicera ofvan- 
stående lilla bidrag till kännedomen om liljekonvaljen. Måtte det 
ej förleda någon företagsam person att lyckliggöra svenska floran 
med några dussin nya Convallaria-arter, försedda med latinska 
namn och diagnoser!

Anm. Fig. 2 b, 5 b x 4x/2; fig. 4 x 7V2; de öfriga X 2>/4



Svensk Botanisk Tidskrift. i9ii. Bd 5, h. 4.

OM EN PLANMÄSSIG VÄXTGEOGRAFISK UNDER
SÖKNING AF SVERIGE.

FÖREDRAG VID SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE
DEN 5 DEC. 1911.

AF

H. WILH. ARNELL.

Det är nied ganska stor tvekan, som jag nu framträder här för 
att afgifva och motivera förslag till en planmässig växtgeografisk 
undersökning och beskrifning af vårt land. Den fråga, som det 
här gäller, är nämligen af en mycket stor räckvidd. Den gäller ju 
en utredning af alla svenska växtformer och dessas utbredning och 
förekomstsätt i Sverige; den gäller således ej blott fanerogamerna 
utan kryptogamernas olika provinser, ormbunkar, mossor, alger, 
svampar och lafvar; och den gäller att framställa så praktiska och 
väl motiverade förslag, att de gillas af de svenska botanisterna 
och frammana den målmedvetna samverkan dem emellan, som är 
ett oundgängligt villkor för framgången af den föreslagna under
sökningen. Trots min tvekan har jag dock begagnat mig af den 
tillåtelse till ett anförande, som styrelsen gifvit mig. Sveriges växt
geografi är det ämne, som alltid mest intresserat mig, och angå
ende densamma ha för mig hägrat planer, som jag önskat att få 
omtala till det värde, de kunna ha. Och Svenska Botaniska För
eningen är ju det rätta forum härför, då dess medlemmar böra 
vara af mitt ämne mest intresserade och därjämte bäst kvalifice
rade att bedöma innebörden af det, som jag har att anföra.

Många ord behöfva ej spillas på att visa den stora vikten däraf, 
att Sverige i växtgeografiskt hänseende utredes. Om den saken bör



det ej kunna finnas skilda meningar. Många praktiska och veten
skapliga frågor blifva ju därigenom lösta på samma gång, som vä
gen för framtida forskningar i vårt lands växtgeografi banas.

Ej stort flera ord behöfvas för att visa, att Sverige i den stund, 
som nu är, i växtgeografiskt hänseende är mycket onöjaktigt ut- 
redt. Jag vill därvid i första band fästa mig vid fanerogamerna, 
hvilken växtgrupp dock blifvit bäst utforskad. Tack vare enskilda 
botanisters intresse och uppoffrande arbete ha vi specialfloror för 
nästan alla våra landskap från Areschougs Skåneflora till Backmans 
flora öfver Västerbotten och Lappland. Men dessa floror voro re
dan vid sitt första framträdande af mycket växlande vetenskapligt 
värde, och flertalet af dem äro nu så gamla, att man i dem ej kan 
få kunskap om nyare tiders åsikter och rön i systematiskt och 
växtgeografiskt hänseende. Det finnes ock ännu stora områden i 
vårt land, som aldrig blifvit växtgeografiskt beskrifna, så l. ex. 
Gestrikland med undantag af de två socknarna Hille och Valbo, 
likaså norra Ångermanland, ja, man kan med fog säga nästan hela 
norra hälften af Sverige.

Många inkorrekta uppgifter, som tarfva rättelse, förekomma ock 
i vår växtgeografiska litteratur. Exempelvis vill jag nämna några 
uppgifter om Ledum, Thymus serpyllum och Hippophae. Enligt 
Wiström skulle Ledum vara allmän i Helsingland. Under tre da
gars exkursioner i Bjuråkers socken lyckades jag ej få se denna 
växt, och provinsialläkaren Öhrn, som i många år berest norra 
Helsingland, har meddelat mig, att han där blott en enda gång sett 
Ledum, nämligen på ett ställe i Delsbo socken. Ledum måste där
för där vara en stor sällsynthet, ett förhållande, som äfven framgått 
af mina förfrågningar hos flera lärjungar från dessa trakter. Detta 
är ett förhållande, som jag länge misstänkt, ty Ledum är mycket 
sällsynt och sparsam äfven i Medelpad och södra Ångermanland, 
medan den i norra Ångermanland och hela vägen upp till Hapa
randa är mycket allmän och riklig. Vi ha sålunda länge haft en 
lucka i denna arts utbredning i mellersta Sverige, d. v. s. norra 
Helsingland, Medelpad och södra Ångermanland samt äfven i Jämt
land, och de fyndorter, som på senare tid där påvisats, äro för
poster för en invandring från norr och söder. Ledum är nämligen 
en östlig art och mycket allmän i Finland, hvarifrån den kommit 
till Sverige på två vägar, norrifrån och sydligt öfver Åland. Med 
denna invandring från öster stämmer det väl, att Ledum är en af 
Norges största sällsyntheter. Enligt Thedenius är Thymus serpyl-
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lum allmän i Uppland. På Björkön i Vätö socken har jag ej fun
nit denna växt och enligt lektor Starbäck och läroverksadjunkten 
M. Lemoine saknas den äfven i den nordligare socknen Väddö. 
Detta stämmer väl därmed, att den saknas äfven i Gestriklands 
och Helsinglands kusttrakter. Däremot är den en allmän hafs- 
strandsväxt från och med Medelpad ända upp till K varken i Väs
terbotten. Denna lucka i utbredningen af Thymus serpyllum tyder 
på, att den arten äfven invandrat från Finland, där den är allmän, 
på två vägar, nämligen öfver Åland och öfver Kvarken. Såsom en 
östlig art är Th. serpyllum i Norge sällsynt och finnes där blott på 
en kort kuststräcka norr om Trondhjemsfjorden och i Finmarken. 
Huru den kommit till kusten af Trondhjems stift, synes mig ganska 
svårförklarligt. I publikationen Sverige af Ahlenius och Kempe 
förekommer uttrycket »haftornet, som är så karakteristiskt för 
Norrlandskusten», och Thedenius säger i sin flora öfver Upp
land och Södermanland, att Hippophae är utbredd från Västerbotten 
till Roslagen, s}rdligast Furusund. Faktum är emellertid att Hippo
phae är en karaktärsväxt för blott en mindre del af Norrlands 
kust, nämligen söderifrån upp till sydliga Medelpad och norrifrån 
ned till Luleå skärgård. Äfven denna växt har invandrat till oss 
från Finland på två vägar. I Norge visar den en med Thymus 
serpyllum likartad utbredning men går längre åt norr eller till Lo
foten. Otaliga sådana inkorrektheter kunna påvisas i vår växtgeo
grafiska litteratur.

Våra florors bristfällighet framgår ock tydligt af det dryga ar
bete, som uppenbarligen varit förenadt med de växtgeografiska 
monografier, som på senare tider publicerats öfver t. ex. gråalen af 
G. Andersson, boken af Alb. Nilsson, Elodea och Matricaria dis- 
coidea af S. Birger o. s. v. Bjärtast framträda dock bristerna vid 
jämförelse med grannländerna Norge, Danmark och Finland; det 
sistnämnda landet kan särskildt framställas såsom ett mönster för, 
huru ett lands växtgeografiska utredning bör ordnas. Med känne
domen om kryptogamernas utbredning i Sverige är ännu sämre 
bestäldt, såsom jag vet af egen erfarenhet beträffande mossorna, 
och helt säkert känna vi i detta hänseende ännu mindre om andra 
kryptogama grupper.

Hufvudorsakerna därtill, att Sverige är så bristfälligt växtgeogra- 
fiskt undersökt, äro, att det ej förelegat någon plan för ett sådant 
arbete, att en sådan undersöknings vikt ej nog betonats, ej heller 
vikten af koncentration på detta mål. På tillräckligt kunniga och
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säkerligen äfven villiga arbetare skulle det helt säkert ej varit brist, 
om en sådan plan förelegat; speciell växtkännedom är ett ämne, 
som städse i ovanligt hög grad intresserat svenskarna; på flera om
råden af speciell botanik ha ju svenskar varit banbrytare. Bris
ten på en gemensam arbetsplan har dock gjort, alt botanisterna 
arbetat spliltradt, hvar och en enligt sin metod och sitt hufvud- 
intresse, vanligen utan tanke på att koncentrera sitt arbeta på fä
derneslandets utforskning. Jag kommer härmed in på en annan 
orsak, nämligen svenskarnas kosmopolitiska läggning, som gjort, 
att de offrat sina bästa krafter på främmande länder, såsom t. ex. 
Nor.d- och Syd-Polarländerna, Norge, Brasilien o. s. v. i det oänd
liga Denna sak har såsom allt två sidor; del kosmopolitiska stu
diet ger ju en vidgad blick, men nog vore det lyckligt, om den 
andan blefve rådande bland Sveriges botanister, att fäderneslandets 
utforskning finge hedersrummet. Vi ha i detta hänseende mycket 
att lära af våra grannar, norrmän, danskar och finnar. En annan 
orsak är vår stora själfkritik, som gjort, att mången ej publicerat 
sina rön, emedan en eller annan detalj ej varit fullt utredd; det är 
en ofantlig fond af iakttagelser, som på delta sätt gått förlorad för 
vetenskapen. Och så kommer modet, som tyranniserar den veten
skapliga forskningen minst lika mycket som det praktiska lifvet, 
och det torde ha afskräckt mången från svenska växtgeografi ska 
publikationer, under tider, då sådana betraktats såsom omoderna. 
De dåliga kommunikationerna ha nog ock gjort sitt till, särskildt 
i våra fjälltrakter.

Hvilka nu orsakerna än må ha varit, kvarstår det faktum, att 
Sverige är i växtgeografiskt hänseende dåligt utred t, mycket sämre 
än våra grannländer. Det är därför på liden, att detta missför
hållande blir af hjälpt och det med det snaraste. De moderna pe
dagogiska hugskotten inom biologien hota nämligen enligt min 
åsikt att snart nog förkväfva det intresse för systematisk växtkän
nedom, som förut i så hög grad utmärkt vår skolungdom. Fanero- 
gamernas systematik har numera ej någon plats i gymnasiets kur
ser, och den högsta växtkännedom, som man lagenligt kan ålägga 
en lärjunge vid allmänt läroverk är 150 arter, däribland en stor 
del kulturväxter. Och jag misstänker, att det äfven vid akade
miska examina afprutats på kunskapen om Sveriges flora. I fram
tiden torde därför tillgången på kunniga arbetare vid Sveriges 
växtgeografiska utforskning bli allt knappare. Jag anser mig ha 
fullt fog för detta mörka framtidsperspektiv, men medger, att jag sam
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tidigt hyser en svag förhoppning, att intresset för växtkännedonien 
skall vara så fast bundet i det svenska blodet, att det ej skall lyc
kas de moderna pedagogerna att extrahera det.

Kommer så den frågan: huru skall undersökningen ordnas? 
Hvem skall öfvertaga ledningen? Svenska Botaniska Föreningen synes 
mig vara själfallen till denna uppgift; denna förening omfattar ju 
alla de mera intresserade svenska botanisterna och således alla dem, 
som i främsta rummet ha intresse för Sveriges växtgeografiska ut
forskning. Det blir blott ett konsekvent fullföljande af den rikt
ning, som föreningen genom sin tidskrift, Svensk botanisk tidskrift, 
allt ifrån dess första framträdande slagit in på, om Svenska Bota
niska Föreningen något kraftigare betonar Sveriges växtgeografiska 
utforskning såsom ett af sina viktigaste mål. Man kan ju ock 
tänka sig, att K. Svenska Vetenskaps Akademien skulle vara villig 
att åta sig ledningen. Jag tviflar dock på den saken, så upptagen 
som akademien redan förut är af mångskiftande uppgifter. Men å 
andra sidan bör man kunna hoppas på förståelse lor saken af 
akademiens botaniska ledamöter och därmed ock på samverkan 
till dess lösning, en samverkan som bör kunna blifva rikligt frukt
bärande i betraktande af de stora resurser, hvaröfver K. Svenska 
Vetenskaps Akademien förfogar. Svenska Botaniska Föreningen 
har ju all anledning att glädja sig åt och att främja alla de goda 
uppslag, som kunna komma från K. Vetenskaps Akademien (lika
som från hvilket håll som helst), och vi få hoppas att K. Veten
skaps Akademien kommer att ställa sig på samma ståndpunkt gent
emot Svenska Botaniska Föreningen.

Innan jag öfvergår till de riktlinjer, som Svenska Botaniska För- 
eningen enligt min åsikt bör följa i denna sak, om den vill fiämja 
densamma, får jag betona, att, likasom Bom ej byggdes på en dag, 
man ej kan hoppas att bli fort färdig med Sveriges växtgeografiska 
utredning, hvilken är en så omfattande uppgift, att, så rik som na
turen är och outtömlig på öfverraskningar, man aldrig kan lösa 
den mera än tillnärmelsevis. Men a andra sidan är det nödvändigt 
att ordna arbetet så, att de successiva stegen fram mot målet offent
liggöras. Publiciteten är af ovärderligt gagn för att hålla intresset 
uppe vid ett sådant kooperativt arbete; genom densamma kunna 
de öfver Sveriges land spridda botanisterna få stadiga påminnelsei 
därom, att litet hvar kan dra sitt strå till stacken, och om det sätt, 
hvarpå detta bäst kan ske; ett offentligt, tacksamt erkännande af 
de bidrag, som lämnas, är ock ägnadt att öka intresset för arbetet.



423

Hufvudar betet bör koncentreras på fanerogamerna och ormbun
karna och på de delar af vårt land, som äro minst kända, således 
i första hand på den norra hälften af Sverige, och det bör begrän
sas till rimliga dimensioner, så att resultat snart visa sig. Fält
arbetena böra i första hand få karaktären af rekognosceringar, 
som i en framtid kompletteras i den mån, som villiga arbetare äro 
att få.

Jämnsides med förenämnda arbeten, hvilkas resultat nog i all
mänhet komma att framträda mera långsamt, kan den växtgeogra
fiska undersökningen främjas på flera sätt.

I de tre stora, offentliga herbarier, som ägas af K. Svenska Ve
tenskaps Akademien och de botaniska institutionerna i Uppsala och 
Lund, finnes ett rikt svenskt matei-ial af fanei'ogamer och ormbun
kar, som bör kritiskt genomgås och katalogisei-as. Härigenom er- 
hålles en god grundval för framtida ai'beten, en grundval, hvars 
alla detaljer kunna kontrolleras, och en öfversikt öfver den svenska 
växtgeografiens ställning. Inventeringen af de tre nämnda herbari- 
erna bör ligga i de respektive intendenternas intresse och bör i så 
fall kunna afslutas på jämförelsevis kort tid; ett villkor härför är 
dock, att våra specialister hjälpa till vid de kiitiska formerna, så
som t. ex. vid Hieracium, Taraxacum, Rosa, Rubus, Salix o. s. v. 
Det blir sedan vederbörande intendenters sak att afgöra, om de så 
erhållna katalogerna i sin helhet eller bearbetade skola publiceras 
eller ej. Under alla förhållanden bör Svenska Botaniska Föreningen 
söka tillförsäkra sig tillgång till desamma, helst i form af afskrif- 
ter, som införlifvas med föreningens växtgeografiska manuskript
samling. Sedan böra med korta mellantider kritiska akvisitions- 
kataloger öfver samma herbariers svenska material uppgöras, hvilka 
kataloger Svenska Botaniska Föreningen äfven bör skaffa sig till
träde till. Det blir sedan lätt att med tillhjälp af dessa kataloger 
få en första öfversikt öfver fanerogamernas och ormbunkarnas ut
bredning i Sverige, om öfversikten på ett för Sveidge lämpadt sätt 
begränsas till den metod, rutmetoden kan den kallas, som redan 
länge användts i Finland. Jag har tagit mig friheten att i Svensk 
Botanisk Tidskrift 1911 p. 387 framställa ett förslag härtill, om jag 
ock inser, att anmärkningar kunna göras mot detsamma. Dess största

1 Jag har tänkt, att Svenska Botaniska Föreningen såsom ett led i arbetet skulle 
anlägga en manuskriptsamling af växtgeografiska anteckningar, som äro af den be
skaffenhet, att de kunna blifva till gagn för framtida publikationer.



424

svaghet är, att rutorna representera mycket olikstora arealer, så 
t. ex- rutorna för Blekinge och Småland; men dess styrka är att 
landskapen, som ha så lång häfd för sig i vår växtgeografiska litte
ratur, bibehållits, hvarigenom föreliggande litteraturuppgifter lätt 
kunna inordnas i metoden. I typografiskt hänseende bör det ställa 
sig billigt. I)et lilla tillägg, som jag gjort, att med punkter ange 
en växtforms frekvens inom ett landskap, hoppas jag skall befinnas 
vara en förbättring.

I våra grannländer, Norge, Danmark och Finland, täfla botanis
terna om att komplettera sitt lands centralherbarium med belägg 
på de växtgeografiska fynd, som de göra. Någon sådan täflan 
förekommer ej i Sverige, hvilket väl mest beror därpå, att vi ej 
ha något svenskt centralherbarium. Det vore nog önskligt, att 
äfven vi finge ett centralherbarium, i hvilket allt svenskt herbarie- 
material i första hand vore företrädt, men det skulle helt visst möta 
stora svårigheter att åstadkomma ett sådant. Om något af de tre 
offentliga herbarierna, som jag här ofvan omtalat, designerades 
härtill, skulle näppeligen de två andra herbarierna vara villiga, att 
till detsammas komplettering afstå det svenska material, som de 
äga. Så vi få nog allt framgent finna oss i att ej ha något central
herbarium och få nöja oss med att anse de tre nämnda herbarierna 
tillsammans utgöra ett sådant. Men jag kan ej fatta, hvarför ej de 
svenska botanisterna skulle intressera sig för dessa tre herbariers 
komplettering, därvid hvar botanist har sin fulla frihet att gynna 
det af dem, som ligger honom närmast om hjärtat. Härigenom 
skulle de svenska botanisterna i hög grad främja vårt lands växt
geografiska utforskning.

Sedan omkring 50 år tillbaka har jag haft för vana att anteckna 
de växter, som jag sett i en trakt, där jag vistats en längre tid, 
till en början blott de kärlväxter, som föreföllo mig mera märk
liga, men från och med 1870 alla kärlväxter och mossor, äfven de 
allmännaste. På så sätt har jag under årens lopp fått en samling 
af lokalfloror, af hvilka en mindre del af mig publicerats. Några 
ha blifvit till gagn för andra botanisters publikationer, så t. ex. så
som bidrag till A. Blytts Ranenflora, Svanlunds Blekingeflora, 
Tolfs Smålands mossflora, Rudbergs Västgötaflora, Collinders 
Medelpadsflora, Hj. Möllers Splachnacé-afhandling o. s. v. Större 
delen af mina anteckningar ligger ännu outnyttjad. Orsakerna här
till äro, att anteckningarna ej blifvit så fullständiga, som jag önskat, 
att en del kritiska former ej blifvit utredda, samt väl mest bristande
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tid till deras bearbetning. Jag hoppas dock, att alla mina anteck
ningar med tiden skola bli till gagn för publikationer af mig själf 
eller andra. Jag har nämligen beflitat mig om att affatta dem så 
redigt, att hvem som helst kan förstå dem. Min erfarenhet är, att 
sådana anteckningar äro föga tidsröfvande, men mycket öka nöjet 
af vistelsen i en trakt. Hvarje för en trakt ny växt hälsas med 
glädje, och man kommer på detta sätt på spåren många af de 
öfverraskningar, som naturen har att bjuda på.

Tydligt är, att om ett flertal eller helst alla svenska botanister 
praktiserade den nämnda metoden, detta skulle kraftigt bidraga 
till Sveriges växtgeografiska utforskning under förutsättning af, att 
iakttagarna i de fall, då de ej själfva bearbeta och publicera sina 
anteckningar, skänka dem till föreningens manuskriptsamling. Huf- 
vudsaken vid sådana anteckningar är, att de äro pålitliga, mindre 
viktigt är, att de äro uttömmande.

En viktig sida af arbetet är ock registreringen af gångna tiders 
svenska växtgeografiska litteratur, främst det, som berör faneroga- 
mer och ormbunkar. Detta blir ett mycket vidlyftigt arbete, som 
dock ligger inom området för det utförbara. Fördelaktigt vore, 
att arbetet ordnades så, att manuskriptet lämpade sig för att in
ordnas i föreningens manuskriptsamling, allt efter som det blir 
färdigt.

Alla de föregående förslagen gälla i första hand fanerogamerna 
och ormbunkarna, vid hvilka en samverkan i större utsträckning 
är möjlig och nödvändig. Beträffande kryptogamerna med undan
tag af ormbunkarna ha vi att lita till specialisterna. Lektor Hj. 
Möllers detta år utkomna arbete om de svenska Splachnacéerna 
varslar om, att han ämnar växtgeografiskt bearbeta det svenska 
löfmossmaterial, som finnes i tillgängliga herbarier, så långt, som 
det blir honom möjligt, och jag hoppas, att jag själf snart nog 
skall få tillfälle att på allvar ta i tu med lefvermossarne. Måtte 
nu dessa exempel smitta, så att äfven andra svenska specialister 
på kryptogamer känna sig manade att hvar och en i sin stad 
främja det fosterländska arbetet.

Kommer så den viktiga frågan, huru Sveriges växtgeografiska 
utforskning kan ställa sig i ekonomiskt hänseende. Gångna tiders 
erfarenhet visar, att mycket kan göras med de resurser, som redan 
förefinnas i form af resestipendier och kostnadsfria publikationer i 
våra vetenskapliga tidskrifter, och än mera genom det stora arbete, 
som många botanister af intresse för saken offra på densamma.

Svensk Botanisk Tidskrift 1911. 28
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Från senare tider ha vi sålunda att inregistrera förutom en mängd 
mindre afhandlingar så vackra svenska växtgeografi ska arbeten 
som t. ex. fiororna öfver Gotland af K. Johansson, öfver Härjedalen 
af S. Birger, öfver Medelpad af Collinder, öfver Västkustens alger 
af Kylin, öfver Umetraktens parasitsvampar af Vleugel o. s. v. 
Man bör ju ock hoppas, att de institutioner, som äga våra tre 
större offentliga herbarier, skola befinnas villiga att anordna och 
bekosta den viktiga inventeringen af det svenska materialet i de
samma; hysa de intresse för saken, kunna de nog finna utvägar 
därtill.

Men i längden kan undersökningen ej fortgå nöjaktigt utan eget 
rörelsekapital. Den kan ej ställa sig helt och hållet i beroende af 
myndigheters och enskildas offervillighet. Myndigheter ha visat sig 
kunna vara oberäkneliga. Ej heller kan man säkert räkna på att 
få volontärer, som vilja arbeta för intet, än mindre att fa sådana, 
som för arbetet i fråga äro de bäst kvalificerade. Mången specia
list, hvars hjälp kräfves, kan vara i den ekonomiska ställningen, 
att han ej har råd att offra sin tid för intet. För öfrigt går tids
andan i den riktningen, att arbetaren är sin lön värd, hvilket gäl
ler äfven vetenskapligt arbete. Önskemålet blir därför, att det för 
Sveriges växtgeografiska undersökning anskaffas medel, hvarmed 
skälig ersättning lämnas för allt arbete med densamma, åtminstone 
i de fall, där arbetaren med fog gör anspråk därpå. Härigenom 
vinnes ock, att undersökningens ledare i högre grad kan bestämma 
öfver arbetets planmässiga fortgång. Helt visst kommer det att 
visa sig, att medel behöfvas äfven för andra ändamål, som jag ej nu 
kan precisera.

Huru skall det behöfliga driftkapitalet kunna uppbringas? Ett 
sätt, som mycket brukas, är bildandet af en förening med årsaf- 
gifter; härför hyser jag dock inga sympatier; vi ha mer än nog af 
sådana föreningar förut. Ett annat sätt är a{t erhålla anslag, helst 
ett årsanslag, från staten; prejudikat härför ha vi i våra grannlän
der, där framstående specialister fått ganska rikliga anslag för att 
kunna odeladt ägna sig åt sin specialitet, i hvad den gäller deras 
fädernesland. Ett tredje sätt är gåfvor eller donationer från en
skilda mecenater; jag erinrar härvid om det stora kapital, helt visst 
tillsammans millioner kronor, som under tidernas lopp af svenska 
mecenater skänkts till forskningsfärder i främmande länder; det 
kan då väl ej vara alltför sanguiniskt att hoppas, att det skall 
finnas mecenater, som äro villiga att skänka något äfven till vårt
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eget lands utforskning, i synnerhet som det härför ej kräfves så 
stora summor.

Sveriges växtgeografiska utforskning är emellertid ett arbete af 
den art, att det ej i en öfverskådlig tid, ja, i själfva verket aldrig 
kan bli fullt afslutadt. Ett lands växtvärld är likasom allt lefvande 
föränderlig, och det måste alltid blifva en sak af stort intresse, att 
uppmärksamt följa med de förändringar, som den undergår. Det 
måste därför ingå såsom en viktig synpunkt i undersökningens 
planläggning, att dess fortgång för all framtid betryggas. Om något 
driftkapital för densamma kan på ett eller annat sätt uppdrifvas, 
bör det därför om möjligt bli praxis och uppställas som regel, att 
endast räntan förbrukas eller ännu bättre endast en del af räntan, 
medan resten lägges till kapitalet. Med en sådan anordning skulle 
redan en fond af t. ex. 50,000 kr. vara nödtorftligen tillräcklig för 
undersökningens ekonomiska framtid, således ej fullt hälften af det 
belopp, som af en enda person helt nyligen skänkts till ett biologiskt 
museum i Uppsala.

Opinionen måste dock bearbetas, innan man med hopp om fram
gång kan vädja till staten om anslag eller till enskilda om donationer; 
utsikterna för, att sympatierna för saken i fråga skola ökas, böra 
bli större i den mån, som arbetet ifrån att, såsom hittills varit 
fallet, fortgå splitlradt länkas in under en central ledning, som ordnar 
det planmässigt, främjar publikationen af de vunna resultaten och 
vid lämpliga tillfällen framhåller dess stora fosterländska betydelse.

Jag har nu redogjort för de framtidsperspektiv, som länge häg
rat för mig i fråga om svensk växtgeografi, och öfverlämnar här
med åt föreningens medlemmar att bedöma, i hvad mån mina för
slag äro utförbara eller ej. Jag hoppas, att mitt anförande åtmin
stone må ha det goda med sig, att det ger upphof till ett tanke
utbyte, som leder till resultat. Det sägs, att Sveriges folk år 1905 
fick en välbehöflig uppryckning till större fosterländsk samling; 
om detta är sant, bör tidpunkten vara väl vald för en maning 
till samling äfven vid studiet af den rika och i mångt så in
tressanta flora, som pryder Sveriges landamären och som i sin egenskap 
af vår hembygds flora bör vara alla svenska botanisters skötebarn.

*

Såsom en sammanfattning af mitt anförande tar jag mig friheten 
att framställa följande förslag till resolution:

Svenska Botaniska Föreningen betonar härmed som ett af sina vik
tigaste mål Sveriges växtgeografiska undersökning.



Svensk Botanisk Tidskrift. isii. Bd 5, h. 4.

EQUISETUM TRACHYODON A. bb, NY FÖR SVERIGE.
AF

GUNNAR SAMUELSSON.

Under en exkursion, som jag företog den 13 augusti sistlidna 
sommar (l911) tillsammans med jägmästaren Otto Vesterlund 
i Älfdalen, påträffade jag inom Mjågens by i Älfdalens socken 
i Dalarne en Equisetum-art, som genast tilldrog sig vårt lifliga 
intresse. Min första tanke, att det var en späd form af E. 
hiemale L., måste jag genast afvisa, då jag granskade den noggran
nare. Stråslidornas utseende visade tydligt, att det ej kunde vara 
fråga om denna art. Dessa visade snarare hän på en oerhördt grof 
och hög (ända till 50 cm.) form af E. variegatum Schleich. Men 
våra misstankar riktades främst på E. trachyodon A. Br., då jag 
erinrade mig det nyligen gjorda fyndet af denna art i Norge. Föl
jande dag påträffade jag samma form c:a en fjärdedels mil längre 
norrut inom Älfdalens kyrkby. Sedan jag nu noggrant jämfört den 
med såväl norskt som extraskandinaviskt material af E. trachyodon 
(i Botaniska Museet i Uppsala och Naturhistoriska Riksmuseet i 
Stockholm) och genomgått beskrifningarna i Ascherson och Grrjb- 
ner’s »Synopsis der Mitteleuropäischen Flora» och Luerssen’s 
»Die Farnpflanzen» (i Rabenhorst’s »Kryptogamenflora von Deutsch
land, Oesterreich und der Schweiz» 2. Aufl.)], tvekar jag ej att iden
tifiera vår form med E. trachyodon A. Br. Då denna art förut ej 
varit känd från Sverige, har jag trott ett meddelande om fyndet 
vara på sin plats.

E. trachyodon intar i alla afseenden en tydlig mellanställning 
mellan E. hiemale och variegatum. Den är t. o. m. ganska svår 
att afgränsa från dessa eljest väl skilda arter. De lättast iakttag
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bara karaktärer, hvarigenom de tre arterna kunna skiljas, hämtas 
från stråslidorna och särskildt dessas tänder. Hos E. hiemale af- 
falla de flesta slidornas tänder snart, hvarvid de afbrytas nära ba
sen, medan de hos de bägge andra arterna afbrytas högre upp, ofta 
mera oregelbundet, så att åtminstone den nedre hälften i regel kvar- 
sitter. Äfven tändernas form är olika. Smalast äro de hos E. 
hiemale, nästan helt mörkfärgade, försedda med en endast obetyd
lig hinnkant, tämligen jämnt afsmalnande mot spetsen. Bredast 
äro de hos E. variegatum, där den basala delen af tanden till större

Fig. 1. a. Equisetum hiemale (Småland. Visingsö leg. J. E. Zettkrstedt); b. E. 
trachyodon (Dalarne, Älfdalen leg. G. Samuelsson); c. E. variegatum (Gotland, 

Etelhem leg. J. E. Zetterstedt). 16 : 1.

delen är hinnlik; den är hastigt hopdragen till en smal, i regel 
snart affallande spets. E. trachgodon intar en mellanställning. 
Bättre än genom beskrifning torde dessa olikheter framträda genom 
här meddelade bilder öfver tändernas utseende hos de tre arterna.1 
En ofta återkommande uppgift (jfr t. ex. Luerssen, 1. c. fig. 215; 
Lindman i Sv. Bot. Tidskr., 1907, s. 419), att slidans fåror hos E.

1 Som synes, har jag afbildat blott själfva tänderna och de mörkfärgade par
tierna af slidorna. Att observera är, att särskildt fördelningen af de mörka och 
de hinnlika partierna på tänderna bos en och samma art kan växla rätt starkt. 
Särskildt gäller detta E. hiemale, om hvilken det för öfrigt må anmärkas, att sli
dornas mörkfärgade delar i regel sträcka sig längre ned än hos det afbildade 
exemplaret.
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hiemale ej fortsätta ut på tänderna, är, såvidt jag kunnat finna, ej 
riktig. Hos alla af mig undersökta exemplar af denna art har 
nämligen en tydlig midtfåra sträckt sig m. 1. m. långt upp på tän
derna. Jag har sett exemplar, där den sträckt sig t. o. m. lika 
långt som på de afbildade tänderna hos E. trachyodon; i regel 
sluta de dock tidigare.

Habituellt liknar E. trachyodon mest E. hiemale (A. Braun upp
fattade den förra till en början som varietet af den senare), sär- 
skildt späda former af denna art, af hvilka flera finnas be- 
skrifna under olika namn. Som redan nämnts, intager den dock 
en tydlig mellanställning mellan de två andra nämnda arterna. Då 
så äfven är fallet med alla karaktärerna, äfven de anatomiska (jfr 
ofvan och de citerade arbetena), synes det sannolikt, att E. trachyo
don uppkommit som hybrid mellan E. hiemale och variegatum, en 
förmodan som också förut blifvit uttalad. Detta antagande bestyr
kes också i någon mån af det faktum, att de flesta sporerna hos 
E. trachyodon felslå, ett stöd som dock afsevärdt försvagas genom 
den ringa fertiliteten hos vissa former af E. hiemale (jfr Ascherson 
och GRiEBNER, 1. c., s. 145). Äfven synes mig dess uppträdande 
på vidt skilda punkter tala för dess bastardnatur, äfven om den, 
som Ascherson och Gr^ebner framhållit, endast sällan påträffats 
tillsammans med de förmodade stamarterna. Men äfven om den 
uppkommit som hybrid, kan den ju i nutiden uppträda som »god» 
art och sprida sig som sådan.

Med de norska och tyska exemplar af E. trachyodon, jag sett, 
(däribland af A. Braun själf vid Carlsruhe insamlade exemplar) 
öfverensstämma exemplaren från Dalarne fullständigt. Utom från 
södra Norge (Langesund, funnen 1907 af J. Dyring) och Rhendalen 
(vid Constanz samt mellan Strassburg och Mainz, där den vanligen 
förekommer på sandmark i närheten af Rhen) är den förut upp- 
gifven från Skottland (Aberdeen) och Irland (Belfast). De irländska 
exemplar, jag sett (»Equisetam Mackaii Newman*), äro gröfre än de 
tyska och afvika äfven något genom längre, ännu smalare och 
hvassare slidtänder.

Bägge de platser, där jag fann E. trachyodon inom Älfdalen, äro 
belägna nära själfva stranden af Öster-Dalälfven och öfversvämmas 
årligen af vårfloden. På det först nämnda stället förekom den i 
ett tätt bestånd af ett par kvadratmeters utsträckning på för öfrigt 
naken fin sand. Den enda växt, som för öfrigt växte i beståndet, 
var Potentilla erecta. Enstaka exemplar förekommo äfven omedel
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bart intill i ängsmark. Den nordligare ståndorten utgjordes af me- 
delgroft grus. I den finare sanden mellan stenarna växte enstaka 
exemplar af E. trachyodon och några andra kärlväxter. Huruvida 
arten har större utbredning utefter älfstränderna i trakten, hvilket 
nog är troligt, kunde jag ej undersöka, då jag redan den 15 au
gusti måste lämna Älfdalen.

Då växten till sina karaktärer synes ganska väl skild från de 
närstående arterna och framför allt har en utpräglad habitus, tyc
ker man, att den borde ha uppmärksammats, om den förut på
träffats inom Sverige. För att undersöka, om den möjligen tidi
gare insamlats, men förbisetts, har jag genomgått samlingarna af 
E. hiemale och variegatum i de ofvannämnda museerna. Resultatet 
blef, att med E. hiemale hade den hos oss ej förväxlats, men väl 
med E. variegatum. Två under detta namn befintliga exemplar 
tillhöra nämligen E. trachyodon. Bägge äro insamlade på Gotland, 
nämligen vid Stenkyrka {21 / . 1872 J. E. Zetterstedt) och Sundre 
sandområde (ls/7 1910 K. Johansson). Bägge insamlarna ha fun
nit grofleken och storleken anmärkningsvärda, hvilket framgår af 
de formnamn, som tillagts exemplaren (Zetterstedt har beteck
nat sitt exemplar »f. robusta», Johansson sitt »f. datum Luers. 
subf. compositum K. Joh.»). Att de ej vidare fäst sig vid saken, 
torde bero därpå, att de gotländska formerna af E. variegatum 
ofta äro ovanligt grofva och robusta. Emellertid skilja dessa sig 
klart och tydligt genom slidtändernas form och bli knappast så 
robusta ens som späda exemplar af E. trachyodon.

Då sålunda arten nu är känd från tre vidt skilda delar af Skan
dinavien och uppmärksamheten nu riktats på densamma, är det 
väl antagligt, att den kommer att anträffas på flera ställen. F. d. 
läroverksadjunkten Th. O. B. N. Krok i Stockholm har meddelat 
mig, att han sommaren 1893 på stranden af Siljan nära Rättviks 
kyrka i Dalarne iakttagit en Equisetum-art, som han misstänker 
vara E. trachyodon. Den växte tillsammans med E. variegatum. 
Tyvärr blefvo exemplar ej insamlade.
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SMÄRRE MEDDELANDEN.

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

Ärtbröd från vikingatiden (800—1050 e. Kr ).

I denna tidskrift (Bd 3, H. 1) har jag tidigare redogjort för en mikro
skopisk undersökning af ett från V—VI årh. härstammande kornbröd, 
som anträffats i ett kulturlager vid en forntida boplats på Vikbolandet, 
Östergötland. Det fornfynd, för hvilket jag nu i korthet framlägger re
sultatet af min undersökning, är äfvenledes från Östergötland och för 
Statens historiska museum tillvarataget i en vikingatidsgraf vid Ljunga 
graffält i Skönberga socken.

Vid den mikroskopiska undersökningen af det förkolade profstycket 
konstaterades genast förekomsten af alevronkorn och stärkelse. De förra, 
som förekommo dels i fria anhopningar, dels inom tjockväggiga paren- 
kymceller, voro klotrunda och innehöllo hvarken globoid eller kristalloid. 
Stärkelsen förelåg dels formlös (förklistrad), dels i till form väl bibe
hållna, cirkelrunda—ovala korn med central kärna. Den färgades vid 
inverkan af jodjodkaliumlösning tydligt blå. Bland iakttagbara väfnads- 
fragment påvisades de för fröskalet hos leguminoser karakteristiska libro- 
sklereiderna liksom de innanför dem belägna timglascellerna. Samman
ställas dessa iakttagelser beträffande nämnda cellformer med utseendet 
af de funna alevron- och stärkelsekornen, framgår fydligt nog, att i forn
fyndet ingå leguminosfrön samt att dessa med stöd af stärkelsekornens 
form otvifvelaktigt utgöras af ärter.

Undersökningen har vidare ådagalagt att barkmjöl och koksalt användts 
vid anrättningen af detta näringsmedel. Kristaller af ammonium-mag- 
nesiumfosfat samt silikatkorn (från kvarnstenen?) förekomma rikligt.

Af allt att döma anser jag således att ifrågavarande fornfynd utgöres 
af bröd, som bakats af grofmalna ärter och tallbark.

Frånsedt det direkta spörsmål, som föranledt själfva undersökningen, 
knyta sig till densamma några intressanta observationer. Sålunda den, 
förmodligen på materialets tusenåriga uttorkning beroende, ovanligt skarpt 
markerade färgzonen öfver ärtans epidermisceller. Vidare är den vackra 
färgreaktionen med jod på stärkelsen äfvenledes anmärkningsvärd. I min
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tidigare utförda och ofvan åberopade undersökning öfver ett af mögelsvamp 
angripet kornbröd från V—VI årh. uteblef denna reaktion, ett förhållande 
som torde få tillskrifvas ej enbart en tidsskillnad i fyndets ålder af 400 
—500 år, utan kanske i ännu högre grad ett bristande skydd mot ne
derbörden och däraf beroende skadlig inverkan på stärkelsen. Hvad 
slutligen förekomsten af ärtmjöl angår, är detta så vidt mig bekant det 
tidigast kända fall för åkerärtans användning och väl i samband därmed 
stående odling i Sverige. Den äldsta uppgift, som jag känner rörande 
ärtodling i vårt land, härrör från Upplandslagen (13. årh.), i hvilken 
ärter nämnas bland de angilna skattepersedlarna.

H. V. Rosendahl.

Asplenium marinum L. på Sandö i Norge.

En af den norska Horans sällsyntaste och märkligaste växter är som 
bekant Asplenium marinum. Den omnämndes första gången af Linné år 
1753 med den enda af honom kända lokalen »in Anglia, insulis Stoecha- 
dum». Sedan dess har den flerstädes iakttagits på klippiga ställen utefter 
Europas atlantiska kust från Shetlandsöarna till Canarieöarna. Äfven 
inom Medelhafsområdet — Catalonien — är växten funnen. Andra uppgifter 
om fyndorter — t. ex. W. Jackson Hooker i Species Filicum, vol. III, 
London 1860, för Amerika — äro enligt H. Christ, Die Farnkräuter der 
Erde ej ännu säkert fastställda. Till sin utbredning är arten, som ju 
också namnet antyder, utprägladt maritim. Den växer i klippskrefvor. 
I England med sitt utprägladt atlantiska klimat är den likväl tillfälligt
vis påträffad längre in i landet.

År 1864 upptäcktes Asplenium marinum af kand. F. Hoch nära Moster- 
havn på Mosterön i Söndre Bergenhus amt.1 Först år 1886 blef växten 
återfunnen på denna lokal — Bot. Not. 1886 — nämligen af H. F. G. 
Strömfelt. (Den finnes afbildad i Flora Danica.) Det dröjde sedan 
ända till år 1897, innan något nytt fynd publicerades. Genom O. Dahls 
i många afseenden märkliga undersökningar öfver »kystvegetationen i 
Romsdal, Nord- og Sondfjord» —Forhandlinger i Yidenskabs-selskabet i 
Christiania — upptäcktes några nya lokaler för Asplenium marinum, 
nämligen på öarna Sandö och Ristö belägna strax norr om Stat och på 
Vågsön söder därom utanför Nordfjord.

Växten hör naturligtvis till den så kallade Ilexfloran, som i Norge 
hland annat representeras af de båda sällsynta ormbunkarna Hymeno- 
phyllum peltalum och Scolopendrium vulgare. Den sistnämnda iakttogs 
ju år 1908 i Onsala socken i Halland på en i hafvet utskjutande klipp
udde. Det torde väl inte heller vara alldeles uteslutet, att också Asple
nium marinum skulle kunna anträffas på Sveriges västkust.

1 På Mosterön växer arten så, att den nås af vågornas stänk. Bladen äro ej 
obetydligt köttiga. — T. V.
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Egentliga orsaken till detta lilla meddelande är, att jag i mitt herba
rium äger ett exemplar af Asplenium marinum, som jag erhållit af nu
mera aflidne lektor C. H. Johanson. (Nekrolog finnes i Entomologis k 
tidskrift.) På etiketten till detta finnes antecknadt »Söndmöre, Sandö 
1821/894, C. H. Johanson». Man kan ju tycka det vara egendomligt, 
att han aldrig publicerade detta märkliga fynd, som gjordes, innan Dahl 
hade utfört sina undersökningar inom dessa trakter, men lektor Johan
son lät högst ogärna trycka något. Särskildt för entomogeografien skulle 
dock ett publicerande af hans insektsfynd varit af stor betydelse. Hans 
stora och vackra herbarium tillhör nu Västerås högre allmänna läro
verk och torde säkert förtjäna att genomgås. Vid det tillfälle, då un
dertecknad erhöll sitt exemplar af Asplenium marinum, berättade gifvaren, 
att resan till Sandö hade företagits under en mycket svår storm och 
egentligen gjorts för insamlandet af Asplenium adianlum nigrum, som 
förut var känd därifrån. Under kringströfvandet på ön anträffades Asple
nium marinum växande på en brant och svårtillgänglig klippa. En af 
de medföljande karlarna fick ställa sig på en annans axlar, och med en 
stör lyckades man härigenom rifva ned några exemplar från bergväggen. 
Dahls fynd gjordes på samma ö »over selve indgangsportalen til Dol- 
stenshulen i selskab med föregående» (Asplenium adianlum nigrum).

Med det sagda har jag velat påpeka, att lektor Johanson var den 
förste, som fann Asplenium marinum på Sandö. Dahls och Johansons 
lokaler äro kanske också — ehuru belägna på samma ö — ej identiska.

K. V. Ossian Dahlgren.

Ett par Scirpus arter, som böra eftersökas.

Scirpus germanicus E. Palla. Scirpus ccespilosus uppträder i södra och 
mellersta Sverige enbart på mossar i sällskap med Sphagna, Eriophorum 
vaginatum, Calluna, Empetrum m. fl. risarter samt martallar. I norra 
delarna af landet bildar den ej sällan rena bestånd med eller utan in
blandning af Sphagna. Dylika marker kallas af befolkningen snipmyrar. 
Likaså träffas den i Norrland märkligt nog på godartad kärrjord, hvil- 
ket icke är fallet söderut.

Med afseende fäst å markens näringshalt träffas den således på rätt 
olikartad jordmån, hvarför det låg nära till hands antaga, att man har 
att göra med olika former.

E. Palla har enligt Neuman-Ahlfvengrens Hora uppdelat arten i 
tvenne: Scirpus germanicus och Sc. austriacus. Olikheterna ligga dels i 
anatomiska karaktärer, dels i stråslidornas utseende. Hos Sc. germanicus 
är öfversta stråslidans mynning rostbrun och bredt hinnkantad; hos 
den senare är den hvitgul eller ljusbrun samt smalt hinnkantad; vidare 
är slidan hos den förra mera uppblåst och upptill längre inskuren än 
hos den senare.

De exemplar jag haft tillgång till från kärrjord i Jämtland, snipmyrar 
i Västerbotten och mossar i södra Sverige tillhöra alla Sc. austriacus,



435

hvadan således jordmånen icke tycks inverka. Habituellt afvika dock 
de jämtländska formerna något från de sydsvenska.

Vid undersökningar af pressadt material fann jag emellertid i Sv. 
Mosskulturföreningens herbarium ett exemplar — utan angifven fynd
ort — med af R. Tolf skrifven etikett. Exemplaret föll genast i ögonen 
på grund af sin ovanligt frodiga växt. En närmare undersökning visade, 
att man här hade att göra med typisk Scirpus germanicus. Denna art 
finnes således i vårt land och är på grund af sitt karakteristiska ut
seende lätt att känna igen och värd att närmare eftersökas.

Scirpus mamil/atus. Lindb. fil. Under en resa i somras genom stora delar 
af Finland i sällskap med dr. H. Lindberg fick jag tillfälle att många 
gånger se den af honom uppställda nya Scirpus-arten S. mamillatus.

Denna art har vid första påseendet stor likhet med Sc. palustris, men 
får man uppmärksamheten fästad på den, visar den många skiljaktig
heter och är lätt att genast känna igen.

Lindberg har beskrifvit den utförligt i Acta Soc. pro Fauna et Flora 
Fennica. (H. Lindberg: Die nordeuropäischen Formen von Scirpus 
(Heleocharis) paluster L, Bd. 23 nr. 7, Helsingfors 1902.)

De viktigaste olikheterna äro följande:
Sc. palustris. Sc. mamillatus.

mörkgrönt, styft, ogenom- ljusgrönt, vekt, genomskin- 
Strå skinligt, i torrt tillstånd fint ligt, med tydliga tvärsepta;

eller oräffladt. i torrt tillstånd tydligt
räfflad.

N ö t ömvändt äggrund 
stiftets bas kägelformig.

rundad
stiftets bas tillplattad, vårt

lik.

Peri g on- 4(—o) med korta bihang, icke 
borst nående öfver stiftbasen.

5(—6—8), aldrig felande, 
med längre bihang och nå

ende öfver stiftbasen.

Dessutom tillkomma en del anatomiska karaktärer. De bägge arterna 
hafva utprägladt olika fordringar på jordmån. Sc. palustris växer på våt 
sand, Sc. mamillatus är en typisk dyjordsväxt.

I Sverige är Sc. mamillatus enligt Lindberg funnen i Småland 1 
lokal, Östergötland 1 lokal, Dalsland 1 lokal, Sörmland 1 lokal, 
Värmland 3 lokaler, Upland, Dalarne och Hälsingland hvardera 1 
lokal.

f Svenska mosskulturföreningens trädgård finnes en liten konstgjord 
damm, hvari år 1904 inplanterades en hel del vattenväxter, bl. a. en Sc. 
palustris tagen i den närbelägna Rocksjön. Det har nu emellertid 
visat sig, att växten är Sc. mamillatus, som således säkerligen är allmän 
i Jönköpingstrakten. I Malmöhus län har jag hösten 1911 sökt efter 
växten, men endast funnit Sc. palustris.

Hmil Haglund.
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Dichotyp gran.

3j8fcö|

I Skogsvårdsföreningens Tidskrift för 
1908, sid. 464 o. följ., redogör dr Nils Syl- 
vén för en af honom undersökt s. k. di- 
chotyp gran, växande nära Forserums järn
vägsstation i Småland. En gran, som synes 
vara jämförlig med denna af dr Sylvén 
beskrifna, finnes i Hjulsjö socken, Väst
manland, några meter öster om landsvägen 
mellan Jernboås och Hjulsjö samt nära 
ett ställe kalladt Grönbäcken. Den växer 
här i relativt ung blandad barrskog. Dess 
höjd torde uppgå till cirka 10 meter; om
kretsen vid brösthöjd är 32 centimeter. 
Den nedre delen af granen, till en höjd 
af omkring 6 meter, har vanlig grentyp och 
normal barrställning; den öfre delen där
emot företer ett ormgransliknande utseende. 
Grenarna af första ordningen äro styfva 
och stadiga samt bilda spelsig vinkel mot 
närmast högre stamdel; grenar af andra 
ordningen äro få. De båda »typerna» äro 
från hvarandra tämligen väl begränsade.

Närslutna fotografi ger tyvärr ingen god 
föreställning om ifrågavarande grans utse
ende, enär den nedre delen af granen är 
så inblandad i omgifningen, att den icke 
kan tydligt urskiljas.

Axel Binning.

Parmelia eetrarioides (Dub.) Nyl. anträffad i Östergötland.
Under en exkursion till Magnehult i Skedevi socken (norra Östergöt

land) i juli 1900 anträffade jag en vacker Parmelia, som vid senare un
dersökning visade sig tillhöra P. perlata (L. Ach., såsom denna art upp
fattas och begränsas i Th. M. Fbies’ Lichenographia scandinavica (1871). 
Den växte i sällskap med Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. och Neckera 
pennata (L.) Hedw. sparsamt på gamla lindar och aspar i en beteshage 
och har återfunnits vid förnyade besök på samma lokal 1906 och 1910.

Redan Fries påpekar, att arten uppträder i Skandinavien under två 
hufvudsakligen genom mikrokemiska karaktärer skilda former. Och dessa 
betraktas numera allmänt som särskilda elementararter. Enligt benäget 
meddelande af dr G. O. Malme tillhör den i Östergötland anträffade P. 
cetrarioides (Dub. Nyl. och öfverensstämmer fullständigt med exemplar, 
som utdelats i Claudel & Harmand, Eichenes gallici prsecipui (n. 66).
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År 1871 var denna lafart anträffad inom Sverige endast på ett par 
lokaliteter i Uppsala-trakten samt på berget Randklöfven i Medelpad, 
inom Fennoskandia i öfrigt på några ställen på Åland, i Tavastland och 
östra Karelen (Th. M. Fries, Lieh, scand. p. 112). Senare har »P. per
lata» insamlats af P. J. Hellbom [Norrlands lafvar (1884), p. 29) på Klöf- 
berget vid Gimdalen i Nyhems socken (Jämtland); huruvida här förelig
ger P. cetrarioides eller någon annan elementarart, framgår dock icke af 
Hellboms uppgift. I Finland är arten funnen så långt norrut som på 
berget Näränkävaara i Kuusamo socken [Wainio, Adjumenta ad Lichenogr. 
Lapp. fenn. atque Fenn. bor. (1881), p. 1231.

Den närstående P. olivetorum (Ach.) Nyl. [= P. olivaria (Ach.) Hue] var 
1871 känd från ett par fyndorter i Finland, nämligen Tavastland och 
östra Karelen, samt från Gudbrandsdalen i Norge. Några ytterligare 
fyndorter i Skandinavien äro mig ej bekanta, för så vidt icke den af B. 
Lynge [De norske busk- og bladlaver 1910), p. 93] omnämnda »Norvegia 
australis (Norm.)» hör hit.

Slutligen har J. Hav aas (Bergens Museums Aarbog 1909, p. 10) anträffat 
P. perlala (L.) Ach. var. ciliala (DC.) Nyl. vid Rsegefjord och Sogndals- 
strand i Stavangers amt.

Redan till följd af perlata-formernas sällsynthet inom Skandinavien 
synes Magnehult-fyndet förtjäna ett omnämnande. Synnerligen anmärk- 
ningsvärdt är det på grund af substratet. Inom Skandinavien är P. 
cetrarioides förut endast observerad på mossbevuxna stenar eller klipp
väggar. Längre söderut uppträder den oftare på trädstammar; i Stor
britannien t. ex., där den finns ända upp i södra Skottland, växer den 
enligt Crombie »on the trunks of old trees, rarely on rocks>.

F. Otto Vesterberg.

Phragmidium Andersoni Shear funnen på Öland. Den 9 
augusti 1910 funno vi ofvannämnda urediné på Potentilla fruticosa å tvenne 
lokaler på Ölands södra alfvar, den ena vid järnvägen ungefär midt 
emellan Kastlösa och Segerstads stationer, den andra vid Gräsgårds sta
tion. Såväl uredo- som teleutosporstadier funnos utbildade. Då svam
pen först efter hemkomsten till Stockholm upptäcktes å hemförda exem
plar af Potentillan, kunna vi ej yttra oss om huru ymnigt den uppträdde.

Arten är förut känd -från Förenta staterna och Canada samt har i 
Sverige äfven anträffats af prof. G. Lagerheim på odlade, ej från Öland 
härstammande exemplar af Potentilla fruticosa i Stadsträdgården i Kalmar

II. & G. E. Du Rietz.
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REFERAT.

Antonino Borzi, Ricerche sulla disseminazione delle piante per 
mezzo di Sauri. Estratto delle Memorie della Societå italiana 
delle Scienze (detta dei XL) Serie 3a, Tomo XVII. Roma 1911.

Beccari har vid ett par tillfällen meddelat några observationer öfver, 
huru sköldpaddor och ödlor förtära bärartade frukter, och framhåller i 
samband härmed den roll, dessa djur möjligen spela i växternas sprid- 
ningsbiologi.

Professor A. Borzi i Palermo har i ofvanstående afhandling, om hvilken 
han i Atti della Soc. ital. per il progresso delle scienze, IIa riunione, 1908, 
pag. 384, lämnat ett kort förelöpande meddelande, upptagit denna fråga, 
hvad ödlorna beträffar, till närmare behandling ur experimentell och 
morfologisk synpunkt.

Att vissa ödlor i ganska stor utsträckning förtära köttiga frukter är 
allbekant för zoologerna, och från Brehms Djurens lif framtar Borzi 
flera exempel. Själf har han experimenterat med utfodringsförsök på 
italienska ödlor — enligt benägen skriftlig uppgift af prof. Borzi Lacerta 
muralis och någon gång L. viridis — och funnit, att dessa ej blott begärligt 
förtära diverse bär, utan äfven i vissa fall att i dem inneslutna frön åter
finnas oskadade i exkrementerna. Men ej nog härmed. Det visade sig, 
att de ifrågavarande växterna företedde egendomliga morfologiska utbild
ningar, som stodo i samband med deras relation till ödlevärlden, hvadan 
han anser sig berättigad att införa begreppen saurofilia — närmare ter
minologiskt bestämdt kunde man tala om saurochori och saurochorer — 
och »frutti saurofili». Dessa senare klassificerar han sålunda.

Typ 1. — Ficoidece.
Köttiga frukter, som vanligen spricka sönder vid mognaden. Ofta med 

en egendomlig lukt, som, då fruktköttet blir gammalt, påminner om icke 
fullt friskt kött.

Undertyp A: Ficus.
Omfattar en hel del särskildt på klippor växande trädartade Ficus- 

arter. Som första exempel tages fikonet (Ficus carica), hvars »frukta- 
kött han ofta sett ödlor förtära och hvars kärnor han äfven vid utfod-
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ringsförsöken funnit oskadade genomgå deras tarmkanal. Borzi anser 
också ödlorna jämte vissa fåglar som fikonträdets spridare upp till mur
springor och klippafsatser. — Som bekant är cauliflorin och den härmed 
följande caulicarpin mycket vanlig hos trädartade Ficus-arter. Cauliflorin 
är biologiskt sedt ett oförklaradt fenomen. Borzi anser att en synpunkt, 
hvarur den kan betraktas, är saurofdin, och håller före att en del af 
ifrågavarande Ficus-caulicarper äro saurofiler. Caulicarpien gör enligt 
hans åsikt frukterna mera tillgängliga för ödlorna framför allt hos den 
egendomliga grupp: Ficus hypogcea King., F. geocarpa Teysm., F. Beccarii 
King., F. conora King, samt F. Roxburghii Wall., som utmärkes af »hy- 
pogeocarpism t>, d. v. s. att frukter utgå från trädstammens bas, ej sällan 
i själfva jordbrynet. Anmärkningsvärdt är, att caulicarpernas frukter 
oftast ha en smutsig grönbrun färg, då hos arter med frukter utbildade 
i kronans periferi på mera normal plats i skottsystemet dessa ofta ut
märka sig för lysande röda färger, som böra sticka fåglarna i ögonen.

Undertyp B; Capparis.
De långa svaga stammarna af Capparis spinosa krypa i södern på 

murar och klippor. Fruktskaften kunna ej hålla de stora frukterna upp
rätta, utan dessa sjunka vid mognaden ned på underlaget. De öppna sig 
då på sidan, hvarvid den köttiga, egendomligt luktande pulpan, som en
ligt B. Rocchetti bildas af fruktväggens inre epidermis och närmast 
därunder liggande cell-lager, med de däri inbäddade fröna kommer i 
dagen. I fångenskap förtära ödlorna denna pulpa, och Borzi har funnit 
talrika frön i deras exkrementer.

Till Capparis sluta sig en del Ficus-arter med nedliggande växtsätt 
såsom Ficus punctata Thunb., F. callicarpa Miq., F. aurantiaca Griff, o. a.

Undertyp C: Cactacecv.
På Sicilien är det allmänt kändt, att ödlorna med stor begärlighet 

förtära kaktustikon. Borzi har, utom med frukterna af Opuntia Ficus- 
indica experimenterat med frukterna af andra kaktéer t. ex. Opuntia 
Tuna och Cereus Jamakaru. Alla åtos af försöksödlorna med undantag 
för några Mamillaria-arter. — På kaktéernas stammar trifvas ödlorna 
och finna här mellan taggar och tornar ett godt skydd mot sina fiender.

Typ 2. — Arum.
Denna typ är mera flyktigt behandlad. Utgående från en observation 

af Beccari, som iakttagit en ödla med en frukt af Arum italieum i mun
nen, framkastar Borzi att dessa korallröda pulpösa frukter skulle vara 
saurofila. På grund af frönas ansvällda bihang misstänkes Ambrosinia 
Bassii, hvilken bildar öfvergång till följande typ, som saurofil eller myr- 
mekochor. Detta är möjligt; jag vill dock framhålla, att hos fröna af 
den besläktade Arisarum vulgare Targ. Tozz. finnes ett liknande bihang,1 
som dock icke fungerar elaiosom-artadt. Då man ser denna aroidé under 
postflorationen — vid Palermo började den år 1903 omkring den 7 april

1 Jmfr Engler und Prantl, Die natürlichen Pflanzenfamilien. II. 3. p. 160. 
Fig. 96 E.
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— med de florala axlarna slokande och fröets hvita basalbihang, miss
tänker man genast en myrmekochor. Emellertid förmedlas här sprid
ningen i själfva verket efter mina undersökningar på Sicilien genom de 
marklöpare, till hvilka inflorescenserna efter frömognaden under våren 
aflösas. I de mer eller mindre hoptorkade frukterna äro då fröna la- 
kunösa och liksom inflorescensaxel och spatha torra och lätta.

Aracéernas spridningsbiologi är, som kanske torde vara bekant, en 
terra incognita, där vidare undersökningar skulle vara synnerligen väl
komna.

Typ 3. — Viola.
Jämte den funktion som elaiosom, hvilken jag konstaterat hos Viola 

odorata-fröet, påvisar Borzi en annan i saurochoriens tjänst Vid expe
riment med dessa frön visade sig, att ödlorna med stor begärlighet slu
kade dem, och att de återfunnos i exkrementen.

Saurochorerna tyckas genom frukternas dåliga exposition och öfver- 
hufvudtaget genom reduktionen af de exponerande organens mekaniska 
väfnader — jtnfr t. ex. fruktskaften hos Capparis-typen — förete vissa 
morfologiska analogier med myrmekochorerna. Förtjänt af vidare un
dersökning är också det rent spridningsbiologiska samband, som enligt 
Borzi skall finnas mellan saurochorerna och myrmekochorerna.

Utom Viola odorata framhålles som en sådan typ t. ex. kaktéerna. 
Hos vissa sådana uppdelas fruktens pulpa i köttiga trådar, som klibba 
fast vid fröna och hvilka skulle fungera som elaiosom. Framtida un
dersökningar kanske här gifva oss en ny myrmekochor typ. I viss mån 
skulle denna ansluta sig till en ny sådan, med hvilken jag sedan några 
år arbetat: Cyclamen-typen, där frönas elaiosom utgöras af partier af 
den vid frömognaden sönderflytande köttiga placentan.

Ännu en ny typ skulle till äfventyrs möla oss hos Prasium majus, 
hvars delfrukter som bekant ha ett saftigt ytterhölje. Dessa frukter, 
hvilka föras under Arum-typen, äro enligt Borzi takyspora och uppsökas 
af myror. Under mina resor i Medelhafstrakterna har jag aldrig hunnit 
undersöka Prasium med mogna frukter, men i själfva verket företer den, 
som jag i min Entwurf einer Monographie der europäischen Myrme- 
kochoren p. 318 (K. Sv. Vetenskapsakademiens Handl. Band 41. N:o 7. 
Stockholm 1906) påvisat, i sin utveckling några myrmekochora drag: 
postfloral tillväxt af det vidöppna, som lokal assimilationsapparat tjänst
görande fruktfodret. Intressant skulle dock vara att såväl för Prasium 
som kaktéerna genom mikrokemisk analys och experiment få utredt, 
livar det eventuella tillockningsmedlet för myrorna ligger.

Förtjänta af uppmärksamhet äro kanske förbindelserna med epizoerna. 
Så kan i detta samband nämnas den epizoiska spridning af fröna hos 
Opuntia cylindrica DC., som G. Lagerheim (Einige Acarocecidien und Aca- 
rodomatien. Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. 1892 p. 612) påvisat: »Schnei
det man aber eine Frucht von O. cylindrica DG. auf, so findet man
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kein Fruchtfleisch darin, sondern die grossen, steinharten Samen -— de 
saurochora fröna af Opuntia Ficus-indica och 0. Tuna ha små frön — 
sind nur vermittelst eines ausserordentlich zähen und klebrigen Schlei
mes mit einander ziemlich fest verbunden. Die reifen Früchte fallen 
schliesslich von den Zweigen ab, und da sie nur sehr Hache Mamillen 
und keine Dornen haben, so können sie ziemlich lange Strecke mit 
Leichtigkeit rollen. An den Orten, wo die Opuntia wächst, passieren 
immer Esel, Ochsen und andere Thiere, und wenn diese eine der am 
Wege liegenden Früchte zertreten, so bleiben die Samen an ihren Hufen 
etc durch den äusserst zähen und klebrigen Schleim haften und werden 
auf diese Weise verschleppt.»

*

Det forskningsområde inom växtbiologien, som professor Borzi genom 
denna sin studie öfver saurolilien öppnat, är onekligen af ej ringa intresse 
och visar bland annat, att den endozoiska spridningsbiologien är i stort 
behof af en omfattande utredning. Särskildt förtjänar saurofilien att i 
hög grad beaktas af de botanister, hvilka komma i tillfälle att studera 
de områden af troperna och subtroperna, inom hvilka de växtätande 
ödlorna luxuriera.

Rutger Sernander.

John Frödin, Om fjällväxter nedanför skogsgränsen i Skandi
navien. Arkiv för Botanik. Band 10. N:o 16.

Författaren börjar med att påpeka, att de lagar, som justera arternas 
vertikala utbredning, äro blott litet kända, till och med konturerna för ett 
sådant begrepp som fjällväxt äro ej skarpt uppdragna, rent subjektiva 
synpunkter göra sig sä godt som alltid gällande, till stor nackdel för en 
vetenskaplig analys. För att belysa detta förhållande och vinna klarhet 
i spörsmålet, behandlar författaren ingående några arter ur skandina
viska floran och diskuterar utförligt de faktorer, som betinga deras ut
bredning.

I första afsnittet behandlar författaren frågan om fjällväxter i norska 
kustlandet. Närvaron af dylika har gifvit upphof till flera teorier; så
som förklaring har än accepterats lokalernas närhet till regio alpina, än 
att skogsfloran af vinden hindras att fatta fast fot, och därmed öppna 
platser kunnat beredas fjällväxterna, än att områdets insulära klimat med 
dess viktigaste faktor, stor luftfuktighet, skall kunna förklara fenomenet. 
— Författaren skärskådar närmare detta sista påstående och debatterar 
de meteorologiska element, som öfva inflytande på ofvan nämnda förhål
landen samt påvisar, att norska fjäll-kustväxter — han stöder sig här
vidlag på Sernanders artlistor — enligt våra förnämsta auktoriteter på 
det forskningsgebit, som berör fjällens växtvärld, äro i fjällen bundna 
vid torra lokaler; de äro ekologiska xerofyter och kunna således absolut 
icke ha nedvandrat till norska kusten genom ett behof af fuktigare kli-
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mat. I ett schema visar författaren, att af de mest pregnanta arterna 
ej mindre än 37 % äro ytterligt torrhetsälskande — och dessa ingå som 
komponenter i en xerofil alpin flora. Endast 13 % kunna sägas vara 
i någon mån hydrofila men äro morfologiskt sedt xerofyter, beroende 
på ståndorternas låga vatten-marktemperatur. För att bringa sin ställ
ning till frågan in på en ännu säkrare grundval har författaren företa
git en analys af fuktighetsförhållandena i kustlandet och i regio alpina. 
Resultatet blef, att, fysikaliskt sedt, transpirationsmöjligheterna under större 
delen af dagen i det förra området äro tre gånger så stora som i det 
senare; vidare äro absorptionsmöjligheterna, stående i samband med låg 
vatten- och jordtemperatur, hälften så stora. Den oundgängliga konse
kvensen blir då, att ännu någon faktor måste spela in, hvilken möjliggör 
persistensen af en alpin flora i norska kustlandet och hämmar den stora 
luftfuktighetens skadliga inverkan. Författaren har nu efter noggrant 
öfvervägande af alla möjligheter kommit till den åsikten, att ingenting 
annat än kustlandets terrestra och atmosfäriska salt tjänstgör såsom 
utjämnande faktor och möjliggör denna växtgeografiska anomali. Här 
blir således fråga om en ståndortsväxling — på i fysiologiskt afseende 
likartade lokaler —t- i stil med hvad Schimper funnit på Java och Bat- 
tandier i Marokko.

En sak, som emellertid är att taga hänsyn till är den låga sommar
temperaturen; vore denna betydelselös, så skulle ju fjällväxterna kunna 
spridas längre mot söder utefter Skandinaviens kuster. I samband här
med påpekas, att liksom arterna ha en gräns uppåt i det vertikala pla
net, så finnes en gräns nedåt mot varmare trakter, i det att hvarje art 
har ett klimatoptimum, som ej kan i högre grad öfver- eller underskridas.

För att tränga spörsmålet närmare in på lifvet har författaren i andra 
partiet af afhandlingen gjort en kalltempererad art, Ranunculus hyper- 
boreus, till föremål för ett detaljeradt studium, hvad beträffar dess ut
bredning — åskådliggjord af en karta med lokalerna och juliisotermen 
för Skandinavien inlagda — samt företagit en analys af de faktorer, som 
stå i samband med växtens lifsbetingelser. Det visar sig då, att utbred
ningsområdet för R. hyperboreus så godt som alltid faller inom en viss 
juliisoterm (+ 13° C.), vidare, att just norska kustlandet är det enda 
ställe, där arten går ned i låglandet, beroende på, att vi här ha en ovan
ligt låg julimedeltemperatur. Författaren påpekar, att äfven en del andra 
arter ha ett analogt utbredningssätt: Pinguicula villosa, Petasiles frigidus, 
Stellaria calycantha, Astragalus alpinus och Gnaphalium norvegicum. — 
Termerna insulärt-kontinentalt klimat etc. måste afvisas, såsom begrän
sade af alltför vaga konturer för att ens kunna göra tjänst som arbets
hypoteser. En af de många konsekvenserna blir, att om, som t. ex. 
Högbom och Sernander vilja, en viss tid af vårt lands postglaciala historia 
haft ett extremt fuktigt klimat (den atlantiska perioden), så vore det ju 
fullständigt omöjligt, att xerofila fjällväxter då nedvandrat, framför allt 
när man ej vill hänvisa till någon regressivt verkande faktor (såsom sal
tet på Norges kust).

I sista delen af sin skrift behandlar författaren mera speciellt fjäll 
växter nedanför skogsgränsen i Sverige. Han pointerar här skarpt, att
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man måste skilja mellan regio alpina såsom bestämd och hämmad af 
skogsflorans gräns uppåt, det är: regio alpinas konkurrensgräns, samt 
fjällväxters nedträngande på för dem lämpliga lokaler under skogsgrän- 
sen. Deras egentliga utbredningslinje nedåt bestämmes i hög grad af en 
stigande temperatur. Det är att skjuta öfver målet, då man med Ser- 
nander i detta sammanhang talar om relikter från en kallare tid. Fjäll
växternas förekomst nedanför regio alpina får en naturlig förklaring: 
många af dem äro i termiskt hänseende tillräckligt plastiska, de gå ofta 
ett godt stycke nedanför regio alpina till lokaler, där skogsflorans kon
kurrens ej blir öfvermäktig och gränsen nedåt kommer ej att bestämmas 
af en utan af t ven ne hufvudfaktorer: mot söder uppträdande starkare 
konkurrensformer samt en af värmen nedsatt vitalitet och den därmed 
sammanhängande minskade konkurrensförmågan.

Ewald Sterner.



SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Föreningens årsmöte.
Föreningen sammanträdde till årsmöte den 5 dec. 1911 under ordfö

randeskap af professor V. B. Wittrock. Närvarande voro 67 medlem
mar.

Därvid förekom val af funktionärer för år 1912. Styrelsen omvaldes; 
den består af följande medlemmar: professor V. B. Wittrock, ordf.; 
professor R. Sernander, vice ordf.; professor O. Rosenberg, sekreterare 
och redaktör; fondmäklare G. Indebetou, skattmästare; läroverksadjunk
ten .1. Berggren; lektor Knut Bohein; professor O. Juel; professor G. 
Lagerheim; lektor G. Malme; professor II,r. Nilsson; professor M. 
Sondén.

Redaktionskommitté: K. Bohlin, G. Lagerheim, O. Rosenberg, R. 
Sernander och docenten N. Svedelius.

Biträdande redaktör: läroverksadjunkten T. Vestergren.
Revisorer: holkamrer Hj. Hafström, docenten H. Hesselman.
Revisorssuppleanter: jägmästaren G. Schotte, fil. dr. N. Sylvén.

Lektor H. W. Arnell höll föredrag »Om en planmässig växtgeogralisk 
undersökning af Sverige» (se p. 418).

Med anledning af föredraget beslöt föreningen att tillsätta en kom
mitté, bestående af medlemmar, speciellt intresserade för Sveriges växt
geografi, som får i uppdrag att närmare diskutera den framställda pla
nen, kostnaderna för dess genomförande och söka vinna utvägar att 
realisera denna plan. Till medlemmar af kommittén utsågos: professor 
R. Sernander, sammankallande; lektor H. W. Arnell; fil. dr. F. R. 
Aulin; med. lic. S. Birger; apotekare J. V. Hamner; adjunkten Th. O. 
B. N. Krok och dr N. Sylvén.

Docenten Th. Wulff höll föredrag om Islands vegetation, belyst af 
talrika skioptikonbilder. Island, som först upptäcktes af en svensk, har 
flera gånger botaniskt undersökts af svenska forskare. Dess klimat är 
ej arktiskt, Island tillhör snarare den subarktiska delen af Nordeuropas 
koniferzon, fastän inga barrträd finnas där. Det enda skogbildande trä
det är björk; någon storskog har dock aldrig funnits, det visa fynden 
i torfmossarna. Enstaka rönnar finnas och trifvas väl. I de fåtaliga 
björkskogarna frodas en undervegetation af sälg och många örter, såsom 
Geranium silvalicum, Rubns saxaiilis, Ranunculus-, Alchemilla- och Taraxa- 
cum-arter. Fjällfloran är rikt företrädd. Så är t. ex. Dnjas vanlig, 
äfven på moränmark.
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Föredraganden skildrade ingående vegetationen på lavafälten af olika 
ålder, i lavasprickorna, på askfälten, hedarna, fjällmarken och i kärren. 
Kring de varma källorna träifar man en hel del af landets sällsyntaste 
växter, och mänga af dem växa endast där; de ha antagligen ditförts af 
fåglar från sydligare trakter. Midt i vintern grönskar marken omkring 
de heta källorna.

Ingen stråsäd odlas på Island, i trädgårdarna odlas kål, kålrötter och 
rofvor samt som delikatesser potatis, rhabarber och Angelica Archangelica.

Som ett bihang till det intressanta föredraget visade hr Popert (Pathé 
Fréres) en serie instruktiva kinematografbilder, som docenten Wulff ta
git under sin isländska resa sistlidne sommar.

Nya medlemmar.

Styrelsen har till medlemmar af föreningen invalt:
på förslag af läroverksadjunkten J. Berggren: 

teckningsläraren Anton Thulin, Upsala;
på förslag af fil. lic. G. W. F. Carlson:

apotekaren Julius Ericsson, Helsingborg;
på förslag af lektor E. Hemmendorlf:

redaktör Hjalmar Lundgren, Stockholm; 
studeranden Åhlander, Beskowska skolan, Stockholm

på förslag af fil. kand. Thore Fries: 
jägmästaren .1. Montell, Muonio;

på förslag af prof. O. Rosenberg:
fil. studeranden Siri Öhngren, Stockholm;

på förslag af amanuensen V. Norlind:
e. o. amanuensen G. Jönsson, Lund;

på förslag af fil. kand. B. Palm:
fondmäklaren A. L. Segerström, Stockholm;

på förslag af statsgeologen L. v. Post:
statsgeologen fil. dr H. E. Johansson, Stockholm;

pä förslag af docenten H. Kylin:
läroverksläraren fil. kand. Otto Santesson, Upsala;

på förslag af professor H. V. Rosendahl: 
apotekaren Axel Kockum, Stockholm;

på förslag af professor R. Sernander:
fil. studeranden Erik Almquist, Upsala, 
med. dr Björn Floderus, Stockholm.



SAMMANKOMSTER.

Botaniska sektionen af Naturvetenskapliga studentsällskapet
i Uppsala.

Den 19 september 1911.

Docenten H. Kylin höll ett föredrag om respirationen hos några 
hafsalger (jfr Ark. f. Bot., Bd 11, N:o 2).

Professor O. Juel demonstrerade en del blommande växter från bo
taniska trädgården.

Lektor H. W. Arnell förevisade två sällsynta mossarter, som under 
detta år för första gången påvisats för Sverige, nämligen Splachnum me- 
lanocaulon, funnen 1908 vid Larve i Jokkmokk (Lule lappmark) af jägmäs
taren O. Vesterlund och identifierad af lektor Hj. Möller, samt Ce- 
phalozia Macounii, samlad 1911 på en murken granstam i Ilede (Härje
dalen) af apotekaren .1. Persson, hvilkens bestämning af arten blifvit af 
professor Douin bekräftad.

Docenten H. Kylin demonstrerade ett mikrospektroskop.
Fil. lic. G. Samuelsson föreläde exemplar af Equisetum tradig odon A. 

Br., förut ej angifven för Sverige (jfr Sv. Bot. Tidskr. Bd 5, s. 428 .

Den .‘i oktober 1911.

Professor R. Sernander föredrog om Lüneburgerheden i nutid och 
forntid.

Fil. kand. Thore C. E. Fries uppläste ett resebref från docenten Rob. 
E. Fries, hvilket innehöll en skildring af vegetationen kring Victoria
fallen i södra Afrika (jfr Sv. Bot. Tidskr. Bd 5, s. 266).

Fil. stud. G. Cedergren lämnade ett meddelande om retloration.

Den 17 oktober 1911.

Docenten N. Svedelius föredrog om generationsväxlingen hos Dctesseria 
sanguinéa (jfr Sv. Bot. Tidskr., Bd 5, s. 260;.
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Docenten C. Skottsberg redogjorde för en del algologiska undersökningar, 
som han utfört vid Tvärminne biologiska station i Finland (jfr sid. 452).

Fil. stud. E. Almquist förevisade några fanerogamer från Uppland, 
bl. a. Rumex maritimus från Vallstanäs vid Fysingen.

Den 31 oktober 1911.

Fil. kand. G. Kjellberg höll föredrag om en resa till Dalmatien, som 
han sistlidna sommar företagit. Föredraganden hade egentligen blott 
besökt själfva kusten med dess mediterrana vegetation. Talrika pres
sade växter förevisades.

Fil. kand. Thore C. E. Fries föredrog om de svenska Geas/er-arterna. 
Med ledning af samlingar i Uppsala Botaniska Museum samt egna dy
lika lämnades följande öfversikt af alla hittills med säkerhet från Sverige 
kända jordstjärnor:

I. Rigida;.
Exoperidium ( = det yttre stjärnlika hyllet) hygroskopiskt, läderartadt, 

i torrt tillstånd omslutande endoperidiet (= det klotrunda inre partiet, 
som innesluter spormassan), i fuktigt stjärnlikt utslaget.
1. Munfält mörkare än den öfriga delen af endoperidiet.

1. G. Drummondii Berk.
2. Munfält af samma färg som endoperidiet.

2. G. striatulus Kelchbr.
II. Non rigida;.

Exoperidium ej hygroskopiskt, såväl i fuktigt som torrt tillstånd stjärn
likt utslaget.
1. Exoperidium deladt i två lager, det inre djupt 4-deladt, styltlikt upp

bärande endoperidiet, det yttre skållikt vidväxt substratet (vid oför
siktig insamling kvarblifver dock detta yttre flockiga lager i regel på 
marken); liten art.

3. G. coronatus (Schseff.) Schroet.

2. Exoperidium deladt i två lager, det inre lossnande och bildande en 
m. 1. m. tydlig skål för endoperidiet; flikar flera än 4, ej stjdtlikt till- 
bakaböjda; stor art.

4. G. triple.x Jungh.

3. Exoperidium ej deladt i två lager och endoperidium ej omgifvet af 
en fri skål; llikarna flera än 4.
.4) Exoperidium hvalflikt omkrängdt; endoperidium ej sittande i en 

skålformig fördjupning i exoperidium.
ti Mun ej tublikt utdragen, på sin höjd markerad såsom en trub

big papill, slät eller fdirös, ej fårad. 
a) Endoperidium ej sträft; medelstora arter.

*) Endoperidium oskaftadt; svampen röd—rödbrun.
5. G. rufescens Pers.
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**) Endoperidium m. 1. m. skaftadt: svampen mörkbrun— 
svart.

6. G. limbalus Fr.
/?) Endoperidium sträft af små korn; liten art.

7. G. minimus Schwein.
b) Mun tublikt utdragen, fårad.

«' Endoperidium nedtill försedt med en ringförmig krage om
slutande skaftets öfre del; medelstor—stor art.

8. G. Brgantii Berk.
ß) Endoperidium utan krage.

*) Skaft långt: stor art.
9. G. pectinalus Pers.

** Skaft obetydligt; liten art.
10. G. nanus Pers.

B) Exoperidium omkrängdt, i midten bildande en skålformig grop, i 
hvilken det oskaftade endoperidiet sitter insänkt (skålen är så
lunda här bildad af hela exoperidiet, ej af ett fritt inre lager af 
exoperidiet såsom hos 4.); medelstor art.

11. G. funbriatus Fr.

Jordstjärnornas geografiska utbredning inom Sverige vore föga känd. 
Föredraganden ville därför uppmana till insamling af dessa svampar. 
Sannolikt torde fortfarande en eller annan för Sverige ny art kunna 
upptäckas. För öfrigt framhöll föredraganden, att äfven öfriga gastero 
mvceter, särskildt röksvamparna, icke vore nöjaktigt kända från Skandi
navien, hvarför äfven dessa borde insamlas. Föredraganden vore tack
sam, om man till honom ville öfversända insamladt material i och för 
bestämning, då han hade för afsikt att underkasta denna svampgrupp 
en förnyad revision, så snart tillräckligt material blifvit hopbragt.

Den i'i november 1911.

Docenten H. Eylin höll ett föredrag om fucoidéernas färgämnen, 
Fucoxanthin är dessas speciella färgämne. Utom detta finnas klorofyll, 
xanthofyll och karotin liksom hos de högre växterna.

Professor O. Juel föredrog om Taphrinu- och Exobasidium-arter från 
Abisko (Torne lappmark .

Fil. mag. Ö. Dahlgrex redogjorde för sina iakttagelser öfver af- 
vikande talförhållanden och andra anomalier hos några Campanula-arter 
(jfr Ark. f. Bot., Bd 10. N:o 10).

Fil. stud. E. Flodertjs visade ett fascieradt exemplar af Tragopogon 
pratensis.

Den 28 november 1911.

Docenten H. Kylin föredrog om fukoidéernas assimilationsprodukt 
(jfr Ark. f. Bot, Bd 11 .
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Docenten C. Skottsberg föredrog om några former af Conuallaria 
majalis från södra Finland.

Professor O. Juel förevisade ett större antal skioptikonbilder efter 
fotografier i naturliga färger, hufvudsakligen visande växter och växt
samhällen vid Kinnekulle (Västergötland och Abisko Torne lappmark).

Botaniska sällskapet i Stockholm.

Den 18 okt. 1911.
Fil. lic. G. Samuelsson höll föredrag om Skottlands vegetation, belyst 

af skioptikonbilder. Skottlands flora är i allmänhet mycket lik Skandi
naviens, särskildt den norska västkustens, men anmärkningsvärda olik
heter finnas dock. Så saknas t. ex. i hela Skottland blåsippan och alla 
Pulsatilla-arter. Landet är till stor del täckt af ljunghedar och skog 
finnes endast obetydligt. Löfängar finnas med en särdeles yppig' flora, 
däribland Scilla nonscripta och Chrysosplenium oppositifolium i oerhörd 
mängd. På bergen, som hysa flera för Skandinavien främmande kärl
växter, bildas trädgränsen flerstädes af hagtorn och hassel.

Lektor J. A. O. Skärman skildrade en botanisk resa i norra Värm
land. hvarunder särskildt den intressanta floran på Ränneberget och 
Rickenberget nära norska gränsen hade undersökts. Föredraganden 
uppehöll sig särskildt vid lindens och lönnens förekomst i dessa trak
ter, där han funnit dessa träd pä nordligare lokaler än de förut kända 
(jfr p. 393). I samband ined föredraget förevisades ett flertal intressanta 
växtfynd, gjoida i dessa trakter, däribland Viscaria alpina X vulgaris, Cir- 
sitim heterophgllum X palustre och ett antal Sa/zx-hybrider.

Licentiaten G. Samuelsson förevisade Equisetum trachyodon från Da- 
larne, ny för Sveriges flora G fr Sv. Bot. Tidskr. Rd 1 p. 419, Rd 5 p. 
428). Genom herbariestudier hade han kunnat konstatera att denna växt 
för länge sedan blifvit funnen på Gotland.

Professor G. Lagerheim höll föredrag om gruppen Rhipsalidece af fa
miljen Cactacece och förevisade en rikhaltig lefvande kollektion af dessa 
epifytiska kaktusväxter, som af dr P. Dusen hemsändts från Brasilien.

Docenten H. Hesselman förevisade Myrtillus nigra, funnen blommande 
i oktober vid Grisslehamn i Uppland samt de sällsynta frukterna af den 
brandgula liljan, Lilium bulbiferum.

fill slut redogjorde apotekaren J. Hamner för det märkliga fyndet af 
Bclula nana i stor mängd på en mosse i Täby socken i Roslagen. 18 
km. från Stockholm.

Den lä nov. 1911.
Vid styrelseval omvaldes den afgående styrelsen: ordförande prof. V. 

B. Wittrock, vice ordförande prof. G. Lagerheim, sekreterare dr N. 
Sylvén, skattmästare läroverksadjunkten J. Sciiedin.

Fil. stud. E. Teiling föredrog om växtplankton i Stockholmstraktens 
sjöar. Därvid redogjordes för sambandet mellan planktonalgernas orga
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nisation och deras lefnadssätt, för den termiska och biologiska skikt
ningen af vattnet i sjöarna samt för planktonfloran under olika årstider. 
Föredraget illustrerades med talrika preparat (äfven lefvande), starkt för
storade i skioptikonbilder.

Docenten C. Skottsberg höll föredrag om några former af Convallaria 
majalis, som af honom iakttagits vid Tvärminne i Finland. Arten be
fanns variera till kronans storlek, form (klocklik, krukformig etc.) och 
färg (former med violetta streck vid ståndarnas nedre del). Jfr p. 411.

Fil. kand. B. Palm föredrog om Cyttaria-arter från Patagonien och 
Eldslandet. Af dessa svampar, som allmänt förekomma på de antark- 
tiska bokarnas grenar och utgöra (jämte bär af en Arbutus) Ona-india- 
nernas enda vegetabiliska föda, hade föredr. urskilt tvenne nya arter, 
hvilka demonstrerades.

Vetenskapsakademien.

Den 13 sept. 1911.
I Arkiv för botanik intogos: 1) Einige Versuche über die Atmung der 

Meeresalgen af docenten H. Kylin, 2 Hymenomycetes of Lapland af fil. 
kand. Lars Romell.

Den 11 okt. 1911.
I Arkiv för botanik intogs: Beiträge zur Gramineenflora von Misiones 

af amanuensen E. L. Ekman.

Den 8 nov. 1911.
I Arkiv för botanik intogs: Über die Inhaltskörper der Fucoideen af 

docenten H. Kylin.
Den 22 nov. 1911.

Prof. G. Lagerheim refererade en reseberättelse af lil. lic. G, Samu
elsson, som under sommaren idkat växtgeografiska och hieraciologiska 
studier i Dalarne. Under sommaren hade han upptäckt den för vårt 
land nya Equisetum trachyodon. Med anledning häraf höll prof. Lager- 
heim ett föredrag om Cryptopora-gruppen af släktet Equisetum och re
dogjorde särskildt för den dithörande E. trachyodons förekomstsätt och 
utbredning i Europa.

I Arkiv för botanik intogos: 1) Bemerkungen über Weltrichia af prol. 
A. G. Nathorst, 2) Några iakttagelser öfver anthocyanbildning i blad vid 
sockerkultur af doc. O. Gertz.

Den 6 dec. 1911.
Till införande i Handlingarna antogs en afhandling af prof. A. G. 

Nathorst: Palaeobotanische Mitteilungen 11.

Den 10 jan. 1912.
Prof. Hj. Théel redogjorde för en reseberättelse af docenten C. Skotts-
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BERG, h vil ken med ett understöd af 1,000 kr. af statens biologiska sti
pendier utfört hafsbiologiska undersökningar vid de biologiska statio
nerna Tvärminne och Helgoland.

I Arkiv för kemi intogs: Bidrag till kännedomen om törebildningen 
i tallved af fil. dr Ivar Nordenskjöld.

Societas pro Fauna et Flora Fenniea i Helsingfors

Den 7 oktober 1911.
Framlades 37. häftet af Sällskapets Meddelanden, för året 1910—1911. 

Häftet innehåller bl. a. följande botaniska notiser och uppsatser: H. 
B ang ken, Rhizopogon roseolus och andra tryffelliknande svampar; H. 
Lindberg, Ny finsk förekomst af fossila glaciala växter; E. Häyrén, 
Vaccinium mijrlillus L. f. leucocarpa Dum. från Ekenäs; dens., Taraxacum 
(idertii Raunk. från Ekenäs; dens., Notiser om Thlaspi alpestre L.; A. 
Palmgren, Aira alpina L. och Aira glauca Hn i Finland; M. Brenner, 
Abnorma granar i Ingå; dens., Abnorma blommor hos Platanlhera bifolia 
(L.) Rchb.; H. Lindberg, Taraxacum-former från finska Lappmarken; 
dens., korgar med och utan pollen hos samma Taraxacum-stånd: M. 
Brenner, Nya eller annars anmärkningsvärda fröväxter; A. Palmgren, 
Taraxacum-former från Kuusamo; H. Lindberg, Lepidium apetalum; dens., 
Carex rotundata en god art: A. Palmgren, Carex digitala var. pallens; 
B. Florström, Taraxaca från Satakunta; M. E. Huumonen, Cladonia 
glauca Floerk. och Cl. fimbriata f. subeonmta Nyl. i Finland; G. Lång, 
Cladonia glauca från Kyrkslätt; H. Lindberg, Potaniogeton /iliformis X na
ginatas från Kuolajärvi; J. Montell, Ett anmärkningsvärd! fynd af Ely- 
mus arenarius i svenska Lappmarken); Widar Brenner, En botanisk 
resa till sj^döstra Kuusamo; B. Florström, Tre för Finland nya Taraxaca; 
K. Linkola, Lafiynd.

Doktor H. Lindberg förevisade den i Finland tidigare icke iakttagna 
Triticum acutum, funnen af honom senaste sommar tillsammans med 
Tr. repens på sandstrand i Hangö. Omnämnde vidare ett fynd af fossil 
Sphagnum imbricatum från Tenala socken i västra Nyland samt fram
lade ex. af Mulgedium macrophyllum DC., hvilken sedan gammalt före
kommit förvildad i en trädgård i kyrkbyn i Yläne socken i Satakunta.

Magister J. A. Wecksell framlade exemplar af Pimpinella magna, som 
tidigare icke med säkerhet varit känd såsom vild från Finland. Exem
plaren voro tagna senaste sommar i Salmis socken i Olonets-Karelen i 
typisk Ladoga-karelsk lund med hög Aconitum lycoctonum m. m.

Den 4 november 1911.
Professor Fr. Elfving framlade den 35:te tomen af Sällskapets Acta, 

innehållande vol. IV, pars III, af dr Hjalmar Hjelts Conspectus Florae 
Fennicae. Den nu utkomna delen, 411 sid., omfattar familjerna Violaceae 
—Elaeagnaceae.

Professor P. A. Karsten hade insändt beskrifning på en för veten
skapen ny svampart från Forssa, Hebeloma posthumum.
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Till publikation anmäldes en afhandling af Sällskapets korresponde
rande ledamot, dr Carl Skottsberg: »Beobachtungen über einige Meeres
algen aus der Gegend von Tvärminne im südwestlichen Finnland».

Magister Ernst Häyrén förevisade den för floran nya Rhodochorton 
liothii, funnen i Tvärminne i västra Nyland, äfvensom i formol konser
verade hvita smultron från Kuhmoinen i södra Tavastland. — Fynd af 
liknande smultronformer omnämndes af prof. E. Reuter från Pargas i 
Åbo-trakten, af doc. A. Luther från Björnå i samma landskap och af 
prof. Fr. Elfving från Javokkala i södra Tavastland.



NOTISER.

Laboratorn i botanik docenten dr O. Rosenberg har af Stockholms 
högskolas styrelse utan ansökan kallats till professor i växtanatomi 
och cellära vid högskolan.

*

Till docent i paleobotanik vid Stockholms högskola har kallats ama
nuensen vid riksmuseets paleobotaniska afdelning fil. dr Th. G:SON Halle. 
Det är den första docentur i ämnet vid något af de svenska universite
ten, som härmed tillsatts.

*

Vid farm a ceu tiska institutet har e. o. professor H. V. Rosendahl ut
nämnts till professor och assistenten R. Westling till laborator.

Till adjunkt i biologi och kemi vid Jakobs realskola i Stockholm har 
utnämnts fil. lic. T. Vestergren.

*

Till sakkunniga för tillsättandet af den efter R. Lidforss lediga pro
fessuren i botanik vid Upsala universitet ha utsetts professorerna O. 
Juel, R. Lidforss, S. Murbeck och R. Sernander.

*

Under tiden 3 febr.—3 mars 1912, då professor O. Juel är tjänstledig, 
förestås dennes professur af docenten C. Skottsberg.

Riksstatens större resestipendium för 1912 har af Upsala universitet 
tilldelats docenten N. E. Svedelius för att å hafsstationer vid Medel- 
hafvet och Atlanten insamla material för cytologiskt-utvecklingshistoriska 
undersökningar öfver hafsalger, företrädesvis florideer, samt dessutom vid 
något af de större växtfysiologiska instituten i Tyskland eller Österrike 
bedrifva växtfysiologiska studier.

*
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Docenten H. Simmons har af Lunds universitet ur W. Retzius’ fond 
tilldelats 400 kr. för fullbordande af ett växtgeografiskt arbete öfver 
arktiska Amerikas flora.

*

A fl iden botanist: kontraktsprosten August Rudberg i Björsätér, Väs
tergötland, den 18 jan. 1912, född 1842.

Minnestal öfver H. von Post hölls af professor R. Sernander den 
13 jan. 1912 vid geologiska föreningens i Stockholm minnesfest öfver 
G. Lindström, A. Nordenskiöld, H. v. Post och A. E. Törnebohm.

En större minnesmedalj i guld, präglad i anledning af Brasiliens 100- 
årsjubileum 1908, har af brasilianska regeringen öfverlämnats till profes
sor C. Lindman som ett erkännande för hans arbeten öfver detta lands 
flora. «!

Vid Vetenskapssocietetens i Upsala sammanträde den 1 dec. 1911 höll 
professor T. Tullberg ett föredrag om Linnés Hammarby, särskildt om 
dess utseende på Linnés tid.

Af okänd donator hade Societeten mottagit 10,000 kr., hvaraf räntan 
skulle användas till utgifvande af Societetens Acta.

*

På botanisk forskningsfärd till Madagaskar afresa från Stockholm den 
30 januari fil. mag. K. Afzelius och fil. lic. B. Palm. Resan ställes 
öfver Paris till Marseille, därifrån med direkt båt till Majunga på Mada
gaskars nordvästra kust. Hit anlända de i slutet af februari vid regn
tidens slut och komma att stanna där några månader. Därpå begifva 
de sig till någon lämplig plats på ostkusten för att göra studier i där- 
varande regnskogsområde. Sedermera besökes öns sydvästra, ökenartade 
del. Resan beräknas räcka omkring ett år. I Majunga sammanträffa 
de resande med zoologen dr W. Kaudern, som sedan närmare ett år 
uppehåller sig på Madagaskar.

ii:

Efter nära 80-årig gagnrik verksamhet har Svenska Trädgårdsföreningen 
blifvit upplöst den 28 dec. 1911. Orsaken var dels dålig ekonomi på 
grund af medlemsantalets nedgång och upphörandet af statsbidrag, dels 
att den statsunderstödda trädgårdsskola, som föreningen haft sedan 184.), 
numera var ölverflödig.

Svenska Trädgårdsföreningen bildades år 1832 på förslag af förste lit- 
medikus M. av Pontin. Den hade först sin lokal vid Norrtullsgatan, 
och innehade sedan från 1838 den tomt, som nu upptages af Norra 
Latinläroverket. I början af 1870-talet flyttade föreningen sin verksamhet 
till Rosendal, där den kvarvarit tills nu.
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Vid slutsammanträdet ägnades en särskild hyllning åt direktör Axel 
Pihl, som sedan 1872 förestått trädgårdsskolan på Rosendal.

»Trädgården», Sveriges allmänna trädgårdsförbunds tidskrift, har 
utsändt sitt första nummer för året med ett gediget och omväxlande inne
håll. Bland bidragen märkas: »Några försök med förvaring af blandade 
gödningsmedel» af stadskemisten i Göteborg, dr J. E. Alén, med en 
efterskrift af tidskriftens förre redaktör, docent Th. Wulff, »Gälle offent
liga planteringar» af F. Liljewall, »Under mikroskopet», början till en 
populär artikelserie af tidskriftens nye redaktör, amanuensen E. Lund
ström, »Medeola» snittgrönt) af Reinh. Abrahamson, »Londons största 
salutorg» beskritves af Stockholms Gartnersällskaps stipendiat, Gustaf 
Andersson, hvarjämte porträtt af den afgående chefen för Kgl. Landt- 
bruksstyrelsen, fil. dr C. M. von Feilitzen, och den likaledes afgående 
stadsträdgårdsmästaren i Göteborg, Oscar Rosengren, meddelas. I öfrigt 
innehåller numret åtskilliga smärre bidrag och är rikt illustreradt.
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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.

Abelmoschus 200
Abutilon Thompsoni 222
Acer platanoides 393
Aecidium (Taraxacum? croceum) 232
Ampelopsis hederacea 207, 208
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Arisarum vulgare 439
Artantbe cordifolia 200
Arum 439
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Asteroma alniellum 342

Berberis vulgaris 55, 57 
Boehmeria biloba 203

Cactaceae 439
Cseoma (Saxifraga aizoides) 232 
Calamagrostis Langsdorffi 372 

» purpurea 372
Calospora suecica 327 
Capparis 439 
Carica Papaya 205 
Cecropia 209 
Cissus tetragona 206 
Convallaria majalis ff. 411 

v. picta 413 
Cornus sanguinea 68 
Corylus avellana 62 
Cotoneaster 65 
Crataegus 70 
Crepis Dioscoridis 197 
Cryptoderis bottniea 327 

propinqua 329 
Cytisus Adami 193

Delesseria sanguinea 260 
Dillenia 152 
Dothiorella Ledi 343 
Dry as 403

Endophyllum 248 
Equisetum hiemale 428

» trachyodon 428 
variegatum 428 

Eranthemum nervosum 204 
Erythraea vulgaris 220 
Erythrocladia irregularis 217.

F’agus silvatica 1. asplenifolia 174 
» 1. beterophvlla 192

Ferula vesceritensis 384 
Ficus 438

Gagea lutea fl. plen. 235 
Geranium bohemicum 219 
Gloeosporium bottnieum 344 

propinquum 346 
» suecicum 346
» Vleugrelianum 345

Gnetum 209
Gnomonia campylostyla f. odoratae 

344
Gnomonia setacea f. Alni 330 
Godfrinia 241

Hedera helix 40 
Hippophaé rhamnoides 420 
Hordeum distichum 230 
Flygrophorus conicus 241
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» majusculum 84
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» pisearium 86
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manni 85 
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» tabeseens 87
> turbatum 86
» viridicatum 86
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Phoenix reclinata 369 
Phragmidium Andersoni 437 
Picea excelsa f. 436 
Populus nigra 378 
Potentilla anserina 114

Potentilla argentea 114 
» erecta 114
» fruticosa 91 

Prasium majus 440 
Prunus spinosa 71 
Puccinia silvatica 232

Ranunculus hyperboreus 441 
Rhamnus cathartica 68 

» frangula 71
Rhus oxyacantha 382 
Rosa 66 
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» Eriksoni 226 
Rudbeckia hirta 391 
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Salix caprea 374 
Scirpus germanicus 434

» mamillatus 435
Secale cereale 144 
Selaginella Martensii 252 
Septoria Betulae odoratae 348 
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