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BIDRAG TILL DE GOTLÄNDSKA PULSATIL- 
LORNAS NATURHISTORIA

AK

K. JOHANSSON.

Den allra tidigaste vårfloran blir af lätt insedda skäl föremål för 
mindre intensiv uppmärksamhet från botanisternas sida än som- 
marfloran. Jag har därför trott, att följande anspråkslösa anteck
ningar rörande några af vårt lands allra vackraste vårväxter kunde 
vara värda att publiceras. Gruppen Pulsatilla af släktet Anemone L. 
är lör öfrigt från systematisk synpunkt af stort intresse, emedan 
den omfattar många småformer, hvilkas rang och geografiska ut
bredning äro omtvistade.

Mina iakttagelser ha ägt rum på de bekanta fyndorterna för 
Anemone patens L. på File hed i Othems socken och på Tonnklint 
i Lojsta socken samt under de två sista somrarna äfven i Ardre; 
mina besök på dessa lokaler ha infallit mellan midten af april och 
midien af september. A. pratensis L. har jag haft rikliga tillfällen 
att studera i Visbytrakten m. fl. ställen.

Herbariematerial har äfven användts. Jag hembär min tacksam
het till professor C. A. M. Lindman och professor O. Juel, genom 
hvilkas välvilja jag fåtl tillfälle att genomse riksmuseets och Upp
sala botaniska museums samlingar af Pulsatilla•. Till kyrkoherde 
S. J. Enander i Lillherrdal står jag i förbindelse för hans beredvil- 
villighet att sända mig lefvande material af A. vernalis L. från Här
jedalen; till statsgeologerna Hedström och Muntiie för benäget läm
nade upplysningar om berggrunden på de viktigaste växtlokalerna.
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I. HISTORIK.

Äldsta kända fyndorten för Anemone patens på Gotland och på 
samma gång i Sverige är den bekanta kullen vid Lojsta kyrka. 
Den insamlades jämte hybriden med A. pratensis därstädes afM. M. 
Floderus och Vilh. Stenhammar, då dessa under sin gotländska resa 
1855 uppehöllo sig i Lojsta den 20 och 21 juli De funno således 
inga blommande exemplar, och blott på ett individ sutto några 
frukter kvar. För fyndet redogjorde K. F. Thedenius (I) samt Sten
hammar och Floderus (I). Som naturligt är, väckte fyndet af två 
för Skandinaviska halfön nya »Pulsatilla-arter» stort jubel i intres
serade kretsar i Uppsala (»semper aliquid novi e Gotlandia», E. Fries 
i bref till O. A. Westöö), och lektor Hartman var förtjust öfver att 
Pulsatillornas antal i Sverige nära fördubblats. Af något intresse 
kan det då vara att få veta, att A. patens redan förut blifvit insam
lad på nämnda lokal. I O. A. Westöös herbarium, som nu tillhör 
Visby läroverksmuseum, ligga nämligen två stycken af Westöö den 
25 aug. 1852 tagna individ, på etiketten benämnda Anemone sil- 
uestris. Ett detta motsvarande och på samma sätt etiketteradt exem
plar befinner sig i Uppsala botaniska museum. Att bestämningen 
ej blifvit riktig, är ej att undra på, då utom bladrosetten blott en 
del af det vissnade blomskaftet vid denna sena årstid fanns kvar. 
Misstaget uppdagades, så snart fyndet 1855 blifvit kändt. Uppgiften 
om förekomsten af A. silvestris vid Lojsta hade emellertid då redan 
hunnit inflyta i Hartmans flora ed. 6, hvarur den äfven inkommit 
i senare litteratur. Växplatsen har alltifrån Eisen och Sti: xb er c; (I) 
i litteraturen gått under namn af Tomklint, hvilket emellertid är 
oriktigt. Af Adjunkt T. Vestergren fick jag tillfälligtvis höra, att 
befolkningen i trakten använder benämningen Tonnklint, samt att 
tonn (uttaladt med kort, öppet å-ljud) är gotländska formen för torn. 
Senare har jag själf genom samtal med Lojsta-boar ytterligare öfver- 
tygat mig om riktigheten häraf. Växten angafs vara bekant sedan 
mycket lång tid tillbaka, och att dessa s. k. »blåklockor» flitigt 
afplockas för att sättas i vatten, vet hvarje botanist, som på 
våren besökt platsen. Detsamma gäller för öfrigt äfven om »blå
klockorna» på File hed.

Egendomligt nog blef A. patens vid samma tid (1855) genom W. 
Nyländer inrangerad i Finlands flora, enl. Hj. Hjelt (I). Två ån- 
germanländska lokaler angifvas 1857 af R. F. Fristedt (I).
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A. Pulsatilla uppgafs af G. Wahlenberg (i Utkast till Gottlands 
Flora) oriktigt för Visby genom förväxling med A. pratensis; under 
hans vistelse på Gotland (juni—sept. 1799) torde Pulsatilla-arterna 
ej befunnit sig i blomningsstadium. Enligt C. Save (I) skulle A. 
Pulsatilla förekomma på Gotland »raro, ex. gr. in Hangvar», en 
redan genom sin form osannolik uppgift, som ej heller bekräftas 
genom något exemplar i Säves herbarium. Denna lokaluppgift 
kvarstår i Wahlenbergs Flora suecica (bägge upplagorna) och i 
Hartmans floror, ännu i 8:e upplagan 1861. Antagligen var det 
Westöö, som påvisade, att inga grunder förefunnos att upptaga 
arten i Gotlands flora; hos Eisen och Stuxberg (I) saknas den så
lunda.

Beträffande A. pratensis omtalas den först af Wahlenberg i hans 
nyssnämnda flora; blott en lokal nämnes (backarna omkring S:t 
Göran vid Visby). Förmodligen ansåg han A. Pulsatilla vara den 
vanligaste arten.

II. EN NY PULSATILLA-FORM.

Då min uppsats var i det närmaste färdig, inträffade något, som 
äfven på denna de botaniska öfverraskningarnas ö var oväntadt, 
nämligen upptäckten af en ny Pulsatilla-form. Jag erhöll nämligen 
på våren 1910 genom komminister Kn. Sundahls bemedling till 
påseende en blomma, hvars färg öfverensstämde med A. patens, men 
som genom sin mindre storlek vid en flyktig granskning snarare 
kunde anses tillhöra hybriden med A. pratensis. Som örtblad sak
nades, kunde emellertid ingen bestämning ifrågakomma. Fallet 
syntes ännu mera inveckladt, då jag den 14 maj vid besök i Ardre 
fick se åtskilliga friska exemplar, som af studeranden Gustaf Sun- 
dahl insamlats och satts i vatten. Komminister Sundahl berättade, 
att befolkningen talat om en blåklocksliknande växt, som förekom 
i närheten af ett mjölkningsställe i skogarna upp emot Herregårds- 
klint. Han hade därför själf uppsökt växplatsen och därvid genast 
funnit, att det här ej kunde vara fråga om den på Gotland vanliga 
A. pratensis.

Vid mitt första besök på växplatsen ofvannämnda dag voro de 
allra flesta blommorna i långt framskridet blomningsstadium, men 
vid förnyadt besök den 14 maj 1911, fick jag, tack vare den 
särdeles kalla våren, tillfälle att se hundratals blommor i sina tidi
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gare utvecklingsstadier. Genom några exkursioner längre fram under 
somrarna skaffade jag mig kännedom om frukt- och höststadierna 
samt den omgifvande vegetationens sammansättning.

Växtens allmänna utseende påminte i tidigt stadium om den 
ofvannämnde hybriden, men bladen skilde sig ej mycket från dem 
hos A. pratensis. Då emellertid pollen var väl utbildadt och frukterna 
utvecklade sig normalt, måste tanken på hvbridogent ursprung öf- 
vergifvas. Med hänsyn till blommans form och den rätt högväxta 
stängeln har Ardre-formen en viss likhet med A. moniana Hoppe 
hvilken emellertid såsom nära släkting till P. pratensis har mörk
violetta och betydligt mer lutande blommor. Ett par steg för långt 
mot A. patens står A. stijriaca (Pritzel) Hayek (I). Närmare kom
mer då A. grandis A. Kern., hvilken vanligtvis upptages som varie- 
tet af A. Pulsatilla L., men ej heller den befanns identisk med den 
nyfunna formen.

Det återstår då ingenting annat än att hänföra Ardre-formen till 
A. Pulsatilla L., ehuru dess habituella utseende i synnerhet mot 
slutet af blomningstiden är rätt mycket afvikande.

Utgående från A. Pulsatilla skall jag nu närmare redogöra för 
Ardre-formens förhållande till den. Stängeln är mer högväxt och 
nästan så grof som hos A. patens. Efter mätning på ett större 
antal pressade exemplar fann jag stängelns bredd strax nedom sve
pet hos A. Pulsatilla från Sveriges fastland och Danmark i medel
tal vara 2,i mm. (varierande mellan 2 och 3,5 mm.), men hos Ardre- 
formen i medeltal 3,3 mm. (varierande mellan 2,a och 4 mm.). Längden 
af stängel tillika med frisk blomma var hos den förra i medeltal 12 
cm. (varierande mellan 7 och 17 cm.), hos den senare i medeltal 
17 cm. (varierande mellan 10 och 23 cm.). Blomskaftet ofuanför sve
pet var hos den förra i medeltal l1/* cm. (varierande mellan V2 
och 3 cm.), hos den senare i medeltal 3 cm. (varierande mellan 
l1/a och 6 cm.). Denna sista olikhet framträder ögonblickligen vid 
en jämförelse mellan herbarieexemplar. Hos A. Pulsatilla (Fig. 1, 
högra bilden) räcker svepet hos en frisk blomma merendels högt 
upp på kalken, hos Ardre-formen (Fig. 1, vänstra bilden) höjer sig 
kalkens bas hos en fullt utslagen blomma nästan alltid öfver svepets 
flikar. Ofvanstående mått på A. Pulsatilla torde nog gälla äfven 
mellaneuropeiska exemplar; stängelns höjd angifves t. ex. vara 
8—15 cm. i en fransk flora af J. Morriére (I).

Arets örtblad äro hos Ardre-formen vid blomningstiden utvecklade 
ungefär så mycket som hos A. Pulsatilla eller något mindre. De
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förefalla vid jämförelse med denna art korta, och deras flikar synas 
mer tättsittande och breda. Vid mätning på fullt utväxta blad 
befanns det, att de större ändflikarnes bredd hos A. Pulsatilla var 
1—1,6, sällan 2 mm., i allmänhet omkring 1,2 mm., men hos 
Ardre-formen 1,3—3 mm., i allmänhet omkr. 2 mm.. Utväxta blad

Fig. 1. Anemone Pulsatilla från Göteborg (till höger) ocli var. gotlanclica 
från Ardre (till vänster). Skala 0,5 5.

af den senare likna således med hänsyn till Ilikarnas bredd dem 
hos A. pratensis, och endast genom urval bland ett stort antal in
divid kunde blad af normal Pulsatilla-typ erhållas. Vid odling ge
nom inflyttande af rotstockar ökas bladens dimensioner hos båda 
formerna, men samma proportion bibehålies.

Blomhyllet är mer kort klocklikt än hos A. Pulsatilla; kalkbladen.
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äro också i regeln kortare och bredare. Genom mätning (på pres- 
sadt material) fann jag på omkring 15 st. blommor hos A. Pulsatilla 
kalkbladens längd i medeltal 32 mm. och bredd 11 mm., alltså för
hållandet mellan längd och bredd nära 3; hos Ardre-formen voro 
motsvarande tal 29, 14 och 2 (ungefär).

Blomhyllets färg hos den nya formen öfverensstämmer i det när
maste med färgen hos A. patens, hvilken i friskt tillstånd i allmän
het kan betecknas såsom ljust blåviolett, mellan coernleus och vio- 
laceus i Saccardos färgskala, under det att A. Pulsatilla stöter mer 
i rödt och kan benämnas violett eller rödviolett (mellan purpureus 
och violaceus). På bredvid hvarandra lagda pressade exemplar är 
blomfärgen ofta så olika, att man är frestad att kalla blomman hos 
A. patens blå och hos A. Pulsatilla röd. Det är af intresse att se, 
huru flororna benämna dessa arters blomfärg. I allmänhet använ
des utan vidare åtskillnad benämningen violett för bägge arterna. 
Såsom blåviolett angifves färgen hos båda arterna i Sveriges Flora 
af Neuman och Ahlfvengren samt Garcke (I); ljust blåviolett hos A. 
patens och blåviolett hos A. Pulsatilla i Kroks och Almquists skol- 
flora; blåviolett hos A. patens af E. Fiek (I), ljust violett i Hartmans 
flora, ed. 8. Hos A. Pulsatilla angifves färgen till skillnad från 
A. pratensis oftast som ljust violett. En enligt min uppfattning 
riktigare färgbestämning förekommer hos K. Fritsch (I), nämligen 
violett för A. Pulsatilla och blåviolett för A. patens; likaså för A. 
Pulsatilla hos J. Ch. Döll (I) violett eller rödaktigt violett, hos J. D. 
Hooker (I) »dull purple», hos C. Hartman, ed. 8, M. G. Sjöstrand 
(I) och W. A. Wall (I) rödviolett; blommorna uppgifvas t. o. m. 
såsom röda hos Hartman ed. 2 och ljusröda hos C. J. Hartman 
ed. 1.

Blomfärgen hos den på hällmark växande Ardre-formen är i det 
närmaste densamma som hos A. patens, ehuru i allmänhet mera 
intensiv och sålunda vackrare; i tidigare stadium närmar den sig 
dock stundom färgen hos A. Pulsatilla, och särskildt är detta fallet 
på växtlokalens nedre gräns i barrskogskanten, där kalkhällen fläck
vis täckes af ljungbeväxt sand. De i själfva ljungtorfven uppskju
tande individen hade tydligt rödvioletta blommor. Det synes allt
så, som om underlagets kemiska beskaffenhet hade en omedelbar 
inverkan på blomfärgen, och förhållandet påminner om det kända 
konststycket att medelst en syra förvandla en blå eller violett växt- 
färg till röd. A. Pulsatilla är särdeles lämplig för detta experiment. 
Måhända är den violetta färgens framträdande på kalkhaltig jord
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->V*

beroende på kemiska reak
tioner liknande dem som 
enligt H. Paul (Die Kalk
feindlichkeit der Sphagna 
und ihre Ursache) äga 
rum hos Sphagnum. Hos 
i Visby odlade (inflyttade) 
exemplar bibehåller sig den 
blåvioletta färgen.

I detta sammanhang kan 
det vara skäl att redogöra 
för de vanligaste färgerna 
hos A. pratensis. Man fin
ner nog ofta svartaktigt 
purpurfärgade kalkblad; 
stiften ha då samma färg.
Dessa individ kunna alltså 
hänföras till A. nigricans 
(Störck) v. micrantha Beck., 
hvilken emellertid enligt 
Hayek (II) inom Skandi
navien blott skulle före
komma i Danmark. Van
ligen är likväl färgen lju
sare och växten utgör då 
den äkta Pulsatilla praten
sis Mill. Ej sällan äro 
kalkbladen på insidan smut
sigt grönhvita eller smuts
gula, blott mot kanterna 
eller spetsen med svagt 
violett anstrykning; hos 
dessa individ äro stiften 
och märkena också ljusa.
De mest avancerade af 
dessa ljusa fälgvarieteter Fig. 2. Anemone Pulsatilla var. gotlandica 
utgöra f. ftaua Lge och f. från Ardre, maj 1911. Skala 0,45.
flavescens Ahlfv. Mycket sällsynt är däremot f. alha Tausch; det af 
mig sedda exemplaret hade kalkbladen hvita, endast mot basen på 
yttersidan litet grönaktiga, och märkena grönhvita. Detta exmplar
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var tillika alldeles glatt och motsvarade så till vida f. glabrata 
Flod., hvilken dock har violetta blommor, enligt originalexemplar 
i Uppsala botaniska museum. A. patens visar stor jämnhet i lär
gen; någon hvitblommig form har af mig ej blifvit sedd. Af hy
briden finner man dels mörkblommiga individ, som hantyda på 
en korsning med den mörka formen af A. pratensis, dels ljusblom
miga med nästan hvita märken.

Hvarken hos A. patens eller Ardre-formen af A. Pulsatilla har jag 
sett den minsta benägenhet till klyfning eller mångdubbling af 
kalkbladen.

Vore nu nämnda kännetecken hos Pulsatilla från Ardre fullt 
beständiga, så skulle det i öfverensstämmelse med förfaringssättet 
hos Hayek (II), hvilken uppställt flera svagt differentierade former 
såsom arter, kunna bli fråga om att öka antalet med ytterligare 
en. Men då karaktärerna livar för sig tagna äro underkastade 
reduktioner i riktning mot hufvudarten, anser jag att Ardre-formen 
bör erhålla lägre rang och vill därför uppställa följande varietet:

Anemone Pulsatilla L. (Pulsatilla vulgaris Mill.) var. gottandica n. 
var. — Fig. 2.

Cauli robustiore elatiore, laciniis foliorum latioribus linearibus — 
lineari-lanceolatis usque lanceolato-oblongis, flore involucrum cito 
superante, perigonio brevius campanulato usque hemispheric» 
violaceo — azureo-violaceo, tepalis ovato oblongis — subovatis 
a forma primaria devians. — Hab. Gotlandia, paroec. Ardre, in 
loco calcareo-petroso »hällmark» dicto.

III. FENOLOGISKA IAKTTAGELSER.

För Anemone pratensis framgår blomningstidens början af följande 
tabell, upprättad efter iakttagelser på öppen, i allmänhet sandig 
mark i Visbytraklen. Blomningens början anses äga rum, då på 
normal ståndort ett och annat blomhylle har öppnat sig.

Ar 1886, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
dag *°A 29A ( 10/s) Vs 28A “A (Vs) ? 13A 23A 25A 26A 24/<
år 1899, 1900, 01 , 02, 03 , 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,

dag 26A Vs 28A■ (Vs) *v4 23A S0A 17A (20/4) 26/4 2/s 14A :

Medelvärdet blir således 25 april. Antesen kan allt efter vårens 
beskaffenhet afslutas i maj eller juni, tidigast omkring 15 maj 
(år 1890, 1894, 1906), senast omkr. 10—15 juni (år 1887, 1888,1902).
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I medeltal kan 1 juni sägas vara tiden för den egentliga blomnin
gens afslutande, hvarefter under normala år friska blomhyllen mera 
undantagsvis förekomma och då i sammanhang med de prolepsis- 
artade företeelser, hvarom längre fram skall talas. Blomningstidens 
längd kan alltså anslås till 35 dagar. De första mogna frukterna 
finner man normalt i midten af juni, under tidiga år redan omkring 
1 juni (1894, 1906), efter kalla vårar omkring 25 juni (1888, 1908, 
1909). Efter ytterligare två veckor ha de flesta småfrukterna affallit.

Att iakttaga A. patens under dess första blomningsstadium faller 
sig på grund af växplatsernas aflägsenhet ej så lätt. Genom jäm
förelse med A. pratensis tror jag mig dock kunna erhålla ett ganska 
godt värde. Under besök på File hed i Othems socken den 14 
april 1910 fann jag minst ett femtiotal blommor af A. patens ut
slagna, alla med friska kalkblad, under det blomknopparnas antal 
med säkerhet var större. Blomningen torde därför ha börjat om
kring den 7 april eller en vecka före A. pratensis. Detta stämmer 
öfverens med några anteckningar under andra år. Så t. ex. började 
blomningen omkring den 17 april 1896 enligt meddelande af M. 
Östman, den förste botanist som sett växten på denna lokal; A. 
pratensis däremot började sin blomning den 25 april samma år. 
Ungefär samma tidsskillnad visade sig år 1900. Odlad i något 
skuggigt läge i Visby får A. patens sin antes fördröjd, så att den 
slår ut en eller annan dag senare än A. pratensis på torra soliga 
sandfält och hällmarker. Blomningstidens längd utgör ungefär en 
månad och är således litet kortare än för A. pratensis. Orsakerna 
till den tidigare och på samma gång kortare blomningstiden finna 
delvis sin förklaring i den här nedan lämnade framställningen af 
skottbildningen.

Hybriden mellan senast nämnda två arter har sin blomningstid 
något senare än A., patens. Så t. ex. anträffades ingen utslagen 
blomma af hybriden vid ofvannämnda exkursion till File hed den 
14 april 1910. Och då den är alldeles ofruktsam, kan man ju 
vänta, att antesen skall fortvara längre. Detta framgår också af 
iakttagelser på samma plats t. ex. den 24 maj 1908; A. patens var 
då nästan utblommad, i det blott ett fåtal blommor hade friska 
kalkblad, men af hybriden stodo då alla individ i sin fulla fägring. 
Alldeles samma iakttagelse gjordes vid Lojsta den 13 maj 1911 
(fenologiskt motsvarande 20 ä 25 maj 1908). Likaså är hos ett i 
Visby odladt exemplar af hybriden blomningstidens början hvarje 
år försenad ilera dagar och dess slut minst en vecka i jämförelse
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-med A. patens på samma rabatt. Den 19 maj 1888 funnos vid 
Lojsta blott blomknoppar af hybriden, då af A. patens c:a 50 °/o af 
antalet blommor för året hade öppnat sig.

Beträffande A. Pulsatilla var. goltandica synes dess blomningstid 
nära sammanfalla med den för A. pratensis, och antesen var t. ex. 
den 14 maj 1911 mindre långt framskriden än hos A. patens vid 
Lojsta.

IV. TILL BLOMMANS BIOLOGI M. M.

A. patens uppgifves såsom proterogyn, så af Kerner (I); och den 
är det nog, om ock i ringa grad. Samma dag som blomman öpp
nar sig eller en dag senare kan man få se några ståndarknappar 
på androeceets ena sida öppna sig. De först mogna ståndarne äro 
de yttre, som döljas af de i böljan af antesen tilltryckta kalkbladen. 
Kringsvärmande dipterer kunna därför tumla om i blommarna vid 
antesens början utan att komma i beröring med pollen. Vid min 
exkursion till File hed den M/i 1910 öfvertygade jag mig också om 
att märkena hos en del unga blommor ej voro belagda med pollen 
trots oupphörliga och ofta långvariga flugbesök. I fullt öppna 
blommor är honung och pollen däremot med lätthet tillgänglig för 
diptererna. Blommorna besöktes också flitigt af citronfjäriln (Gonep- 
teryx Rhamni). Fjäiiln satte sig på kalkens kant och nedförde 
sugröret mellan ståndarna och kalkbladen utan att därvid komma 
i beröring med de tätt hopstående, nästan upprätta pistillernas mär
ken. Efter uppflykten fladdrade fjäiäln i närheten och återvände 
stundom till samma blomma, som han nyss lämnat. Honungssaften 
är nämligen så rikligt tilltagen och utbredd till hela omkretsen af 
den vida glandeliängen kring ståndarmassans bas, att flera besök 
löna sig, i synnerhet om fjäriln slår ned på olika delar af blom
mans periferi. På grund af fjärilns beteende kunde jag sluta, att hans 
besök blott undantagsvis föranledde pollinering, särskildt då stiften 
äfven i äldre blommor ej äro nämnvärdt utböjda. Den hängande, 
-obemäi-kta och mer svårtillgängliga blomman hos A. pratensis mot
tog, såvidt jag kunde se, intet fjärilbesök; på grund af att kalkens 
mynning vid antesens böi'jan endast föga höjer sig öfver marken, 
lämpar sig denna blomma ej i det stadiet för fjärilar. Men ett par 
veckor senare, då talrika blommor af denna art höjt sig öfver 
marken så mycket, att fjärilar utan svårighet kunde slå ned under 
kalkens kant, såg jag i Visbytrakten citronfjäriln besöka äfven
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denna art. I välförsedda blommor dröjde fjäriln rätt länge, t. o. m. 
2 minuter, hvarunder han några gånger ändrade plats. Eftersom 
märkena hos A. pratensis äro starkt utböjda, äger nog pollinering 
rum vid de flesta fjärilsbesök. Bland besökande insekter märktes 
också humlor (Bombus muscorum och B. terrestris); äfven de dröjde 
mycket länge i blommorna.

På växplatsen å File hed syntes den 14 april hvarken bin eller 
humlor; Sa/ix-arter tyckas ej heller finnas i närheten. Af allt alt 
döma bör hybridbildningen mellan båda Anemone-arterna å File 
hed tillskrifvas de dipterer, som i tämligen stort antal surrade om
kring och emellanåt uppehöllo sig i blommorna. Som A. pratensis 
förekommer helt sparsamt på platsen och dess blomningstid är 
något senare, och då vidare de för en större dipter åtkomliga 
ståndarknapparna åtminstone någon dag efter antesens början för- 
blifva oöppnade samt stiften snart bli bågformigt utböjda, är det 
ganska säkert, att de första blommorna hos denna art pollineras 
från A. patens, medan de senare framkommande få sina märken 
belagda med pollen från båda arterna. A. patens däremot saknar 
i intet stadium möjlighet att pollineras från individ af egen art 
Hybriden torde därför i allmänhet uppkomma af A. patens och 
A. pratensis q. — De i Visby odlade exemplaren af A. patens besö
kas mycket af bin, hvilka intränga äfven i halföppna blommor. 
Hos en dylik, som ännu hade alla anterer tillslutna, fann jag efter 
insektbesöket märkena pollinerade. Denna blomma förhöll sig så
ledes faktiskt som proterogyn.

På Anemone-lokalen vid Lojsta har jag sett citronfjärilar, kålfjä
rilar och dipterer. Antagligen äro bin och humlor där ej sällsynta 
gäster.

A. paténs tillsluter blomhyllet m. e. m. fullständigt vid regn och 
om natten. Detta skyddsmedel blir särskildt effektivt, därigenom 
att blomman snart plägar rikta sig snedt mot den bäst belysta sidan 
och sålunda vid regn har 1 tt att intaga en lutande ställning. Hos 
A. pratensis är däremot blomman genom sin alltid hängande ställ
ning väl skyddad. Efter antesen blir blomman äfven hos A. patens 
starkt lutande eller nästan hängande. Vid fruktmognaden är som 
bekant stängeln hos alla arterna upprätt. G. Froelich har (enl. 
Scholz p. 248) användt blomhyllets ställning såsom systematiskt 
kännetecken och urskilt en f. nutans af A. patens. Artens för
hållande på Gotland ger intet stöd åt ett sådant förfaringssätt.
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V. SKOTTBYGGNADEN.

Såsom i växtbeskrifningarna uppgifves saknar A. patens (Fig. 3) 
under blomningsstadiet utvecklade örtblad; dessa äro åtminstone 
vid antesens början fullständigt inneslutna inom de fjällika låg
bladen, och deras dubbelvikta flikar framskjuta i allmänhet, först 
då antesen nått kulmen eller då hyllet börjar vissna. Hos unga 
individ och alla andra, som ej blomma under året, påskynda

Fig. 3. Anemone patens från File hed, 30 maj 1909. Skala 0,4.

däremot bladen sin utveckling, så att de vid midten af blomnings
tiden äro rätt långt komna. På långt håll ser man deras ljusa 
grönska; skaften resa sig högt öfver markens moss- och lafbetäck- 
ning, och skifvorna hålla på att breda ut sig. På greniga, blom
bärande individ synas vid samma tid inga blad ens på sådana 
grenar af rizomet, som under året sakna blommor. Näringen går 
således i första rummet till de florala delarna, hvarigenom det blir 
möjligt för den väldiga blomman att stå fullt färdig till och med 
före midten af april. I D. B. V:s trädgård i Visby odlas sedan 
c:a 10 år två stora exemplar med mycket greniga rizomkomplex.
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Af någon anledning blommade det ena ganska sparsamt under sista 
våren; blott tre blommor utvecklades och de kommo betydligt 
senare än normalt, men i stället voro bladen tidigt utvecklade, så 
att de vid blomningens början nådde öfver blommorna. Hos det 
andra individet, som ståtade med ej mindre än sjuttio blommor, 
syntes däremot inga öxtblad, förrän blommorna började vissna.

Skottbyggnaden hos 7Ju/sah//a-arterna öfverensstämmer visserligen 
i stort sedt med den beskrifning på A. pratensis och Pulsatilla, som 
Irmisch (I) lämnat. Blomman är sålunda terminal och skottet i 
regeln två-årigt på det sätt, att första året utvecklas nederst örtblad 
och däröfver lågbladen (knoppfjällen), som innesluta blomknoppen 
för nästa år. Men olikheter, som väsentligt inverka på arternas ha
bitus, finnas. Rotstocken hos A. patens är rik på knoppar och har 
talrika grofva och förlängda grenar, så att ett äldre individ plägar 
samtidigt uppbära ända till ett tiotal eller hos odlade exemplar 
ganska talrika blommor. A. pratensis är oftast en-blommig. Undan
tagsvis, särskildt på näringsrik eller blottad jord, kan den bli 
mångblommig, men blomskaften sitta då tätt tillhopa och blommorna 
tillhöra olikåldriga generationer och framkomma delvis successivt, 
så att blomningen på sådana individ kan fortvara tämligen länge.

Skottutvecklingen hos A. patens ter sig på följande sätt. Om våren 
finner man på ett med blomma afslutadt skott följande blad unge
fär i bladställningen Vs: nederst trådiga rester af förra årets nu 
vissnade örtblad, däröfver vanligen 6 eller 7 stora lågblad, alla utan 
skifva eller med otydliga rudiment därtill (i motsats mot A. praten
sis, som merendels har något färre lågblad, av vilka de innersta 
1—2 (sällan 3) i allmänhet äro utrustade med m. e. m. tydlig skifva). 
Åtminstone de inre lågbladen äro friska, hvitaktiga. Tydliga knoppar 
finnas hos A. patens till ett antal af minst tre, nämligen alltid en 
{den största) i innersta lågbladsaxillen, nästan alltid en i den när
maste och oftast äfven en (hvilande) mindre knopp i en eller två af 
de nedersta axillerna; mellan dessa olika slag av knoppar befinner 
sig alltså en lucka. De två förstnämnda knopparna utgöras af 
framväxande biaxlar, vid blomningstidens början försedda med 1 
eller 2 tydliga, ehuru icke framskjutande, unga örtblad, men ännu 
inga synliga lågblad (knoppfjäll). Hufvudaxeln uppbär således nu 
omedelbart blott lågblad, och den sekundära axelns frambrytande 
örtblad äro tidigt på våren knappt centimeterlånga. I augusti och 
september, då blomskaften vissnat, äro de två sidoaxlarnas örtblad 
(till antalet 2—3, sällan flera) för längesedan utväxta; på dem följa
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nu omedelbart utan öfvergångar de knoppfjäll, hvilka bilda vinter
knoppen, som innesluter en terminal blomknopp för nästa år. 
Knoppar, bildande en tredje generation och nu bestående af ytterst 
små örtbladsämnen synas i allmänhet i de två öfversta knoppfjäl
lens axiller. De nämnda för nästa år afsedda, på andra skottgene
rationen sittande terminala blomknopparna äro redan i augusti 
tydliga, i det androeceum har en diameter af 2—3 mm. Den ena 
(den lägre) af de två axlarna af andra ordningen kan emellertid 
ofvanför de utväxta örtbladen afslutas med en likaledes af knopp
fjäll sluten vegetativ knopp, som utvecklas till bladrosett nästa år. 
Detta är en af orsakerna, hvarför de särskilda rizomgrenarne ej 
alltid äro tvåblommiga, hvilket eljest skulle blifva fallet. En annan 
orsak är, att blomknoppar, som anlagts på hösten, sedermera efter 
obetydlig utveckling abortera. Djurskador kunna skenbart åstad
komma samma verkan; därom mera längre fram. Ofta uppträda 
vegetativa knoppar i axiller till örtblad, som sitta nedom knopp
fjällen.

Äfven på de ej blommande skotten omväxla örtblad och lågblad; 
de senare äro liksom de knoppar, de bilda, smalare än hos de 
florala skotten.

De hvilande knopparna från rotstockens äldre delar likna till 
slut smala och blott några mm. långa dvärggrenar; de förblifva 
länge slutna och tillväxa årligen helt omärkligt, men undantagsvis 
förstoras en knopp hastigt, och det så uppkommande skottet för
håller sig sedan som rizomets öfriga grenar. Ett individ kan bära 
flera (ända till ett tiotal) för året sterila bladrosetter samt ett fåtal 
florala skott, men i allmänhet är de florala skottens antal större än 
de sterila bladrosetterna.

Hos odlade exemplar af A. patens inträffar det ofta, att den blom
bärande hufvudaxelns öfversta knoppfjäll i sin axill utvecklar (genom 
ett slags prolepsis) en blomma, hvars skaft då vid basen omgifves 
af några knoppfjäll men (så vidt jag hittills sett) inga örtblad. 
Skottbildningen blir då i det närmaste densamma som hos vissa fler
blommiga individ af A. pratensis. Endast en gång har jag hos A. 
patens i vildt tillstånd funnit något liknande. Bland c:a 300 exem
plar af vanlig skottbyggnad påträffade jag nämligen ett, som hade 
ett treblommigt årsskott liknande det, som här nedan hos A. pratensis 
betecknas med A. 1. c, men skildt från hvarje iakttaget sådant 
därigenom, att den andra generationen nedom blomman var försedd 
med flera lågblad men inga örtblad.
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Åtskilliga andra afvikande fall kunna förekomma hos A. patens 
De från hufvudaxeln axillärt utväxande bladskotten, som på hösten 
afslutas med florala vinterknoppar, kunna t. ex. under samma 
sommar utveckla en dubbel period af låg- och örtblad. Exempel 
på bladföljden nedifrån uppåt på dylika skott är bos ett individ: 
2 örtblad, 1 lågblad, 1 örtblad, 5 hopslutna lågblad; hos ett par 
andra: 1 (eller 2) örtblad, 1 lågblad, 2 örtblad, (hvaraf det yttre med 
rudimentär skifva), 6 slutna lågblad.

Som sammanfattning kan sägas, alt de äldre individen äro tuf- 
eller nästan mattformigt utbredda och flerblommiga; de hvarandra 
närmast sittande blommorna ha normalt uppkommit från två syskon
knoppar på föregående års hufvudaxel. Skottbyggnaden är föga 
växlande, de olika slagen af blad väl differentierade, blomningen 
väl reglerad, höstblommor t. ex. äro ej iakttagna, och växtens ekologi 
synes gå ut på att vid vegetationsperiodens början och på kortaste 
tid utveckla ett stort antal blommor och därefter lika hastigt en 
stor bladmassa. Ett sådant utvecklingsförlopp synes bäst lämpadt 
för stäpper i ett svalt klimat.

Hos A. pratensis finnes upptill på den med terminalblomma afslu- 
tade hufvudaxeln merendels blott en axillärknopp, nämligen inom det 
öfversta knoppfjället; sällan utvecklas en knopp ur den närmast 
lägre axillen. Då därjämte hvilande knoppar i de vissnade örtbla
dens axiller nästan aldrig komma till utveckling, följer däraf, att 
rotstocken A'anligen förblir ogrenad och plantan enblommig. Men 
den axillärknopp, som är synlig, utvecklar sig på våren så mycket 
hastigare. Redan vid blomningstidens början har den alstrat två 
eller tre blad, som med sina halft utbredda skifvor framskjuta öfver 
hufvudaxelns knoppfjäll. I flororna anmärkes också, att jordblad 
vid blomningen förefinnas. I olikhet mot A. patens ha ju också 
hufvudaxelns inre knoppfjäll rudiment till skifvor eller äro utbytta 
mot örtblad med stora slidor. Hos ff. pratensis ser man emellertid 
ej sällan två tätt hopslående blomskaft; blomman på det ena är 
något försenad. Den uppstår halft proleptiskt, i det den i öfversta 
lågbladets axill framkommande knoppen genast ger upphof till ett 
vegetativ-floralt skott, uppbärande redan nu två (eller ett, sällan 3 
eller 4) örtblad och en terminal blomma, men i regeln inga fjällika 
lågblad. På denna andra generation framkommer då i öfversta 
axillen en tredje generation, bestående af en naken knopp (utan 
knoppfjäll), vilken redan på våren utvecklar assimilerande blad. 
Enligt Irmisch (I) skulle 2:a skottgenerationens blad ha liten eller
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ingen skifva. En sådan reduktion har jag funnit mycket sällsynt på 
gotländska exemplar. Det af Irmisch nämnda fallet förekom t. ex. 
blott en gång bland 68 undersökta exemplar; fjällika lågblad jämte 
däröfver sittande örtblad med skifva förekommo däremot i 4 fall. 
I 63 fall af 68 voro 2:a generationens blad alltså örtblad, hvilket 
bättre stämmer med Irmischs iakttagelse på i augusti blommande 
exemplar af A. Pulsatilla.

Den prolepsisartade utvecklingen kan sträcka sig ännu längre, i 
det att, då två på hvarandra följande generationer af florala skott 
uppstå under samma vegetationsperiod, den n3rssnämnda tredje 
generationens bladknopp ersättes af en vegetativ-floral knopp, bestå
ende af ett eller två örtblad och en ny terminal blomknopp. Denna 
är då i början af maj knappt längre kommen än normala blom
knoppar eljest äro under blomningen den föregående hösten, men 
utvecklas snart vidare, så att följaktligen tre successiva blomgenera
tioner uppstå under en vegetationsperiod och samtidigt synas då på 
stänglar med aftagande längd en fruktsamling, en äldre blomma 
och en nyutslagen sådan. Gröna blad tillhörande fyra olika skott
generationer, kunna alltså samtidigt fungera. Tre blomgenerationer 
förefunnos i icke mindre än 13 fall bland 70 greniga årsskott. Till 
och med en fjärde blombärande generation har jag en gång iaktta
git. l:a och 2:a generationerna afslutades då (6 juni 1911) med 
nästan mogna fruktsamlingar, den 3:e med en äldre blomma och 
den 4:e med en blomknopp på tre cm. långt skaft. Den allra sista 
skottgenerationen (här den 5:e) var som vanligt ett litet blad
skott.

Följande skema lämnar en öfversikt öfver skottkomplexens utse
ende hos A. pratensis på våren. Antalet blad å hufvudaxeln antages 
för enkelhetens skull alltid vara 6. (Fig. 4—7).

A. Enblommiga årsskott.

1. Intet blad i hufvudaxelns vinterknopp har skifva.
a. Storbladigt skott både i 6:e och 5:e bladets axill.

(Fig. 4).
b. Dylikt bladskott blott i 6:e bladets axill.

2. Det 6:e (öfversta) bladet å hufvudaxeln har skifva. 
a. och b. som förut. (Fig. 5).

3. Både 5:e och 6:e bladen å hufvudaxeln ha skifvor. 
a. och b. som förut.
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Både höger- och vänsterspiraler förekomma, och då vidare skotten 
kunna vara homodroma eller antidroma, uppstå minst 36 olika fall, 
hvilka jag för öfrigt alla iakttagit med undantag af 1. a. och 3. a. 
hos vänsterspiral. Fallet a. är inom alla tre kategorierna ganska 
sällsynt; vid ett tillfälle befanns det, att bland 50 utan urval upp
tagna 1-blommiga individ intet enda hade bladknopp i näst sista 
axillen å hufvudaxeln; en annan gång söktes detta fall förgäfves 
bland ännu större antal individ. Det är således klart, att greniga 
rotstockar skola höra till undantagen.

Fig. 6.Fig. 4. Fig. 5.
(C'. 2. c., en del.)(A. 1. a.) (A. 2. b.) cB. 3. c.)

B. Årsskott med blommor af två successiva generationer, (i det att 
ett vegetativ-floralt skott, bärande 1 —4 örtblad och en terminal 
blomma, utvecklas i 6:e bladets axill).

1. Intet af vinterknoppens blad har skifva.
a. Storbladigt (ännu blott vegetativt) skott i 5:e bladets 

axill.
b. Utan skott i 5:e bladets axill.
c. Vegetativ-floralt (eller floralt) skott äfven i 5:e bladets 

axill.
2. Det 6:e bladet å hufvudaxeln har skifva. 

a., b. och c. som förut.
3. Både 5:e och 6:e bladen ha utbildad skifva. (Fig. 6). 

Alla nio fallen äro iakttagna både hos höger- och vänsterspiral.
Vanligast äro 1. b. och 1. c. Enär skotten äro än homodroma, än 
antidroma, uppstå minst 60 olika fall. Fallet b. motsvarar i det 
närmaste två på hvarandra följande en-blommiga årsskott, och rot
stocken förblir ogrenad, ehuru naturligtvis med sympodial skottföljd. 
Då blomningen sker efter kategorierna a. och c., skulle däremot en 
förgrening hos rotstocken visa sig det följande året, enär den innersta 
axillen hos ett vegetativ-floralt skott alltid är försedd med en knopp.

Svensk Botanisk Tidskrift 1012. 2
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Förgrenade äldre rizom äro emellertid vida sällsyntare än flerblom
miga årsskott på grund däraf, att vegetativ-florala knoppar ofta tyna 
bort efter en kortare tillvaro likasom hos A. paiens.

Skottbyggnaden kan vara än mer komplicerad hos frodiga indi
vid. Så t. ex. har jag sett ett individ, som hade vegetativ-florala 
skott i 3:e, 5:e och 6:e axillerna men endast ett grönt bladskott i 
4:e axillen. Ett annat årsskott hade bladskott inom 6:e axillen 
men ett floralt inom den 2:a. Vidare kan en fjärde grupp upp
ställas, utmärkt däraf, alt årsskottets tre innersta blad äro försedda 
med skifvor; ett skott som skulle betecknas med A c., är iakttaget. 
Vegetativ florala axlar af 2 a ordningen uppbära vanligen 1—2, någon 
gång 3—4 örtblad, stundom både örtblad och lågblad, sällan blott 
ett lågblad men inga örtblad. Bladskottet (3:e generationen), som 
alltid utvecklas i öfversta axillen, kan således komma att sitta i 
olika lägen i förhållande till blomaxlarna. Tages hänsyn härtill, 
finner man antalet kombinationer ofantligt stort.

C. Årsskott med blommor af tre succesiua generationer.
Flera fall äro iakttagna, dels höger- dels vänsterspiral, motsva

rande 1. b., 1. c, 2. c., 3. a., 3. c. i föregående skema. Skottaxeln 
af 2:a ordningen kan uppbära två axlar af 3:e ordningen och således 
med dem motsvara kombinationen 3. c. Axlarna af 2:a och 3 e 
ordningen bära ofta blott ett örtblad (stödjeblad för blomman). Skott- 
följden motsvarar då ett monochasium (»Wickel»).

A. pratensis har trots de ofvannämnda talrika fallen en tämligen 
väl bestämd skottbyggnad, i det de afvikande individen blott utgöra 
en mindre del af hela antalet. Rotstocken är enklare, bladmassan 
mindre, men så äro också blommorna färre. Bladens differentiering 
i lågblad och örtblad är ej så strängt genomförd som hos föregå
ende, och antesen försiggår samtidigt med bladutvecklingen. Blom
ningstiden är mindre skarpt begränsad, hvilket visar sig dels i den 
successiva blomningen hos flerblommiga individ, dels i höstblommor 
uppkomna genom verklig prolepsis. Växten har således inneboende 
anlag att utnyttja en längre tid af vegetationsperioden. Dess ekologi 
påminner om de varmare ländernas växter. Måhända har arten 
uppstått i ett varmt klimat med lång Aregetationsperiod och dess 
blomningstid förkortats och dess florala system förenklats först 
sedan arten blifvit en stäppväxt. Den nu under gynnsamma om
ständigheter framträdande sträfvan att utveckla flera successiva 
generationer florala skott under en vegetationsperiod skulle då vara 
af atavistisk natur.
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A. patens xpratensis (Fig. 8) har grenig rotstock och vanligen ört
bladskott i de två öfversta lågbladens axiller som A. patens, men 
innersta lågbladet har en antydan till skifva och örtbladen äro vid 
blomningstidens början utvecklade nästan så mycket som hos A. 
pratensis. Hybriden visar således äfven i sin skottbyggnad en bland
ning af föräldrarnas egenskaper. Af 12 enblommiga årsskott till
hörde 7 stycken kategorien 1. a. i ofvanstående skema, hvilket röjer 
inflytande af A. patens. Fallen /. b., 3. a. och 3. b. hänvisa på 
A. pratensis. Af flerblommiga årsskott har jag blott antecknat i. a.,

Fig. 8. Anemone patensXpratensis från File hed, 
maj 1909. Skala 0,4.

/. c., 2. a. och h. c. Det skulle nog varit möjligt att vidare utfylla 
statistiken, ty undersökningen kan vid blomningstiden ske på fältet 
utan skada för växten.

För skottföljden bos A. Pulsatilla var. gotlandica kan användas 
samma skema, som här ofvan är framställdt för A. pratensis. Där
vid visar sig emellertid, alt mycket större omväxling hos enblom
miga årsskott är rådande. Största frekvensen (c.a 30 %) har kate
gorien 1. a., som alldeles motsvarar skottbyggnaden hos A. patens.
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Därnäst komma 1. b. och 2. a., tillsammans ungefär lika talrika 
som föregående fall. De öfriga fallen, äfven 4., äro representerade, 
men de flesta tämligen sällsynta. I motsats mot förhållandet hos 
A. pralensis är kategorien a. alltid vanligare än b. Hos årsskottets 
vinterknopp finner man stundom de tre innersta bladen ha skifvor. 
I korthet kan sägas, att skottbyggnaden öfverensstämmer med den 
hos A. patens därigenom, att bladskott oftast förekommer i näst 
sista axillen å hufvudaxeln, och med A. pralensis därigenom, att 
de 1—3 innersta bladen i vinterknoppen ofta äro försedda med 
skifvor eller rudiment därtill. Den prolepsis-artade utvecklingen af 
ett vegetativ-floralt skott, utgörande andra generationen, är också 
ett om A. pratensis påminnande drag. Det sker emellertid ganska 
sällan, kanske blott i ett fall på hundra. Sålunda företer skott
byggnaden ungefär samma kombinationer som hos A. patens x 
pratensis.

Samma skottbyggnad har, så vidt af det mindre rikhaltiga mate
rialet kunde ses, A. Pulsatilla från Småland. Säkert är, att kate
gorien a. är öfvervägande.

Alt såsom Ihmisch (I) i fråga om skottbyggnaden sammanföra A. 
pratensis och A. Pulsatilla är sålunda ej riktigt lämpligt. Hans upp
gift, att ett bladskott ofta befinner sig i axillen till det näst innersta 
bladet i vinterknoppen, är egentligen ej träffande för någon af de 
båda arterna. Ty hos A. pratensis händer det ganska sällan och hos 
A. Pulsatilla är det nära nog regel. Ytterligare vill jag påpeka, att 
då en 2:a vegetativ-floral skottgeneration förekommer, denna i all
mänhet blott uppbär örtblad, men stundom 1—2 lågblad och där- 
inom ett örtblad; det af Irmisch angifna fallet med blott lågblad 
måste vara ytterst sällsynt.

Den rika omväxlingen i skottbyggnaden hos A. Pulsatilla synes 
antyda, att denna art under sin utveckling ej såsom de föregående 
arterna varit utsatt för så ensidiga klimatiska och edafiska faktorer, 
att de påtvingat arten ett noga regleradt ontogenetiskt utvecklings
förlopp. A. Pulsatilla plägar ju också räknas till ekfloran.

Eftersom jag haft tillfälle att undersöka tämligen rikligt material 
äfven af A. uernalis L., skall jag lämna en kort öfverblick öfver 
dess skottbyggnad. I afseende på förgrening förhåller den sig som 
A. patens, på den grund att bladrosetter finnas både i sista och 
näst sista axillen hos vinterknoppen. Greniga herbarieexemplar 
äro ju också vanliga. Men dessa bladrosetter börja med ett knopp
fjäll (sällan med liten skifva). Om 2:a generationen är floral, upp



21

bär dess axel i regeln två lågblad och inga örtblad (som hos A. 
patens); 3:e generationens bladrosett börjar då nästan alltid med 
örtblad och saknar lågblad. Gränsen mellan örtblad och knopp
fjäll på hufvudaxeln är mindre skarp; det kan till och med hända, 
alt alla knoppfjällen ha en rätt tydlig, om ock liten skifva. Sterila 
rosetter ha också period af lågblad och örtblad, men lågblad utan 
skifva är blott ett enda, som lätt kan förbises. A. uernalis utmär
ker sig från våra andra Pulsatilla-former därigenom, att de under 
en vegetationsperiod utvecklade bladrosetterna ej vissna på hösten, 
utan fortlefva tämligen friska långt fram på andra sommaren och 
följaktligen till sluL förefinnas samtidigt med de nya bladen (jfr A. 
Hepatica). Då det i lloror något oklart heter att »rot-(jord-)bladen 
äro utvecklade före blomningen» bör detta alltså förstås så, att 
bladrosetten bos A. vernalis öfvervintrar m. e. m. frisk, medan den 
hos de andra arterna vissnar på hösten.

Likheten i skottbyggnad hos A. vernalis och patens motsvaras af 
bådas jämförelsevis nordliga utbredning. De räknades af Engler 
till europeiska Horans glaciala element.

*

Det greniga utseendet hos rotstocken af A. patens förhöjes genom det 
egendomliga förhållandet, att den plägar vara mer eller mindre klufven 
och uppfläckt på längden. I vinkeln mellan två grenar spränges rot
stocken uppifrån nedåt; ofta klyfves den samtidigt nedifrån uppåt, 
hvarvid början tyckes ske i vinkeln, där en gröfre rot utgår. Till 
slut kan sammanhanget mellan rotstockens olika delar bli ganska 
löst, och faktiskt förekommer det, att ett individ på detta sätt 
sönderfaller i två, ett mera ovanligt fall af förökning hos en s. k. 
radix multiceps. (I sammanhang härmed vill jag nämna, att vege
tativ förökning någon gång sker genom rotskott). Äfven på enstaka 
punkter af rotstocken uppstå kortare remnor, som gå till märgen 
eller tvärsigenom hela rotstockens tjocklek, så att den styckevis får 
rent af ett nätlikt utseende (se Hg. 9). De uppfläckta styckena 
kröka sig gärna, så att utsidan blir konkav, en följd af spänningen 
mellan barken och veden (J. Sachs [I]). Det har händt, att en rot- 
stocksgren i följd häraf vridit sig ett helt hvarf, så att den blom- 
och bladbärande ändan kommit upp på andra sidan och sålunda 
åter riktats rakt mot ljuset. På de delar af en sönderfiäckt stam, 
hvilka förut voro vända inåt mot märgen, framträda, såsom af- 
bildningen visar, kärlsträngarna i form af ett system af slingrande
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och delvis anastomoserande ribbor. Det kan också inträffa, att 
klyfningen förorsakar rotstockens sönderdelning på längre eller kor
tare sträckor i stycken, af hvilka hvar och en i tvärsnitt motsvarar 
en cirkelsektor, som dock på den inre, förut mot medelpunkten 
vända delen är afst}rmpad i följd af den inre grundväfnadens bort-

Fig. 9. Anemone pålens från File hed, juni 1909. Skala 0,55.

döende. På dessa sektorer synas då tvärsnitten af en eller flera 
kärlsträngar i form af m. e. m. utdragna, mot förra medelpunkten 
konvergerande eller nästan parallella linjer. Kärlsträngarna äro 
således bandformiga med den platta sidan ställd i radiens riktning. 
De blottade delarna af rotstocken bestå af sönderfallande gulbruna
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väfnadselement. Degenerationen träffar såväl celler som kärl och 
påminner till utseendet om gummosis, men utan flytning.

Orsaken till här skildrade fenomen har jag visserligen ej kunnat 
fullständigt utröna; men i vissa fall är det tydligt, att utgångs
punkten befinner sig under det terminala fruktskaftet. Redan under 
blomningstiden uppstår en eller ett par millimeter under blomskaftets 
bas en lakun, som i början begränsas af ofärgade celler, som t. ex. 
märgkanalen hos umbellater. Men nästa år, då den subterminala 
sidoaxeln tillväxt i tjocklek och riktat sig uppåt samt lakunens tak 
samtidigt sönderfallit, befinnes lakunens mynning vara trängd åt 
sidan och öppnar sig utåt på sympodiet ett stycke nedom den 
knopp, som nu bildar spetsen. I sammanhang härmed börjar en 
degeneration, åtföljd af brunfärgning af de celler som begränsa 
håligbeten. Mikrokocker och bakterier, stundom äfven hyfer, före
komma rikligt i den bruna massan. Sannolikt är det genom bar
kens kontraktion, som söndersprängningen sedan fortsättes, med 
den påföljd, att bruna fläckar och hålrum visa sig än här än där 
i rotstockens inre. Trots allt detta fortlefver växten, blommar rik
ligt och företer ofvan jorden inga sjukdomssymtom. Äfven hos 
herbarieexemplar t. ex. från Ångermanland, Mellaneuropa, Sibirien, 
Nordamerika har jag iakttagit detta fenomen. På ungefär samma 
sätt förhålla sig A. Pulsatilla och vernalis. Hos A. pratensis, som 
har mindre grenig eller på sandig mark vanligen enkel rotstock, 
blir klyfningsprocessen mindre märkbar. Dock uppträda ganska 
ofta skadorna i form af långsträckta sår, som gå in mellan kärl
strängarna. — Att Pulsatillornas jordstam kan vara ihålig, är förut 
observeradt af N. Hjalmar Nilsson (I).

Att Pulsatillorna trots blottandet af rizomets inre väfnader fort- 
lefva i tiotal af år utan att duka under för växtätande djurs angrepp, 
beror väl i någon mån på dessa växters skarpa och giftiga egen
skaper. Hur stor skärpa de än besitta, hindrar den likväl ej en 
skadegörelse på blomdelarna, hvilken visserligen ej direkt har med 
skottbyggnaden att skaffa men måhända kan framkalla prolepsis- 
artade företeelser, liknande dem man i trädgårdar ser på beskurna 
buskar och träd. Under flera år har jag oupphörligen påträffat exem 
plar af A. patens, på hvilka alla eller en del blommor blifvit afbitna. 
Blomskaftet sitter kvar inom svepet, men hela blomman med blom
axeln är borta. Sårytan är jämn, och på längden af den kvarstående 
delen af skaftet inom svepet kan man se, att åverkan skett medan 
blomknoppen var helt ung och innesluten i svepet. Ofta äro också
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några af svepebladens flikar afbitna, och äfven då har snittet jämna 
kanter i motsats mot t. ex. de ganska sällsynta skador, som åstad
kommits af sniglar. Lågbladen vid stängelbasen äro fullkomligt 
oskadade. Tiden för åverkan är således den, då blomknoppen fram
träder ur vinterknoppens lågblad. Alldeles likadana skador före
komma hos A. pratensis och A. Pulsatilla var. gotlandica. Små 
grupper af dessa växter kunna påträffas, hvari hvarje individ är 
stympadt. I synnerhet förekommer detta i utkanterna af barrskog, 
men på öppna sandfält är växten mer fredad. Sedan jag flera 
gånger bittat de afbitna svepebladen bredvid plantan, var jag öfver- 
tygad om, att insektlarver ej varit med i spelet. Och till slut på
träffade jag i Visby trakten vid en del nyss skadade exemplar hopar 
af rapphönsexkrementer. I dessa funnos osmälta massor af pollen, 
liknande Anemones, samt därjämte en mängd hår, hvilka uppen
barligen utgjorde blomhyllets hår hos A. pratensis, i det de voro 
försedda med den för dessa karaktäristiska foten. Då ej blott gröna 
delar utan äfven blomdelarna ha en starkt brännande smak, är 
fågelns val af föda rätt egendomlig.

Orren torde vara medskyldig i skadegörelsen. Åtminstone träffas 
hans exkrementer i närheten af de mycket vanliga på samma sätt 
stympade exemplaren af A. Pulsatilla var. gotlandica i Ardre. På 
en yta af 25 kvm. hade 50 blommor blifvit afbitna, och de kvar
varande voro endast 20.

VI. STÅNDORTERNA OCH DERAS VEGETATION I RELATION 
TILL PULSATILLORNAS INVANDRING.

Först må en redogörelse lämnas för växplatserna på File hed. 
Öster om Högstensvät, nära höjdkurvan för 60 meter, höjer sig 
marken något öfver angränsande illa dränerade hällområden och 
är i följd däraf skogbeväxt. Grunden består här, enligt meddelande 
af statsgeologen H. Hedström, på den lägre nivån af Megalomus- 
kalksten och på den högre af Stromatopor-förande refkalksten. Den 
senare är till ett djup af åtminstone några decimeter söndersprängd 
i tämligen stora, kantiga stycken, som tyckas ligga in situ, i det 
de endast med svårighet kunna lösbrytas från hvarandra medelst 
botanistspaden. Springorna och mellanrummen fyllas af en brun
svart mylla, synbarligen bildad af de talrika generationer rötter, 
som under seklernas lopp inträngt i marken. Något mylla täcker



25

också kalkstenen, eller döljes denna af ett nästan slutet täcke af 
örter, gräs, mossor och lafvar. Att myllan å sådan hällmark visar 
stor likhet med södra Rysslands stäppjord, framhålles af Hesselman 
(p. 149). På gränsområdet, där dräneringen är god, men barrsko
gen af brist på moränjord ej kunnat fullt sluta sig till bestånd och 
där ljustillgången således är rik, förekommer nu talrikt i större 
eller mindre grupper Anemone patens. På en ruta af några hundra 
kvadratmeter bestod vegetationen, förutom af glesa tallar och en
buskar samt enstaka granar, hufvudsakligen af följande örter, gräs 
och småbuskar: Anemone patens, pratensis och Hepatica, Arclosta- 
phylos uva ursi, Asperula tinctoria, Briza media, Campanula persici- 
folia och rotundifolia, Festuca ovina, Filipendula hexapetula, Fragaria 
viridis, Galium boreale och verum, Geranium sanguineum, Helianthe- 
mum chamcecistus, Laserpitium latifolium, Potentilla arenaria och verna, 
Polggonatum odoratum, Prunella grandiflora, Rubus saxatilis, Thymus 
serpyllum. Bottenskiktet, fläckvis slutet, utgjordes af mattor af 
Hylocomium parielinum och triquetrum samt i öfrigt hufvudsakligen 
af Hylocomium splendens, Cladina rangiferina och Cetraria islandica.

A. patens förekom företrädesvis vid och delvis under enbuskar samt 
i närmaste sällskap med Arctostaphylos, Cladina och Cetraria eller 
Hylocomium; trogna följeslagare voro i regeln också Anemone He
patica, Asperula tinctoria, Festuca ovina, Fragaria collina och Thymus.

På samma plats förekommer äfven Anemone pratensis, men mindre 
talrikt än den andra ärten. En tydlig olikhet i deras förekomstsätt 
förmärkes emellertid. A. paténs står invid enbuskar eller små 
tallar och företrädesvis på deras norra sida. Där träd nyligen blip 
vit borthuggna, finnes fortfarande örtens bladverk kvar, men blom
ningen uteblir vanligen. A. pratensis däremot intar äfven varmare 
lägen på sydsidan af buskar och i de större, obeskuggade mellan
rummen, utan att blomningen eller fruktsättningen lider. Mot 
slutet af 1911 års utomordentligt torra sommar var bladverket hos 
talrika individ af den förra arten brunbrändt och dödadt; den senare 
arten hade stått sig betydligt bättre.

På en annan växplats, belägen några hundra meter i nordväst 
från föregående, antecknades (20 aug. 1911) vegetationen på en yta 
af c:a 25 kvadratmeter. Berggrunden stack upp på några ställen 
och lokalen var ännu torrare än den förra. I omgifningarna stodo 
Pinas silvestris t.1) och Sorbus suecica e. På den utvalda rutan växte:

*) Ymnighetsgraderna äro de af E. Hclt använda: ymnig, riklig, strödd, tunn
sådd, enstaka.
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Buskar och ris: Cotoneaster integerrima e., Juniperus communis 
s., Sorbus suecica e., Thymus serpyllum e.—t. samt strödda mattor 
af Arctostaphylos uva ursi, täckande 25 procent af området.

Örter och gräs: Anemone patens e., A. pratensis e., Antennaria divica 
e., Asperula tinctoria e.—t., Avena pratensis e., Brachypodium silvaticum 
(i buskar) e., Briza media e., Campanula persicifolia e., C. roiundifolia 
e., Carex d igitata e., Fesluca ovina t., Fragaria collina e., Globularia vul 
garis e., Galium boreale e., G. verum e., Geranium sanguineum t., Helian- 
themum Chamiccistus e., Hieracium sabutosorum e., Linum catharticum 
e., Melica nutans (i buskar) e., Melampyrum pratense e., Polygala amarella 
e., Polygonatum odoratum e., Potentilla verna e., Prunella grandiflora e.

Mossor och lafvar: Dicranum Bergeri Bland e., D. scoparium (L.) 
Hedw. e., Hylocomium parietinum (L.) Lindb. och triquetrum (L.) 
Br. eur. (bägge under buskar i mattor), Mollia tortnosa (L.) Schrank 
e., Cladina rangiferina (L.) i mattor täckande 10 procent af ytan. — 
Äfven här stod A. patens bland buskarna eller i något skuggigt 
läge bland Arctostaphylos och Hylocomier; A. pratensis fanns där
jämte på större öppna platser däromkring.

På en tredje lokal, omkring en kilometer längre mot norr, har 
jag sett A. patens såsom sprickväxt å uppskjutande berghällar, 
sannolikt af refkalksten, hvilka voro så litet vittrade, att de fläck
vis saknade all vegetation utom små skorplafvar.

På den förstnämnda af dessa lokaler, hvilken har en utsträck
ning af ett par hundra meter förekomma jämte Anemone-arterna 
naturligtvis många andra fanerogamer än de nyss uppräknade. De 
skola upptagas i en lista här nedan. Att nästan inga annuella 
växter ingå i listan, beror på kalkstenens bristande fuktighet och 
förvittring, samt därpå, att marken till stor del täckes af täta och 
högväxta mossor och lafvar.

Jag öfvergår nu till naturförhållandena på Tonnklint. Underlaget 
här utgöres enligt meddelande af H. Munthe af refkalksten, hufvud- 
sakligen den rödbruna varietet af Ascoceras-kalk, som är vanlig i 
klintarna på norra sidan af de talrika kullarna inom stråket Etel- 
hem—Lye—Stånga—Lojsta—Linde—Fardhem (Jfr. Munthe (I) p. 
167). Förvittringen och myllbildningen har här fortskridit längre 
än på File hed utom på klintens södra sida, där berghällen går i 
dagen. För florans mest intressanta beståndsdelar redogör Sernan- 
der (I och II). Efter åtskilliga besök på platsen under olika års
tider har jag uppgjort en artlista öfver fanerogamerna, hvilken jag 
hoppas vara någorlunda fullständig. Några hygrofila arter vid
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kullens fot samt en del lundväxter i starkaste skuggan på nordsidan 
hålla sig utom gebitet för A. patens och ha därför ej upptagits på 
listan (t. ex. Pyrola sp., Sanicula europcea, Vicia cassubica). Vidare 
har jag uteslutit några, så vidt jag kunde finna, blott på sydsidan 
växande arter, emedan A. patens äfven där saknas. Dit höra 
Anthericum ramosum, Allium vineale och oleraceum, Centaurea sca- 
biosa. Hieracium porrigens, Medicago lupulina, Polygala comosa, Vicia 
tenuifolia.

Såsom bihang till listan för Tonnklint upptar jag slutligen föl
jande arter (mest s. k. ekväxter), som med få undantag ej pläga

Fig. 10. Tonnklint i Lojsta socken, ang. 1911. (Förf. foto.)

t_____

förekomma på hällmark och i alla händelser ej af mig påträffats 
på de andra här nämnda Pulsatilla-lokalerna. De äro:

Träd: Fraxinus excelsior L., Pyrus Malus L., Quercus robur L.
Buskar: Cornus sanguinea L., Corylus avellana L., Cratcegus mono- 

gyna Jacq. och oxyacaniha L., Rhamnus cathartica L, Viburnum 
opulus L.

Orter och gräs: Anemone ranunculoides L , Athamantha Libanolis 
L., Avena pubescens Huds., Carex montana L., Hypochccris maculata 
L., Inula salicina L., Luzula pilosa (L.) Willd., Lathyrus niger (L.) 
Bernh. och vernus (L.) Bernh., Origanum vulgare L., Primula veris L., 
Ranunculus polyanthemos L., Viola hirla L., mirabilis L. och Rivi-
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niana Rchb. Därtill komma mossor, som äro rikliga, där marken 
ej varit alltför mycket utsatt för tramp.

A. patens förekommer såväl på kullens topp som på sidorna med 
undantag af den södra; på en fläck af 4 kvadratmeters storlek 
räknades (maj 1911) 60 individ, hvilka dock ej blommade (kanske 
några blommor afplockats). Talrikast är växten på måttligt, ej tätt 
beskuggade, steniga ställen och på små öppna platser, äfven vid 
eller på gångstigar och annan trampad mark. På nordvästra sidan 
träffas ett och annat individ bland så tät vegetation af lignoser, att 
beskuggningen uppgår till 8 ä 9 efter 10-gradig skala.

På den tämligen branta, för solen exponerade sydsidan saknas, 
såsom nämndes, A. patens, medan A. pratensis och de ofvannämnda 
värmeälskande växterna m. fl. bilda ett mer eller mindre glest 
växttäcke. Likasom på File bed skönjes alltså äfven här en tydlig 
olikhet i de båda arternas fordringar på ståndorten.

Pu/sabZ/a-lokalen i Ardre är, att döma af kartan hos Munthe (II), 
äfvenledes belägen på Ascoceras-kalksten eller möjligen på gränsen 
till de närmast lägre lagren, hvilka torde innehålla Stromatopora 
och Megalomus liksom å öfriga här skildrade Pulsatilla-lokaler. 
Ardre-lokalen afviker likväl från de båda föregående däri, att mar
ken är i det närmaste horisontal och delvis illa dränerad. Kring
strödda öfver området och delvis med hvarandra sammanhängande 
äro nämligen smärre skoglösa fläckar med ett tunt lager af jäs- 
jord (vittringsjord), liknande norra Gotlands träskhedar, samt där
emellan små partier af naken häll. Dessa fläckar stå under den 
kalla årstiden delvis under vatten. Öfver dem höja sig de träd- 
eller buskbeväxta delarna en eller annan decimeter eller blott några 
centimeter. Underlaget utgöres här i allmänhet af sprickig och 
något vittrad häll eller också, särdeles mot utkanterna af området, 
af sparsamma rester af morän med sand och enstaka block af ur
bergarter. De illa dränerade partierna sakna fullständigt Pulsatilla 
och vegetationen är af helt annan beskaffenhet än på de torra 
Pulsatilla-områdena.

Karaktäristiska för de tidtals vattendränkta fläckarna äro några 
annueller, såsom Draba verna L., Galeopsis Ladanum L. f. globosa 
K. Joh., Hutchinsia petrcea (L.) R. Br., Linum catharticum L., Medi- 
cago lupulina L., veronica arvensis L., samt därjämte Artemisia rupe- 
stris L., Geranium columbinum L. och Silene maritima With.

På de väl dränerade med gles och låg tallskog beväxta partierna



29

förekommer däremot Anemone Pulsatilla var. gollandica i större eller 
mindre grupper. Såsom prof på vegetationen anför jag ståndorts- 
anteckning från en ruta af 50 kvadratmeters storlek, hvilken om- 
gafs af små tallar af den vanliga hällmarkstypen:

Buskar och ris: Juniperus communis (lågväxt) t., Ardostaphylos 
uva ursi (nät af något glesa mattor) r.—y.

Örter och gräs: Anemone Pulsatilla var. gotlandica t. (omkr. 
100 blommande individ och ett fåtal ungplantor), A. Hepatica e., 
Asperula tinctoria (nedliggande form) e., Campanula persicifolia e., 
Carex ornithopus e., Carex digitata e., C. glauca e., Filipendula 
hexapetala e., Fragaria collina e., Geranium sanguineum e., Hiera- 
cium sabulosornm e., Orchis mascula e., Potentilla verna e., Sedum 
rupestre e., Sesleria coerulea e., Viola arenaria e.

Mossor och lafvar: Cladina rangiferina (i maskorna af Ardosta- 
phylos-mattorna) r., Dicranum sp. e, för öfrigt ingen nämnvärd mängd 
af mossor.

Pulsatillan har i allmänhet något skydd af buskar liksom A. 
patens, men på somliga mer öppna platser växte den mer oskuggad 
och omgifven hufvudsakligen af större lafvar, t. ex. på en plats med 
blott följande vegetation: Cetraria islandica s.—t., Cladina rangi
ferina y., Fragaria collina e., Galium verum e., Geranium sanguineum 
e., Thymus serpyllum e., samt mattor af Ardostaphylos om kring platsen.

De öfriga på Pulsatillans områden iakttagna arterna upptagas i 
nedanstående tabell. A utmärker de dränerade partierna på lokalen 
i Ardre, F Pulsatilla-lokaler på File hed och T Tonnklint (med 
undantag af sydsluttningen).

A F T
Agrostis slolonifera L. + +
Air a flexuosa L. + + +
Anemone Hepatica L. + + +

» patens L. + +
i> pratensis L. + +
» Pulsatilla L.

var. gotlandica +
Antennaria dioica (L.)

Gsertn. + + +
Anthoxanthum odora-

tum L. + + +
Anthyllis vulneraria L. + + +
Arabis hirsula (L.) Scop + + +

A F T
Ardostaphylos uva ursi

(L.) Spreng. + +
Artemisia campestris L. + + +
Asperula tinctoria, L. + + +
Avena pratensis L. + + +
Brachypodium silvati-

cum (L.) P. B. + + +
Briza media L. + + +
Calamintha acinos (L.)

Clairv. + + +
Campanula persicifo

lia L. + + +



30

A F T
Campanula rotundifo-

lia L. + + +
Carex digitata L. + + +

» glauca L. + + +
» ornithopus Willd. + + +

Carlina vulgaris L. + + +
Centaurea jacea L. 

Cirsium acau/e(L.)Scop.
+

+ + +
Clinopodium vulgare L. + + +
Cotoneaster inlegerrima

Medik. + + +
Cynanchum Vincetoxi-

cum (L.) R. Br. + +
Fesluca ovina L. + + +
Filipendula hexapetula

Gilib. + + +
Fragaria vesca L. + + +

» viridis Dach. + + +
Galium boreale L. + + +

» verum L. + + +
Geranium sanguine-

UI71 L. + + +
Globularia vulgaris L. + + +
Helianthemum Chamoe-

cistus Mill. + + +
Hieracium* sabuloso-

rum Dahlst. + + +
Hypericum monta-

num L. + +
Juniperus communis L. + + +
Laserpitium latifo-

lium L. + +
Lonicera xylosteum L. 
Lotus corniculatus L. +

+
+

Luzula campestris (L.)
DC. + + +

Melica ciliata L.
» nutans L.

+
+ + +

A F T
Melampyrum pratenseL. + + +
Orchis mascula L. + + +
Phleum Boehmeri Wib. + +
Picea Abies (L.) Karst. + + +
Pinus silvestris L. + + +
Plantago lanceolata L. + + +
Poa compressa L. + +

» pratensis L. + + +
Polygala amarella Cr. + + +
Polygonalum odoratum

(Mill.) + + +
Potentilla arenaria

Borkh. + +
Potentilla verna (L) 

Lehm. (= Tabernce- 
montani Aschers.) + + +

Prunella grandi flora(L.) 
Jacq. + + +

Prunus spinosa L. + + +
Ranunculus bulbosus L. 
Rosa spp.

+
+ + +

Rubus saxatilis L. + + +
Sedum acre L. + + +

» album L. + + +
» rupestre L. + +

Sesleria coerulea (L.) 
Ard. + + +

Silene nutans L. + + 9
Sorbus Aucuparia L. + + +

» suecica (L.) 
Krok. + + +

Taraxacum officinale 
(Web.) Wigg. + + +

Thalictrum majus Cr. + + +
Veronica spicala L. + + +
Viola arenaria Murr. + + +

S:a 68 69 62
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För fullständighetens skull bör nämnas, att A. patens sparsamt 
anträffats å hällmark ej långt från Visby, hvarest vegetationen är i 
det närmaste öfverensstämmande med den å Ardre-lokalen eller 
något rikare, i det åtminstone Anthericum ramosnm, Inula salicina 
och Poa alpina böra tilläggas till artlistan. Gentemot lokalen å 
File hed saknas däremot troligen Hypericum montanum och Laser 
pitium latifolium, hvilka emellertid finnas å andra liknande stånd
orter inom ett par kilometers afstånd.

Redan vid en flyktig blick på ofvanstående förteckning finner 
man, att floran på lokalerna i Ardre och på File hed är nästan 
identisk. Tonnklint hyser däremot utom de å listan upptagna 
arterna därjämte äfven de förut uppräknade 24, hvilka tillhöra 
hufvudsakligen ekfloran. Uppdelar man hällmarksfloran å File hed 
i sina utvecklingshistoriska beståndsdelar med användning af Kjei.l- 
mans lista (från föreläsningar 1886), finner man 23 % glacialväxter, 
38 % subglaciala, 32 °/o ekväxter förutom enstaka stäpp- (Anemone 
pratensis) och bokväxter (Brachypodium silvalicum och Globnlaria 
vulgaris). Samma proportion råder följaktligen i det allra närmaste 
å två af de andra lokalerna, medan däremot Tonnklint (sydsidan 
undantagen) hyser blott 15 % glacialväxter, 34 % subglaciala och 
45 °/o ekväxter. Kände man blott denna lokal på Gotland skulle 
man angående A. patens och dess invandringshistoria vara frestad 
att däraf draga slutsatser, som uppenbarligen ej voro berättigade. 
Tonnklints vegetation bildar tydligen en edafid (Sernander II), hvars 
beståndsdelar i följd af bekväma rekryteringsmöjligheter från när
belägna löfängar och tack vare bristande konkurrens från barrsko
gens sida lyckats hålla sig kvar. Man kan alltså på grundvalen 
af de koloniartade växtsamhällena å dessa lokaler ej utan stor 
försiktighet söka framkonstruera PulsatiHornas invandringshistoria.

Hvad nu A. pålens beträffar, är den uppenbarligen en relikt på 
de gotländska växplatserna. Flera skäl tala härför. För det första 
har den en sprängd utbredning. Ty växplatserna äro fåtaliga och 
ligga långt åtskilda, trots det att en otalig mängd liknande stånd
orter förekomma på ön. Vidare synes arten fullständigt ha förlorat 
sin spridningsförmåga på Gotland. Vid Tonnklint har den t. ex. 
ej lyckats öfverskrida det lilla afstånd af några tiotal meter, som 
skiljer lokalen från den söder därom belägna tallskogen å hällmark, 
i hvars utkanter den kunde väntas finna sin trefnad. Man träffar 
ej heller på File hed några enstaka exemplar vid vägkanter eller 
andra m. e. m. öppna platser utanför de i allmänhet väl begränsade
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fyndorterna, där den uppträder i större grupper. Häri liknar den 
Anemone silvestris, hvilken, så förnöjsam den än tyckes vara med 
hänsyn till ståndortens halt af näringsämnen och huru lätt den än 
är att odla, likväl ej sänder ut förposter på afstånd från sina väl 
begränsade lokaler. Slutligen väljer A. patens på Gotland ej sådana 
ståndorter, som äro karaktäristiska för densamma på andra håll, 
nämligen sandfält och glesa tallskogar å sandig mark. Dylika platser 
intar den eljes i Ångermanland (Fristedt), silurområdet i Östersjö
provinserna (Klinge och Lehmann), Brandenburg (Ascherson), Väst- 
preussen (Scholz), Böhmen, (Podpera p. 29), Schlesien (Wimmer och 
Fiek) och vid Lemberg (Tomaschek).

Det får väl anses nästan själfklart, att A. pålens under sin ut
bredning på Gotland valde samma slags ståndorter som inom sitt 
öfriga område. Hvad som utom klimatiska förändringar kan ha 
undanträngt den till dess nu återstående lokaler, är ej svårt att 
förstå, om man aktgifver på de gotländska tallskogarna på sand
jord. Deras undervegetation utgöres nämligen dels af beståndbil
dande ljung, ofta uteslutande all annan vegetation, dels af täta 
massor af andra ris framför allt Vacciniam Myrtillus dels af sam
manhängande mattor af örter och gräs. I intet af dessa samhällen 
förmå Putsatilla-artevna hålla stånd. Måhända är det af samma 
skäl, som A. patens i Yästpreussen ej når kusten i motsats mot 
den lifskraftiga A. pratensis, hvilken ju också genom längre blom
ningstid har vissa fördelar med hänsyn till spridning framför den 
förra arten (Scholz p. 180). Dessa omständigheter göra det sanno
likt, att A. patens invandrat till Gotland, innan tallskogarna hunnit 
alltför mycket utbreda sig och upptaga all för sig lämplig mark.

Det återstår att söka utreda, hvilka klimatiska orsaker sam
verkat med vegetationstäckets konkurrens. I växtgeografiska arbe
ten, som behandla Mellaneuropas flora, upptages visserligen A. 
patens ofta såsom ett pontiskt florelement och räknas t. ex. af 
Podpera till de termofila arterna i Böhmen. Men detta enligt min 
tanke utan bindande skäl. A. patens har i mellersta Europa en 
ganska utpräglad västgräns, hvilken hastigt öfvergår till sydgräns 
och allestädes faller nära årsisotermen för + 8° C. Inom artens 
utbredningsområde är således medeltemperaturen i regeln lägre, t. ex. 
på Gotland mellan 6 och 7 grader. I Böhmen förekommer den 
emellertid norr och söder om Prag inom det område med 8 å 9 
graders medeltemperatur, hvilket som en tunga från nordväst sträc
ker sig in i Böhmen. Utmärkande för detta område äro dock
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äfven stora temperaturamplituder, större än på de högsta delarna 
af Böhmerwald och Riesengebirge; och regnmängden är blott 500 
mm. om året (ungefär som på de gotländska ståndorterna), under 
del att artens utbredningsområde i öfrigt får öfver 550 mm. regn 
årligen. Det är således ganska möjligt, att det mer utpräglade kon
tinentala klimatet i Pragtrakten uppväger den för öfrigt helt obe
tydliga öfvervikten i medeltemperatur. A. patens bör sålunda kunna 
hålla sig kvar som relikt, i synnerhet som den synes vara bunden 
vid vissa bergarter, t. ex. vid Hrebeny-bergen (Podpera p. 28) eller 
förekommer på bergsluttningar och floddalarnas sidor, där vege
tationen ej plägar bilda slutet växttäcke, såsom inom norra Böhmens 
sandstensområde. Så uppträder den vid Weisswasser (Podpera p. 
29) och det i närmaste grannskap af Tofieldia calyculata, som ju ej 
får anses vara termofil. I mellersta Europa sällskapar den ofta 
med A. uernalis, hvilken räknas som glacialväxt enligt den bety
delse, som Engler (Versuch einer Entwicklungsgeschichte) ger ordet, 
och sistnämnda art antages af Blytt och A. Schultz ha invandrat 
till Skandinavien under den arktiska perioden.

A. patens har enligt Hayek (II) följande utbredning i Europa: 
Ryssland (med undantag af nordöstra samt de yttersta östra och 
södra delarna), Finland, Gotland, Mecklenburg, Pommern, Branden
burg, Posen, Schlesien, nordöstra Galizien, norra Böhmen, Klausen
burg i Siebenbürgen och vid München. Därtill kommer i Sverige 
Ångermanland.

Å vidfogade kartskiss har jag utmärkt de mig bekanta yttersta 
lokalgrupperna utom den mecklenburgska, hvarom jag ej har när
mare uppgift. Artens utbredningsområde i mellersta och norra 
faller, såsom nämndes, nästan helt och hållet inom ett område 
med lägre medeltemperatur än 8° G. De enda undantagen äro de 
böhmiska lokalerna samt Klausenburg. Men äfven sistnämnda 
lokal utmärker sig genom liten nederbörd (under 550 mm.). Den 
mest isolerade utposten befinner sig vid München, hvars medeltem 
peratur ej öfverstiger 8°. Om växten här ej blifvit införd genom 
människans förvållande, ha vi att göra med en reliktförekomst, 
för öfrigt ej den enda i den trakten. De bekanta fyndorterna för 
glacialväxter Haspelmoor, Deiningermoor, Garchinger Haide m. 11. 
ligga ej långt från München (Engler p. 168 etc.). Bland de af 
N.egeli och Peter upptagna 16 underarterna af Hieracium monta- 
num finnas 14 blott vid München och 1 blott på Gotland. Egen
domlig är också utredningen hos vissa former af Hieracium albido-

Svensk Botanisk Tidskrift 1912. ^
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bracteum N. & P., som äro så närbesläktade, att de af nämnda för
fattare fördes till samma varietet, för hvilken inga andra fyndorter 
då uppgåfvos än München, Prag, Helsingfors och Gotland, d. v. s. 
några af de yttersta lokalerna för Anemone patens.

Af ofvanstående torde framgå, att ej tillräckliga skäl finnas att 
betrakta A. patens såsom ett termofilt eller pontiskt element i mel- 
lan-Europas flora. Den saknas för öfrigt i Ungarn. Då nu neder
börden i de inre delarna af Gotland utgör blott 450 å 500 mm. 
årligen, kan artens egenskap af reliktväxt därstädes ej förorsakas

V (*);

Fig. 11. De yttersta lokalerna för Anemone patens. Det horisontalt streckade om
rådet har en medeltemperatur, som är lägre än + 8° C., inom det vertikalt streckade 

området är årsnederbörden mindre än 550 mm. Lokaler eller lokalgrupper för 
Anemone patens utmärkas genom ett liggande kors.

genom bristande torrhet hos klimatet, och då den undviker de 
varmaste ståndorterna, kan orsaken ej heller vara för låg tempera
tur* utan snarare motsatsen. Artens invandring och spridning på 
Gotland synes därför böra förläggas till en period med svalt och 
ej fuktigt klimat. Om man i Munthes grafiska framställning (I p. 
178) söker efter en sådan period, befinnes det, att man får gå till
haka till den subarktiska för att finna en tid, då medeltempera
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turen för juli på Gotland var lägre än 16° C. Om en af en tundra
period föregången stäpptid funnits nära efter istiden, ligger det när
mast till hands att antaga, att A. patens mellan dessa perioder in
kommit till norra Tyskland och att den ungefär samtidigt invandrat 
till Gotland, ltedan för längesedan har Seenander (I) framkastat 
som möjligt, alt A. patens före borealtid invandrat till Gotland.

Önskligt skulle nu vara att kunna närmare precisera invandrings- 
tiden. Jag måste dock afstå från delta företag bland annat på 
grund af nedan nämnda osäkerhet rörande den systematiska be
gränsningen af A. patens och dess former. Likväl hoppas jag, att 
det i denna uppsats samlade materialet kan vara till någon nytta 
vid försök att närmare utreda frågan.

Innan jag lämnar Pulsatillornas invandringshistoria vill jag blott 
framhålla några synpunkter.

De, som behandlat frågan om A. patens nutida och forna utbred
ning, såsom Akeschoug, Engler, Kjellman, Sernander m. fl., ha 
förmodligen alla utgått från den förutsättningen, att de i Europa, 
Sibirien och Nordamerika spridda formerna tillhöra en och samma 
art. På grund af dennas nordliga förekomst t. ex. vid Lenaflodens 
mynning, 72° n. hr. (Cajander), och circumpolära utbredning faller 
den (i likhet med t. ex. Androsace septenlrionalis) inom omfånget 
för Englers »glaciala» arter, och hvad Gotland beträffar, kunde 
arten med visst berättigande nämnas i sammanhang med de glaci- 
ala relikterna (K. Johansson p. 85). Artens enhet är emellertid 
osäker. Det linnes nämligen goda grunder att anse den nordame
rikanska formen var. Nnttaliana såsom egen art, A. hirsutissima 
(Hayek II), och den sibiriska formen med finflikiga blad räknas också 
af Hayek såsom skild art, A. augustifolia Turcz., ehuru säkert myc
ket närbesläktad med A. patens. Den sistnämndas utbredningsom
råde skulle då vara inskränkt till de förut angifna delarna af huf- 
vudsakligen norra, mellersta och östra Europa. Vare sig nu den 
gemensamma urformen utbredt sig till alla tre världsdelarna för att 
därefter differentiera sig eller artklyfningen försiggått under van
dringen, måste en oerhördt lång lid ha erfordrats för uppnåendet 
af en så stor spridning. Det kan knappast ha skett efter istiden. 
Arter med sådan utbredning kunna i allmänhet anses datera sig 
från interglaciala perioder eller tertiärtiden, särskildt om, såsom 
kanske är fallet med A. patens, de saknas i nordvästra Amerika. 
Om man antar, att arten fanns i Nordamerika före sista ned
isningen, möter det ingen svårighet att förklara, huru den därstädes
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kommit så långt ned som till 40:e breddgraden, d. v. s. den unge
färliga gränsen för inlandisens utbredning. Likaså kan den euro
peiska formen ha under istiden undanträngts mot södra Ryssland 
för att sedan intaga en del af sitt gamla område. Den sibiriska 
formen måste då utgöra en afkomling af en bland de två andra 
och sannolikast af den europeiska, med hvilken den har största 
likhet, särdeles som deras utbredningsområde gränsa till hvarandra. 
Den sibiriska formen visar sig för öfrigt genom sin bristande mor
fologiska stadga såsom en i utveckling stadd form, den europeiska 
däremot är tämligen fristående, föga varierande och representerar 
ett äldre utvecklingsstadium, så till vida som dess örtblad ha stan
nat på det utvecklingsstadium som de finbladiga Pulsatilla-formerna 
uppvisa under sin tidigare ontogenes.

Om A. pålens, kollektivt uppfattad, eller dess urform verkligen 
utgör ett arcto-tertiärt element i floran och fordom funnits till i 
polartrakterna, är det helt naturligt, att den vid kvartärtidens 
början skulle drifvas ned dels öfver Grönland till östra Nordame
rika, dels öfver Skandinavien eller Ryssland till sydöstra Europa, 
hvarefter den sibiriska formen kan ha utbredt sig på landvin
ningarna efter det aralokaspiska hafvet eller det forna sibiriska 
ishafvet samt vidare österut i Asien, den stora stråkvägen för arter 
med stor nordlig utbredning.

A. pratensis har ett något sydligare utbredningsområde, hvilket 
sträcker sig från södra Skandinavien genom mellersta Tyskland 
och Böhmen till Steiermark, nedre och öfre Österrike, Ungarn, samt 
österut till åtminstone västra Ryssland. Den ingår i Stipa-forma
tionerna och trifves på den ungerska pusztan. I mellersta Europa 
räknas den till de pontiska florelementen, den ledsagar i Väst- 
preussen stäppväxterna i »Formation der Kalkhügel» (Scholz). I 
motsats mot A. patens har den stor frekvens inom större delen af 
sitt utbredningsområde samt stor spridningsförmåga. På Gotland 
är den allmän ej blott på sandfälten och i kanterna af sandiga 
skogar utan äfven på hällmark, där den uppträder som sprickväxt 
eller är spridd på söndervittrad kalksten, samt å gamla strandvallar 
på alla nivåer. Sin spridningsförmåga visar den däri, att den snart 
infinner sig på kalhuggna marker eller genom skogseld härjade 
fält. Den florerar på vägkanter, sandiga åkerrenar, öfvergifna sand
åkrar, invid byar och andra ställen, där marken genom kultur
människans åtgärder erhållit en saltrikedom, som kanske ger den 
en viss likhet med den ungerska pusztan.
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På grund af den stora lifskraft, som arten på detta sätt ådaga
lägger, behöfver den ej ha användt särdeles lång tid för att hinna 
ernå sin nuvarande spridning i norra Europa. Och då den öfverallt 
väljer de varmaste ståndorterna, bör dess invandringstid sannolikt 
förläggas till den subboreala perioden, såsom skett beträffande Norge 
(Blytt). A. Schultz anser den emellertid ha invandrat tidigare. 
Men den boreala tidens klimat kan i Skandinavien knappast ha 
varit tillräckligt varmt för artens trefnad.

I fråga om ståndorternas beskaffenhet förefaller det visserligen, 
som om växten i Sverige skulle älska starkt kalkhaltig mark. Den 
trifves emellertid ännu bättre på kvartsrik sand, i Tyskland före
kommer den t. o. m. på flygsand (Scholz). Att den på Gotland 
därjämte så allmänt träffas på hällmark, beror utan tvifvel på att 
detta underlag är en varm jordmån och att hällmarkerna äro den 
gemensamma tillflyktsorten för beståndsdelar ur skilda växtsam
hällen — t. ex. ur glacialfloran och ur ekfloran — undan konkurren
sen med andra arter. Förekomsten på särskildt varma ståndorter 
vid Kristianiafjorden kan bero på att växten där lyckats som relikt 
hålla sig kvar från ett skede, då den hade större utbredning, men 
på grund af växtens frånvaro på Shjoa-lokalerna i Västergötland 
kanske snarare får antagas, att spridningen skett språngvis t. ex. 
från Danmark.

A. Pulsatilla förekommer å Sveriges urformations bildningar ofta 
under omständigheter, som tyckas tala för dess egenskap af sandväxt. 
Vid närmare undersökning tror jag dock, att man skall finna, att 
den föredrar backar af icke ursköljd eller urlakad morän. I västra 
delen af sitt utbredningsområde är den i själfva verket en kalkväxt. 
Så i England (»Chalk downs and limestone pastures» enligt Hooker), 
i nordvästra Frankrike (Lloyd och Morriéere); likaså i Bayern 
(Skndtner). Ståndorten är enligt flororna i öfrigt oftast soliga backar, 
men för A. pratensis sandfält och sandkullar e. d. Anemone Pulsalillas 
ståndortsförhållanden på Gotland stå således i full öfverensstäm- 
melse med artens annorstädes ådagalagda förkärlek för kalkhaltig 
mark.

Artens utbredning är något osäker. Uppgifterna om förekomst i 
ryska Östersjöprovinserna, Polen och Ryssland ha i allmänhet för
klarats bero på förväxling med andra arter. Dess område utgöres 
enligt Hayek (II) af södra Sverige, Danmark, England, Belgien, norra och 
mellersta Frankrike, västra, norra och mellersta Tyskland till Bayern 
och Schweiz. Den skulle således icke förekomma i Österrike utan Iver-
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NERS exsickatexemplar ådagalägga en förväxling med den närbesläktade 
A. grandis. Är detta riktigt, torde A. Pulsatilla höra till de arter, som 
under istiden funno en tillflyktsort i sydvästra Europa. Urformen kan 
ha skingrats, så att en del individ undanträngts till sydöstra och en 
del till sydvästra Europa. De senare utgjorde då eller utvecklades ge
nom sina alkomlingar till A. Pulsatilla. Härigenom får man en enkel 
förklaring till artens förekomst i England, dit den kunde ha vandrat före 
Engelska kanalens tillkomst eller medan den ännu var af ringa bredd. 
Öfver Belgien och nordvästra Tyskland till södra Skandinavien var 
vägen också klar. Till Gottland bör arten under dessa förutsätt
ningar ha vandrat öfver Öland, hvilket desto lättare kunnat ske, 
ju tidigare den nått till Södra Sverige i allmänhet, enär landom
råden ju antagas till större eller mindre del ha utfyllt baltiska hafvet 
mellan Öland och södra Gotland (Munthe, I). Att A. Pulsatilla 
skulle inkommit till Gotland söderifrån är på grund af dess nuva
rande västliga utbredning ganska osannolikt. Om arten fordom 
haft större utbredning än nu mot öster, skulle detta ha varit fallet 
under en period med fuktigt och ej kallt klimat, alltså under 
Litorina-tiden. Men då skulle Östersjöns större bredd ha försvårat 
vandringen till Gotland. Sannolikast är därför, att arten redan 
under boreal tid invandrat till södra Skandinavien med Gotland. I 
sådant fall är den på Gotland en genom sin ålder synnerligen 
ärevördig relikt.

^ id afslulningen af denna undersökning vill jag ytterligare fram
hålla den anmärkningsvärda omständigheten, att Gotland på samma 
slags ståndorter och i enahanda växtformationer hyser tre, växt- 
geografiskt sedt, ganska olikartade Pulsat illa-ar lev, nämligen en 
öfvervägande västlig med en utbredning ungefär från västra Frank
rike till Gotland och Pommern; en stäppväxt med hufvudsakligen 
sydöstligt utbredningsområde, som sänder utlöpare till södra och 
sydvästra Skandinavien; samt en mer nordostlig och kontinental, 
som ej når fram till sydvästra delen af Östersjön eller till Atlanten. 
Detta bör ställas i sammanhang med motsättningen i det gotländska 
klimatet, hvilket genom små såväl årliga som dagliga temperatur- 
amplituder samt genom den åtminstone vid kusterna rådande rätt 
stora luftfuktigheten är maritimt, men på samma gång genom låg 
giad af nederbörd och vid vegetationsperiodens början stark och 
långvarig insolation visar det kontinentala klimatets egendomligheter, 
häi ytteiligare i relation till växtvärlden skärpta genom markens 
geologiska beskaffenhet.
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OM PROTOPLASMASTRUKTURER
AF

HENRIK LUNDEGÅRDH.

Protoplasmat är en substans, som har en såväl kemiskt som 
tysikaliskt hög komplikation och organisation. Som jag strax skall 
visa är den ena afhängig af den andra, den kemiska komplikationen 
betingad af den fysikaliska organisationen och omvändt, hvilket 
gör, att man måste anse en särskild och invecklad mikroskopisk 
eller till och med delvis ultramikroskopisk struktur som en för den 
lefvande substansen särskildt karaktäristisk egenskap. Det torde 
därför vara högst osannolikt, att man någonsin skall påträffa ett 
protoplasma, som är alltigenom fysikaliskt homogent.

Som ett väsentligt moment för den fylogenetiska uppkomsten af 
en fysikalisk heterogenitet, d. v. s. en organisation i lifssubstratet, 
måste betraktas en omständighet, som kan kort uttryckas i ett enda 
ord: arbetsfördelning. Vi skola en smula närmare skärskåda denna 
omständighet.

En fysiolog bör anse det egendomliga något, som vi kalla lif, 
och hvars förnämligaste kännetecken är en häpnadsväckande alstrings- 
och anpassningsförmåga, till sitt väsen vara af hufvudsakligen kemisk 
art. Vi böra betrakta cellen söm en kemisk maskin, där en ofant
lig massa ämnen befinna sig i ständiga omsättningar med hvarandra, 
och förmoda att dessa omsättningar följa lagarna för den kemiska dyna
miken. Jag kan naturligtvis ej här ingå på en närmare skildring och 
utveckling af denna uppfattning, denna bild af cellens kvalitativa 
natur. Jag vill blott påpeka, att den häpnadsväckande regula- 
tionsförmåga, som utmärker cellen och organismen som helhet 
betraktad, endast låter sig tänkas på det sättet, att cellens kemiska
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material ej är kastadt huller om buller, som det vore ifall cellinne
hållet utgjordes af en homogen lösning, utan att det är på ett sinn
rikt sätt fördeladt öfver de strukturelement och organ, hvilka till
sammantagna utgöra elementarorganismen.

För att tydligare åskådliggöra vår uppfattning kunna vi taga föl
jande bild till jämförelse. En kemist, som vill framställa en grupp 
föreningar af vissa modersubstanser, skulle tydligen ej komma någon 
hvart, om han blandade tillsammans dessa i samma kärl. Först 
sedan han fördelat utgångsmaterialet på liera apparater o. s. v. skall 
han lyckas frambringa ett mångsidigt resultat ur ett jämförelsevis 
begränsadt utgångsmaterial.

På liknande sätt förhåller det sig nu i cellen. De kemiska appa
raterna, retorterna, profrören och bägarna o. s. v. motsvaras af 
plasmats strukturer och organ, och den enda skillnaden är, att i 
cellen allt är så utomordentligt väl sammansatt och ändamålsenligt 
inrättadt, att den funktionerar utan intelligenta varelsers hjälp och 
frambringar en otalig mängd företeelser ur ett jämförelsevis mycket 
enkelt och begränsadt utgångsmaterial: vid klorofyllceller luftens 
gaser och markens eller vattnets sailer.

Vi förstå sålunda af hvilken stor betydelse plasmats fysikaliska 
eller morfologiska organisation är och hur intimt denna är för
bunden med alla lifsfunktioner. — Detta intima samband mellan 
funktion och struktur är mycket viktigt att påpeka, ty det utgör 
ett af plasmats och cellens särmärken gentemot organismen som 
helhet betraktad. 1 den sammansatta eller »helorganismen» (pä 
tyska »Gesamtorganismus») betingas visserligen äfvenledes form och 
funktion af hvarandra, likväl är ej sambandet dem emellan så nära, 
att organens gestalt och karaktär förändras med funktionernas kvanli- 
tativa växlingar. Vi veta ju också, hurusom t. ex. bladen kunna 
antaga olika utseende, utan att någon variation i deras funktion kan 
uppspåras. Öfverhufvud taget gäller vid helorganismen, att dess 
gestaltning kännetecknas af en viss styfhet, som gör, att den endast 
medelbart, genom nyskapning, kan anpassa sig efter förändrade 
morfogenetiska betingelser.

I cellen däremot är allting utmärkt af en påfallande rörlighet, och 
dess, organ och strukturer kunna genomlöpa stora morfologiska för
ändringar med utomordentlig smidighet. .Jag behöfver endast fästa 
uppmärksamheten vid de talrika formomskapningar, hvarlill cell
kärnan är i stånd. Den kan ju antaga del mest skiftande morfo
logiska utseende, den kan bli trådlik, spiralvriden, amöbalik, o. s. v.



Och vid hvarje kärndelning genomlöpes ju en hel serie struktur- 
och formförändringar. Äfven kromatoforerna äro i stånd till dylika 
förändringar, ehuru i mindre utpräglad grad, och att plasmats grund
struktur kan vara växlande är väl bekant. De isynnerhet förr i 
tiden och tyvärr ibland äfven nu så omhuldade teorierna om en 
fast eller ständigt återkommande plasmastruktur äro oriktiga. 
Hvilket naturligtvis icke hindrar, att dessa teorier eller snarare de 
iakttagelser, på hvilka de stödja sig, kunna hafva en partiell riktig
het. Ingen tviflar sålunda på, att en del substanser i cellen under 
vissa omständigheter kunna antaga trådform. Men det vore full
ständigt oriktigt att upphöja dessa iakttagelser till en för alla fall 
gällande teori, som Flemming på senare år gjorde. Ty plasmat och 
kärnan kunna äfven ha skumstruktur och granulastruktur, och 
därför ha äfven Bütschli och Altmann till en viss grad rätt i sina 
iakttagelser, ehuru deras teorier måste förkastas.

Plasmat har alltså, generellt betraktad!, en växlande struktur, men 
därmed är ingalunda sagdt, all strukturen vore godtycklig, eller att 
plasmat öfverhufvud taget kunde antaga hvilken struktur som helst. 
Det är nämligen så, att cellen och dess organ, oaktadt den rika 
gestaltningsförmågan, i regeln bibehålla sina potentiella egen
skaper. Kärnan t. ex. förlorar ej något af sin omfattande betydelse, 
ehuru den vid delningen undergår afsevärda morfologiska för
ändringar. Alla dessa strukturväxlingar torde däremot ha sin grund 
i kvantitativa växlingar i cellens funktioner, och all de förra äro så 
påfallande tyder på etl intimt samband mellan dem och de senare. 
Emellertid inses, att eftersom cellen bibehåller sina potentiella egen
skaper, de kvantitativa funktionsväxlingarna ej kunna vara godtyck
liga. De måste alllid röra sig mellan vissa gränser, hvilka bestäm
mas af cellens kvalitativa natur. Ett öfverskridande af dessa 
gränser måste föra med sig en omändring af denna, hvilket i de 
allra flesta fall leder mot döden. Därför håller sig också cellens 
struktur, oaktadt sin växlingsförmåga, inom vissa utstakade gränser, 
och därför kan man ej kalla den godtycklig, helst som den afspeglar 
den just för ögonblicket härskande konstellationen af de inre, kvan
titativa betingelserna.

Dessa inre betingelser äro till en del allmänna och sålunda ofta 
återkommande, äfven hos skilda plasmaarter. Därpå beror det, att 
vi återfinna vissa strukturella företeelser hos de mest olikartade 
elementarorganismer. Men de inre betingelserna kunna äfven vara 
af mer speciell, för artplasmat specifik natur, och därför kunna
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i celler strukturer uppstå, som aldrig äterlinnas i celler af 
annan art.

En allmän och ofta återkommande struktur är den s. k. skum
strukturen (»Wabenstruktur»). Detta hänger samman därmed, att 
plasmat är fysikaliskt heterogent, och att följaktligen dispersions- 
inedel och dispersa faser söka orientera sig så som lallet är i hvilken 
emulsion som helst.

Mera speciella strukturföretelser uppstå därigenom, att på grund 
af det kemiska maskineriets speciella läggning ämnen upplagras eller 
afsöndras i plasmat och där antaga särskilda former; vi kunna här 
tänka på sådana saker som beskrifvits under namn af kromidier, 
mitokondrier o. s. v. hos djuren. Hos Ascaris har man t. ex. funnit 
egendomliga strukturer i cytoplasmat, hvilka befunnits stå i något 
slags samband med glvkogenomsättningen (jfr nedan).

Att öfverhufvud taget plasmat är af heterogen natur har jag 
ofvan återfört till den arbetsfördelning, som med den stigande fylo- 
genetiska utvecklingen blef en nödvändig betingelse för en högre 
kvalitativ komplikation och sålunda för en högre utveckling al ele- 
mentarorganismen i allmänhet. Därmed står naturligtvis också i sam
band att plasmats olika fysikaliska eller morfologiska element ha en 
mycket olika betydelse för det cellulära maskineriet. Några af dem, 
såsom kärnan och kromatoforerna, äro att betrakta som viktiga organ, 
hvilka, om de aflägsnas, ej kunna genom nybildning ersättas. Hur det 
är med de öfriga, smärre strukturelementen, vet man ej så noga. Men det 
torde vara antagligt, att en stor del af cytoplasmats komponenter kunna 
genom själfverksamhet återbildas, om de på artificiell väg aflägsnas.

Hvilka äro nu orsakerna till, att plasmastrukturerna ha ett 
under olika betingelser ofta växlande utseende, under det att i hel
organismen organen och elementarorganen, sedan de en gång upp
stått, äro jämförelsevis mycket konstanta? De väsentliga orsakerna 
hafva vi tvifvelsutan att söka i de egenskaper, som åtskilja hel
organismen och elementarorganismen.

Jag nämnde redan förut att helorganismen utmärkes af en viss 
styfhet, i det den anpassar sig efter förändrade betingelser hellre 
genom nybildningar än genom omskapning af redan utbildade organ. 
Detta sammanhänger därmed att de senare ha ett fast skelett, som 
ej efter behag kan inifrån åter uppmjukas.

I cellen däremot äro alla strukturer och organ, åtminstone de 
som utmärka det embryonala tillståndet, mer eller mindre flytande 
eller kunna genom själfverksamheten åter göras bildbara. Därigenom



möjliggöres deras lätta omskapning, utan att i många fall särskilda 
anordningar synas vara af nöden. Beträffande de krafter, som 
närmast torde vara i verksamhet vid dessa strukturomvandlingar, 
har man i främsta rummet att tänka på, att genom de små afstån- 
den och kvantiteterna i cellen ytspännings-, osmotaktiska, kemo- 
taktiska och elektriska förhållanden utan tvifvel spela en mycket 
betydande, för att icke säga allenahärskande roll vid läges- och 
gestaltförändringar inom plasmat. Öfverhufvud taget torde de vid 
förminskning af dimensionerna allt mer öfverhandtagande ytför- 
hållandena (volymen aftar som bekant fortare än ylan) vara bestäm
mande för alla cellulära, morfologiska företeelser.

Alla de nyss uppräknade molekylära och energetiska förhållan
dena kunna antagligen genom små ämnesväxlingsvariationer förändras 
i olika riktningar, och detta gör, att utgestaltningen af cellens struk
tur och formen på dess organ så nära sammanhänger med den 
kemiska organisationens tillstånd.

Under de här i korthet framlagda allmänna synpunkterna har 
man nu att betrakta en del uppgifter om strukturer i protoplasmat. 
Det är ej min afsikt att nu göra någon ingående granskning af den 
morfologiska cellforskningens resultat. Jag vill endast i korthet 
redogöra för ett särskildt område, med hvilket jag under mina hit
hörande undersökningar kommit i beröring. Det omfattar uppgifter 
om en del egendomliga bildningar i cytoplasmat, hvilka man på 
sina håll har tillskrifvit en stor betydelse för cellens funktioner, 
resp. för dess ärftlighetsförhållanden. Dessa bildningar höra äfven 
till dem, hvilka öfverhufvud laget sammanfattats under mera spe
ciella benämningar.

För att möjliggöra en lättare öfverblick öfver denna delvis ganska 
brokiga samling morfologiska företeelser, vill jag till att börja 
med göra en kortfattad uppräkning.

Hos många protozoer har man funnit mer eller mindre oregel
bundet gestaltade massor, ofta liggande omkring kärnan eller stående 
i ett slags konnektion till denna. R. Hertwig (1902) kallade dessa 
bildningar med ett gemensamt namn för kromidier, emedan de 
vid den brukliga cytologiska preparation«! färgas tämligen starkt med
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Fig. 1. Euglyplia alveolata (konserverad och färgad\ X kärna; Krjkromidialkropp; 
Gr granulerad zon; Cy vanligt Cytoplasma. Efter Doflein.

Fig. 2. Aggstockägg af Proteus anguineus; synapsisstadium med svagt färgade 
spiremtrådar och »kromidialsubstans». Efter Jörgensen.

Fig. 3. Ungt ovarieägg af Lumbricus med kärnan halfmånformigt omgifvande bi- 
kärna (Yolk-nucleus). Efter Calkins ur Wilson, The Cell.

Fig. 4. Centrala partiet af ett ägg af Ascaris megalocephala under befruktningen. 
Öfverst honkärnan. Därunder hancellen sedd ofvanifrån i axelns riktning. Spermato- 
zoidkärnan omgifves koncentriskt af ett lager »kondriosomer» '»plastokondrier»), 
hvilka härstamma från spermatocytens plasma. Att både honkärnan och hankärnan 
äro ofärgade och ostrukturerade beror på den för plastokondriernas synliggörande 
speciellt afpassade preparationen. Efter Meves.

Fig. 5. Spermatocyt i delning af Euschistus. Spolfiguren med de tre i anafas 
befintliga kromosomerna (punkterade) omgifves af långa, trådlika »mitokondrier». 
Efter Montgomery.
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de s. k. kärnfärgerna och i vissa fall antogos härstamma från det 
s. k. kromatinet i cellkärnan (jfr lig. 1).

I många metazoceller har man sedan funnit till utseendet lika
dana strukturföreteelser (fig. 2). En del författare inbegripa dem 
under kromidiebegreppet; andra kalla dem emellertid för mito- 
kondrier eller kondriosomer. Under de senare benämningarna sam
manfattas äfven företrädesvis trådiga och korniga bildningar i plasmal 
(jfr fig. 4 och 5). På senare tid har man äfven i växtceller iakt
tagit dylika bildningar (jfr lig. 14).

Slutligen äro att nämna de plasmainneslutningar, hvilka gifva 
upphof till den s. k. bikärnan (yolk-nucleus, Dotterkern, corps vitte- 
lin) hos många djurägg (fig. 3). Ur denna senare lära vid kärn- 
delningen centra sfärerna uppslå.

Utom de här nämnda plasmastrukturerna, hvilka i ett eller annat 
afseende afvika från plasmats grundstruktur och ofta tilläggas teo
retisk betydelse, skulle kunna nämnas en del andra bildningar. Jag 
afstår emellertid här från en ytterligare uppräkning, helst som jag 
senare får tillfälle att återkomma till en del af dem. Nämnas bör 
emellertid, att benämningen på dessa plasmastrukturer ofta är väx
lande, och i allmänhet gäller, äfven om de förut omnämnda 
bildningarna, att deras nomenklatur står på något vacklande fötter.

Detta synes hänga samman därmed, att man vid studiet af plas
mats särskilda struktur i de allra flesta fall förbigått sakens fysio
logiska sida, men i stället desto ifrigare fullföljt den rent morfo
logiska analysen. Att ett sådant förfarande lätt leder till oklarhet 
och öfverdrift, är tydligt, och jag framhäfde ofvan dess teoretiska 
olämplighel.

Själfklart är, att det rent morfologiska studiet af cellen, liksom 
af organismen i dess helhet, är ett nödvändigt stadium, ett ound
gängligt kompliment till den kausala analysen, och i princip är ej 
heller något att invända emot ett sådant studium. Då vi emellertid 
i det föregående kommit till insikt om att cellstrukturernas morfologi 
i motsats till den skelletterade organismens är mycket växlande och 
omkastbar och synes stå i ett nära förhållande till de kemiska 
omsättningarna vid ämneväxlingen, framgår redan däraf och a priori 
att det morfologiska studiet af protoplasten bör inriktas på ett 
väsentligt annat mål, än hvad som hitintills synes ha varit fallet. 
Därtill kommer nu, att den morfologiska analysen af cellen har att 
kämpa med stora praktiska svårigheter, och en stor del af den 
oklarhet och dubbeltydighet, som vidlåder så många af de
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cytomorfologiska resultaten, måste hänföras därtill, att man ej lyc
kats öfvervinna dessa svårigheter och i många fall underskattat deras 
betydelse.

På här antydda förhållanden beror det, att man ännu ej riktigt 
vet, hvad man skall kalla för kromidier eller för mitokondrier eller 
för bikärna o. s. v., och att olika författare få olika resultat vid studiet 
af samma eller likartade objekt. Men ännu större har förvirringen 
i delta cellärans nyaste område blifvit därigenom, att man på många 
håll ej velat begränsa sig till iakttagelsernas omedelbara resultat eller 
åtminstone hållit sig inom det område, som kringskäres af själfva 
studiets speciella karaktär, utan dragit slutsatser, som gripa öfver 
på utomliggande områden af celläran. Man har sålunda ej sällan 
sökt göra fysiologi af rent morfologiska iakttagelser, hvilket måste 
betraktas som ett mycket farligt förfaringssätt.

Vi kunna kort uttrycka oss på detta viset: Oklarheten i cell- 
strukturernas nomenklatur, oriktigheten hos en hel del af själfva 
resultaten samt de därur dragna slutsatserna kunna vi återföra på 
en felaktig såväl teoretisk som praktisk metodik. Vi vilja nu en 
smula närmre skärskåda denna metodiks brister. Vi göra början 
med den praktiska.

Så godt som alla, åtminstone alla mera ingående iakttagelser öfver 
protoplasmats struktur ha gjorts på lixeradt material, och man har 
därvid merendels stillatigande antagit, att de i detta funna struk
turerna liknat dem i lifvet, d. v. s. att inga väsentliga morfologiska 
förändringar förorsakats af fixeringsmedlet vid dess inträngande i 
cellen. Ett sådant aprioristiskt antagande kan vara i viss mån be- 
rättigadt ifråga om cellkärnan, är emellertid oftast oriktigt då del 
rör sig om cytoplasm a t. Jag har själf i ett arbete påvisat detta, 
och måste nu en smula göra reda för mina resultat i detta hän
seende.

Af någon anledning hade jag verkställt fixeringar af rotspetsar af 
Vicia Faba på följande sätt. Spetsarna doppades, medan de ännu 
sammanhängde med roten, d. v. s. voro intakta, i en 1 °/o krom- 
syrelösning. Efter loppet af 10—30 sek. afskuros de och slut- 
fixerades i en svagare Flemmings lösning.

I de ur detta material sedermera på öfligt sätt förfärdigade präpa- 
raten hittades i plasmat en hel del egendomliga, på samma sätt 
som karyotinet färgade strukturer, band-, kedje- eller korfliknande 
bildningar, som visade en påfallande likhet med de s. k. mitokon- 
drierna och kromidierna (fig. 8). Genom särskilda försök kunde
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jag påvisa, att dessa strukturer delvis ledde sitt ursprung från i 
lefvande tillstånd runda leukoplaster (stärkelsebildare), som genom 
det omtalade behandlingssättet deformerats på antydt vis (fig. 6 och 7).

W2

Fig. 6. Lefvande cell ur rotspetsen af Vicia faba med kärna och leukoplaster.
Fig. 7. Samma efter behandling med Flemmihgs fixeringslösning (innehållande 

osmium-, krom- och ättiksyra). Leukoplasterna ha deformerats och kedjats ihop i 
rader.

Fig. 8. Eotcell af Vicia faba efter fixering med 1 % Cr 03. Plasmat innehåller 
rikligt med trådar, som likna spiremtrådarna i kärnan och torde härstamma från 
deformerade leukoplaster (jfr fig. 6, 7) eller liknande bildningar. De påminna äfven 
starkt om en del zoologiska »mitokondrier», hvarför det ej är omöjligt att en del 
af dessa uppstått på samma sätt.

Fig. 9. Cell ur roten af Vicia faba, fixerad med konc. Fi.emmings lösning. I 
plasmat synas deformerade leukoplaster.

Sedermera fann jag äfven liknande deformationsprodukter i normalt 
lixerade rötter (lig. 9). På samma sätt som leukoplasterna kunna 
vakuoler och andra droppliknande bildningar i plasmat under

Svensk Botanisk Tidskrift 1912. 4
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fixeringsmedlets inverkan utdragas till trådar eller sammanklibbas 
till kedjor o. s. v.

Dessa resultat göra det nu i själfva verket mycket troligt, att en 
hel del af de under namn af kromidier och mitokondrier beskrifna 
strukturerna i fixerade präparat på liknande sätt bildats genom 
deformation af i lifvet på annat och enklare sätt formade bildningar. 
Eftersom man ej undersökt lefvande material, måste man naturligt
vis ha fastnat för deformationsprodukterna i det fixerade materialet, 
hvilka på grund af det ofvannämnda aprioristiska antagandet gifvas 
ut för att vara naturtrogna. Men äfven om i vissa fall kulor, trådar 
och kedjeliknande bildningar påträffas i lifvet — jag har själf iakt
tagit sådana företeelser i det lefvande rotplasmat hos Cucurbita pepo 
— så visa mina undersökningar med önskvärd tydlighet, att man 
hädanefter måste framlägga verkligt kritiskt härledda resultat, för 
att vi skola kunna tro på deras motsvarighet i lifvet. Jag vill ej 
här ingå på en närmare granskning af den hithörande litteraturen 
under de synpunkter, som framkallats af mina anförda under
sökningar. Det är tillräckligt att fastslå, att alla blott med använd
ning af fixerade präparat gjorda iakttagelser för närvarande ställas 
i en tämligen tvifvelaktig dager. Jag behöfver t. ex. blott nämna 
en nyligen utkommen uppsats af Arnoldi och Benecke.

Öfvergå vi härefter till en skärskådning af den teoretiska meto
diken! Man har, sade vi ofvan, understundom försökt göra fysio
logi af morfologiska iakttagelser. Detta förfaringssätt är ej nytt: 
ett belysande exempel utgör Strasburgers term »kinoplasma», 
som redan Pfeffer i sin Fysiologi träffande kritiserat, hvarför det 
är onödigt att närmare ingå på Strasburgers nomenklatur. I mera 
omedelbart sammanhang med vårt tema stå själffallet de fysiologiska 
slutsatser, man trott sig kunna härleda ur plasmastrukturernas ut
seende eller lägesförhållanden.

Man har ej sällan iakttagit färgade korn i kärnan, i andra stadier 
sådana utanför densamma och i många fall i omedelbar beröring 
med kärnmembranen. Dessa iakttagelser anföras som argument för 
ett aktivt utträdande af kärnsubstans i olöst tillstånd genom den 
hvilande kärnans intakta membran. Medan å ena sidan, om ett 
sådant utträdande verkligen ägde rum, vissa stadier skulle se ut på 
anfördt sätt, kunna dessa lägestillstånd i och för sig ej bevisa ett 
utträdande af kärnsubstans i olöst och osönderdelad form, så länge 
man ej lyckats iakttaga förloppet själft (jfr fig. 11). Samtidigheten 
af två företeelser bevisar nämligen ingalunda att de höra ihop i



kausalt hänseende. Därför behöfver det ej bero på ett utträdande 
al karyotin i plasmat, att man sett ett samtidigt aftagande af fär
gad substans i kärnan och ett tilltagande af färgad substans i 
plasmat bos en del djurägg och andra celler (t. ex. Jörgensen, jfr 
lig. 2).

Den anförda argumenteringen förlorar ännu mera i tillförlitlighet 
därigenom, att anlagringen af partiklar vid kärnmembranen kan 
bero på särskilda orsaker och i lixerade präparat måste betraktas 
som en i många fall misstänkt företeelse. En lagring af leuko- 
plaster omkring kärnan är ofta iakttagen i lifvet och torde vara 
beroende af kemotaktiska förhållanden mellan kärnan och leuko- 
plasterna. Det är ingalunda osannolikt, att älven andra inneslut- 
ningar i plasmat kunna på liknande sätt kemotaktiskt dragas mot 
kärnan. Säkert är emellertid, att en attraktion mellan kroppar i 
plasmat och kärnan ofta inträder under fixeringsvätskornas inverkan. 
Jag har själi gjorl iakttagelser häröfver, och under namn af systrofi 
är sedan Schimper det förhållandet bekant, atl kloroplaster vid 
plasmolys eller under inverkan af abnorma ljus- eller kemiska för
hallanden klumpas ihop omkring kärnan, ffär ha vi utan tvifvel 
att göra med retningsföreteelser, hvilka till sitt väsen äro obekanta, 
men icke desto mindre intressanta och värda att uppmärksammas. 
Med dylika fenomen måste man sålunda räkna vid de brukliga 
cytologiska lixeringsoperationerna, och de torde i många fall vara 
orsaken lill den i lixerade präparat iakttagna anhopningen af plasma- 
inneslutningar invid kärnmembranen.

Fullfölja vi nu närmast vår granskning af argumenten för etl 
utträdande af karyotin genom kärnmembranen, är att påpeka, att 
ett sådant vore bevisadt, om man direkt kunde iakttaga själfva 
genomsläppningsprocessen eller om man i nödfall på fixeradt ma
terial erhöhe regelbundna stadier just öfver det ögonblick, då kärn
membranen passeras. Sådana stadier har man i allmänhet icke 
funnit, men då man känner kärnans allmänna fysikaliska karaktär, 
är det ej så svårt att göra sig en föreställning om hur dessa stadier 
skulle ta sig ut i verkligheten (jfr fig. 11).

Kärnsubstansen är nämligen flytande och har en större ytspän
ning än plasmat. En fast eller flytande partikel inuti kärnan kan 
därför komma ut i plasmat endast ifall ytspänningen lokalt upp- 
häfves eller sänkes till samma storlek som plasmats. En sådan 
lokal förändring af ytspänningen måste resultera i uppkomsten af 
ett pseudopodium. Afsnöres sedan pseudopodiet, i hvilket karyotin-



partikeln antages befinna 
Häraf följer, att endast i

Fig. 10. Äggkärna med omgifvande 
cytoplasma under bildandet af gulesub- 
stansen, af Pholcus phalangioides. Kärnan 
är försedd med talrika pseudopodier, hvilka 
företrädesvis äro riktade mot tätare an
samlingar af små fettkorn. Efter Ch. von 
Bambeke ur Korschelt och Heider, Lehr
buch der vergleichenden Entwicklungs
geschichte der wirbellosen Tiere.

a b c d

Fig 11. Skematisk framställning af hur man bör tänka sig 
förloppet vid en fast eller flytande partikels utträdande ur 
den hvilande kärnan. I a ligger partikeln invid kärnmembra- 
nen. I b har genom en lokal förändring af kärnsubstansens 
(karyoplasmats) ytspänning ett pseudopodium bildats, som i 
sig innesluter kärnpartikeln. I' c afsnöres pseudopodiet, och 
därmed har partikeln frigjorts från kärnan, som därefter åter
tar sin jämna yta (d). Man förstår, att de viktigaste stadierna, 
som känneteckna den tänkta processen, äro de i b och c, ty 
stadier sådana som i a och b kunna äfven uppträda utan att 
sammanhänga med ett direkt utvandrande af kärnsnbstans. 
Jämför texten!

att kärnsubstans, väl förnämligast karvotin, skulle 
malt under vissa omständigheter transporteras ut 
plasmat åstadkomma särskilda morfologiska eller

sig, kan denna komma ut i plasmat. 
det fall, då pseudopodier och afsnörning 

af dessa iakttagits, ett direkt ut
trädande blifvit bevisadt.

I själfva verket ha sådana 
företeelser endast konstaterats i 
ett fåtal, för öfrigt ej närmare 
undersökta fall, nämligen i ägg
celler hos vissa djur (jfr fig. 10). 
Här är det sålunda antagligt, att 
kärnsubstans till ringa grad ge
nom afsnörning transporteras ut 
i plasmat. Hvartill den i så 
fall skulle användas, är ej be
kant. De flesta ha endast kunnat 
konstatera dess gradvisa försvin
nande, utan att uppkomsten af 
»kromidier» ådagalagts. I alla 
öfriga fall, då man stöder anta
gandet om dessa plasmastruk

turers härstam
ning från karyo- 
tinet på förut om
nämnda läges- 
och lagringsför- 
hållanden, har 
man ingalunda 
funnit pseudopo
dier o. s. v., och 
därför blir också 
kromidiehypote- 
sen fullständigt 
obevisad.

Ytterligare kan 
nämnas, att re
dan i och för sig 
det antagandet, 
i hvilstadiet nor- 
ur kärnan och i 

ämnesväxlings-
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företeelser, förefaller en smula monstruöst. Man måste vara okunnig 
om arten af cellens kemiska maskineri för att tro, att en substans 
endast kan vara effektivt verksam på den plats, där den finnes 
upplagrad i synbar form. För öfrigt är regel, att öfvertaliga kromo- 
somer o. s. v., som komma ut i plasmat, där autolyseras och följ
aktligen kemiskt nedbrytas. Allt tyder på, att plasmat och kärn- 
substansen ha en alldeles särskild antagonism till hvarandra, och 
tänker man efter, förefaller detta helt naturligt. Ty just därigenom 
att plasmats och kärnans essentiella kemiska material ha en olik
artad karaktär, betingas uppenbarligen deras intima samverkan i 
cellens lif. Och för denna samverkan är kärnans afgränsning från 
plasmat lika nödvändig som individernas fortbestånd i ett växt- 
konsortium. Kärnan och plas
mat komplettera hvarandra: de 
ha hvar sitt särskildt utbildade 
kemiska maskineri.

Vi kunna sålunda ganska 
tryggt blifva vid den öfvertygel- 
sen, att osönderdelad kärnsub- 
stans endast i undantagsfall tran
sporteras ut ur den hvilande 
kärnan. Dessa undantagsfall 
skulle då vara de ofvan nämnda 
äggcellerna, men dessa fall äro 
som nämnts ännu ej tillräckligt 
undersökta. Det verkliga sub- 
stansutbytet mellan kärnan och 
plasmat, hvilket är nödvändigt för lifvets fortbestånd, torde ute
slutande ske på diosmotisk väg och röra sig om produkter af min
dre hög kemisk komplikation än nukleoproteiderna, hvilka antagas 
utgöra hufvudbeståndsdelen af karyotinet (=»kromatinet»).

Uppgifterna om vid kärnan lagrade »kromatinpartiklar» o. s. v. 
torde sålunda, enligt hvad vi förut funnit, få återföras till fixerings- 
artefakt eller såsom beroende på kemotaktiska förhållanden. Det 
låter äfven tänka sig, att vid ämnesväxlingen med kärnan temporära 
och lokaliserade utfällningar bildas. Centrosfärerna hos vissa lägre 
djur, t. ex. Noctiluca, tyckas i själfva verket uppstå på något lik
nande sätt. (Doflein, se lig. 12).

Medan följaktligen ett utträdande af karyotin i osönderdelad form 
ur kärnan ännu så länge ej blifvit nöjaktigt bevisadt och förmod

Fig. 12. Noctiluca miliaris. Centralparti 
med invid kärnan bildad centrosfärsubstans. 
Efter Doflein,



ligen på sin höjd torde inträffa i alldeles särskilda fall hos meta- 
fyter och metazoer, tyckas hos protozoerna till en del andra för
hållanden vara rådande. Dessa senare ha ju i allmänhet väsentligt 
annorlunda beskaffade kärnor än metazoerna, och det har också 
redan länge uttalats farhågor öfver att utan vidare sammanföra 
metazoers och protozoers cell- och kärnförhållanden och på dem 
tillämpa samma begreppsföreställningar och nomenklatur. Jag själf 
anser, att man tills vidare snarare bör verka för upprätthållandet 
af de här rådande gränserna än för deras utplånande.

Vi ha sålunda hittills resonerat om förhållandena i metabiontcellen 
och ämna ej närmare ingå på de invecklade företeelserna i protozo- 
cellen. Likväl, emedan just begreppet kromidium i första hand 
skapats för den senare och därefter på ett, som mig synes, olämp

ligt sätt öfverförts till de högre organismernas 
celler, kan det vara lämpligt att framhålla 
den stora skillnaden mellan protozokromi- 
dierna och metazokromidierna. Om de förra 
ha vi redan talat. Beträffande de senare sy
nes gälla, att de verkligen stå i genetiskt för
hållande till kärnan. I vissa fall tyckes kär
nan fortplanta sig på det viset, att den för
vandlas till kromidium, i hvilket senare nya 
kärnor utdifferentieras (jfr lig. 13). Visser
ligen äro dessa uppgifter ej oangripbara, och 
mycket återstår nog ännu att göra härvidlag, 

men de visa dock, att hos lägre och högre organismers celler vä
sentligt skilda förhållanden kunna vara rådande, hvilka man bör 
akta sig att utan vidare sammanblanda.

Det återstår nu ännu en punkt att ventilera med afseende på den 
teoretiska metodiken vid studiet af de omtalade plasmastrukturerna. 
Man har nämligen på sina håll ansett dem för ärftlighetsbärare, 
för transportorgan af cytoplasmats kvaliteter. För att få en klar 
belysning al del orättmätiga i ett sådant antagande böra vi återkalla 
i minnet de inledande allmänna synpunkterna.

Jag framhöll, all plasmastrukturen i allmänhet är resultatet af 
en arbetsfördelning, i det att cellen genom att hålla det kemiska 
materialet fördeladt öfver flera fysikaliskt åtskilda system kan åstad
komma ofantligt mycket mer, än om den bestode af en homogen 
kemisk lösning. Plasmastrukturerna äro att betrakta dels såsom 
delmaskiner, organ, hvilka äga en till en viss grad själfständig

Fig. 13. Mastig dia vi
trea. Kromidialmassa med 
däri förlöpande fri kärn- 
bildning. Efter Gold
schmidt ur Doflein, Lehr
buch der Protistenkunde.



ämnesväxling, t. ex. kärnan, kromatoforerna, dels såsom upplag, 
depåer af kemiskt material, som efter behof kan utnyttjas eller 
förökas. Vi kunna här tänka på stärkelse, olja, ägghvitekristaller 
o. s. v. Uppenbarligen är det ingen principiell skilnad mellan den 
gröfre strukturen och den finare, som representeras af mikrosomer o. a.

Om vi nu taga speciellt cytoplasmat i ögonsikte, är det tydligt, 
att dess totalfunktioner komma till stånd genom en samverkan af 
det kemiska material, som finnes löst i grundmassan (enkylemat 
eller hyaloplasmat), och det som är i synbar måtto utsöndrad! såsom 
mikrosomer och andra, gröfre strukturer. Och därvid är ej osanno
likt, att en del af dessa strukturer ha karaktären af plastider, d. v. s. 
ha en viss själfständig ämnesväxling.

För att plasmats egenskaper skola ärfvas, fordras att alla dess 
kvalitativa, kemiska egenskaper öfverföras. En liten mängd väl 
blandadt plasma kan vara tillfyllestgörande vid öfverförandet 
af modercellens plasmas alla egenskaper. Så är fallet vid 
befruktningen med den ofta mycket cytoplasmafattiga hancellen. 
Den lilla mängd plasma, som den likväl medför, är tillräcklig för 
ärfningen.

Nu anse emellertid en del författare, såsom ofvan nämnts, att 
mitokondrierna, d. v. s. vissa plasmastrukturer, äro i stånd att 
ölverföra alla cytoplasmats egenskaper. Några som helst bevis 
lämnas icke. Man har tydligen gjort den tyvärr ej alltför ovanliga 
reflexionen, all de nämnda strukturerna äro af betydelse, emedan 
de färgas starkt i fixerade präparat. För att bevisa, att något, som 
de nämnda herrarna föreställa sig, vore med verkligheten öfverens- 
stämmande, fordras tydligen experiment. Man borde plocka ut 
mitokondrierna och se efter om de vore i stånd att producera ett 
nytt, fullständigt cytoplasma.

Jag behöfver ej särskildt framhålla, att det på förhand vore högst 
osannolikt, att ett sådant experiment, om det nu kunde verkställas, 
skulle utfalla med positivt resultat. Ty icke ens kärnan är i stånd 
att reproducera ett fullständigt plasma. Icke ens kärnan kan ensam 
funktionera som cellens ärftlighetsbärare.

Då, såsom jag tlera gånger nämnt, det väsentliga med plasma
organen och strukturerna torde vara arbetsfördelning och ökad 
effektivitet och mångfaldighet för cellen i kvalitativt hänseende, vore 
det a priori högst osannolikt, att vissa organ och strukturer skulle 
hafva utvecklat sig i en sådan riktning, att de kunde öfverföra äf- 
ven de andra strukturernas och organens kvaliteter. Det är utan



tvifvel lättare för cellen att öfverföra såväl kärnan som plasmat 
och plastiderna vid befruktningen. Ett dylikt förfarande är betyd
ligt mera ekonomiskt och då nu cellen är en högst ändamålsenligt 
inrättad mekanism, böra vi med allt fog anse, att för den artlika 
ärfningen fordras öfverförande af både kärnsubstans, plasma och 
plastider, helst som därtill inga viktiga argument tala för en mot
satt hypotes.

Man bör emellertid akta sig, att genom dogmatiskt betraktelsesätt 
förvränga vårt föregående resonemang. Därför att vi kommit till 
den uppfattningen, att inga plasmaorgan äro skickade att utom sina 
egna äfven öfverföra hvarandras egenskaper och att de tvärtom kom
plettera hvarandra och genom samverkan göra cellen fullvärdig, 
skall man ej tro, att för ärfning af artens egenskaper ett öfver
förande af alla strukturelement såsom morfologiska bildningar vore 
nödvändigt. Ty eftersom många af dessa, såsom stärkelse, olja, 
ägghvitekroppar o. s. v., under cellens normala verksamhet kunna 
upplösas och åter utfällas allt efter de för ögonblicket härskande 
inre betingelserna, kunna de vid ärfningen öfverföras i löst tillstånd. 
Ja, det låter äfven väl tänka sig, att en del mindre sammansatta 
kemiska föreningar kunna öfverföras i potentiellt tillstånd, näm
ligen såsom komponenter i högt kondenserade molekyler. Äfvenså 
är del troligt, att en hel del enklare föreningar alls ej behöfva 
öfverföras, emedan de förekomma i identisk sammansättning såväl 
i han- som i honcellen. Detta är nu emellertid frågor, som, ehuru 
varande af stort teoretiskt intresse, sakna tillräcklig faktisk grund 
och i hvarje fall ej här kunna närmare behandlas. Huru som 
helst, framgår emellertid alltid af vårt föregående resonemang, att 
cellen endast begagnar sig af det potentiella öfverförandet, då det 
är fråga om enklare kemiska föreningar. Och, såsom en återknyt- 
ning till vårt behandlade tema, är närmast att taga fasta på det, 
att vid ärfningen visserligen alla kvaliteter på ett eller annat sätt 
måste öfverföras, men att därtill ingalunda fordras en principiell 
eller bestämd fysikalisk struktur i plasmat. — Ofvan berörda frå
gor ha till en del behandlats i en föregående uppsats af mig och 
jag hoppas bli i tillfälle att snart närmare utveckla dem.

Enligt vår ofvan skisserade uppfattning måste den mellan Meves 
och Strasburger bestående kontroversen betraktas såsom menings
lös. Bägge forskarna anse, att plasmat endast kan vara verksamt 
för ärfningen, såvida det har en mikroskopisk struktur, och de 
anstränga sig, den ena att påvisa förekomsten af strukturelement i



spermatozoens plasma, den andra att demonstrera frånvaron af dy
lika. Strasburger, som hos några objekt ej funnit plasmastrukturer 
i pollenslangplasmat, som intränger i äggcellen, anser kärnan vara 
uteslutande ärftlighetsbärare, och Meves, som funnit rikligt med 
plastokondrier i spermatozoen (jfr fig. 4), anser dem vara plasmats 
ärftlighetsbärare. Bägge två ha orätt, ty de utgå från den förut
fattade och osannolika uppfattningen, att lifvet är baseradt på färg
bara strukturer. Dessutom generalisera de alltför mycket. Det är 
ju inte omöjligt, atl Meves plastokondrier äro ett slags plastider 
och såsom sådana nödvändiga vid befruktningen för den fullstän
diga ärfningen, medan å andra sidan hos andra organismer alla 
plasmats kvaliteter kunna tänkas förenade i ett tämligen strukturfattigt 
plasma af ringa mängd. Sådana frågor kunna endast afgöras på 
fysiologisk väg.

III.

Sedan vi nu i allmänna drag kommit under fund med tillförlitlig
heten och värdet af uppgifterna om en del protoplasmastrukturer, 
kan det vara lämpligt att i anslutning till det föregående göra 
några reflexioner öfver hvad man bör ha att Aränta sig vid ett 
närmare studium af dem och hur man lämpligen bör inrikta detta 
studium.

I allmänhet kan man göra den iakttagelsen, att cytoplasmastruk- 
turen är mer växlande än kärnstrukturen. I kärnan utbildas ju i 
profasen kromosomerna med en sällsynt precision äfven i morfo- 
logiskt hänseende. Man har väl att återföra detta delvis därtill, att 
kärnan är jämförelsevis skyddad gentemot de växlingar, som under 
den ontogenetiska utvecklingen och vid de dagliga fluktuationerna 
äga rum i cellens verksamhet. Det blir cytoplasmat, som här 
kommer på mellanhand och detta nu särskildt i morfologiskt hän
seende. Vi veta ju, att embryonalcellen har ett vakuolfattigt plasma, 
medan äldre celler äro kännetecknade af stora saftrum o. s. v. 
Sådana företeelser måste naturligtAis imerka på gestaltningen af i 
plasmat förefintliga flytande strukturer. Bekant är äfven, att plas- 
mat i flertalet A'äxtceller befinner sig i ständig strömning. Jag har 
själf i rotceller hos Cucurbita pepo iakttagit de här förekommande 
egendomliga plasmastrukturernas ständiga formförändringar. Än 
bilda de kulor, än trådar, som åter falla sönder o. s. v., och där
under äro de i ständig oregelbunden svängning och böjas hit och
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dit. Och man kan konstatera, att dessa variationer sammanhänga 
med plasmaströmningen.

Kommer så härtill det förut påpekade nära sammanhanget mellan 
struktur och ämnesväxling i plasmat framgår klart och tydligt, all 
de plasmastrukturer, som vi tagit i ögonsikte, äfven i likvärdiga 
celler kunna vara underkastade ständiga och betydande formför
ändringar. Därför kan deras speciella morfologi ej tillräknas någon 
större betydelse. De äro, såsom morfologiska bildningar, af väsent
ligt mera fluktuerande karaktär än t. ex. kromosomerna.

Därför måste det anses såsom viktigt, att dessa strukturer fysio
logiskt undersökas. Detta har i allmänhet ännu ej gjorts. Att man 
emellertid vid ett öfvervägande morfologiskt studium af plasma- 
strukturerna ofta kommit att i hög grad öfverskatta deras betydelse 
framgår af följande exempel. Prof. Goldschmidt hade hos Ascaris 
funnit egendomliga, starkt färgabsorberande strukturer, som han på 
grund af lägesförhållanden o. dyl. härledde ur kärnan. Genom 
meddelande i bref från Dr. Jörgensen har jag sedermera fått den 
upplysningen, att dessa »kromidier» vid närmare undersökning visat 
sig vara helt enkelt ett slags ämnesväxlingsprodukter, som stå i 
samband med glykogenomsättningen. Äfvenså lära fällningsmem- 
braner hos djurägg visa alla »kromidiernas» kännetecken. Här är 
sålunda mycket ännu att utforska i fysiologiskt hänseende.

Hvad som framför allt bör ihågkommas vid studiet af protoplas- 
mats struktur, är, att cytoplasmat är den del af cellens innehåll, 
som har en formativ verksamhet. Cytoplasmat är själfva härden, 
fabrikationsorten, för alla de isynnerhet i djurplasmat ofta förekom
mande bildningar, som känneteckna cellens specialiserade tillstånd. 
Tager man därjämte den transitoriska upplagringen af vissa ämnes
växlingsprodukter i betraktande, kan man säga, att protoplasma- 
strukturen, åtminstone den gröfre och ofta äfven den finare, får en 
mera speciell och i många fall tillfällig karaktär, i motsats till 
t. ex. kärnstrukturen. Om man bortser från plastiderna såsom del
organ vinnes m. a. o. cytoplasmastrukturens egentliga karaktär 
under cellens ontogeni, medan kärnans delningsstruktur är fram
sprungen ur dess fylogeni, och redan denna korta karaktäristik bör 
lära oss att ej lägga fullt samma måttstock på dessa bägge före
teelser.

Man bör emellertid akta sig att skära alla i cytoplasmat före
kommande strukturer, resp. alla dem, som särskildt framträda, öfver 
en kam. Detta har i själfva verket skett, då man sammanfört de



mest olikartade bildningar under samma benämningar. Hur för
hastad och otillräcklig nomenklaturen i många fall är, framgår af 
Lewitskys, Pens as och Guilliermonds uppsatser (se lit.-fört.). Dessa 
författare Iro sig ha funnit, att mitokondrier utvecklas till kromato- 
forer (jfr lig. 14). Äfven Strasburger upptager i den sista uppla
gan af sin lärobok samma åsikt. Jag kan ej inse, hvarför man 
behöfs ei ett särskildt namn lör kromatoforernas tidigare ontogene- 
liska utvecklingsskeden. Det vore mycket ändamålsenligare och 
klarare att bibehålla Schimpers kollektivbenämning kromatoforer. 
Vi räkna ju såväl leukoplasterna som kromoplasterna dil. Att be
lägga de tidigaste utvecklingsskedena, som kromatoforerna genom
löpa i urmeristemets celler, med etl särskildt namn, ger dem ej

Fig. 14. Två celler ur groddstängeln af 
Asparagus officinalis. Den högra cellen inne
håller kromatoforer, den vänstra anlag till 
sådana (vid spolpolerna), »kondriosomer». 
Efter Lewitsky.
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Fig. 15. Del af en spermatocyt 
af Ascaris megalocephala. Plasmat 
innehåller talrika gulekonlcre- 
ment, som anses ha plastidartad 
karaktär. Efter O. Hertwig.

större intresse. Och kallar man dem för mitokondrier eller kondrio
somer, medger man samtidigt, att de skulle kunna ha helt andra 
lunktioner utom de för kromatoforerna bekanta, hvilket än så länge 
är fullständigt gripet ur luften.

Det är tydligt, att fysiologiskt vielt skilda bildningar i många fall 
dölja sig under de i färgade och fixerade preparat beskrifna och 
kanske där på liknande sätt framträdande strukturerna.

Vi ha redan sett, att en del af dem kunna vara leukoplaster eller 
kromatoforer. h,n plastidartad karaktär torde äfven många andra 
under namn af mitokondrier beskrifna bildningar ha. Jag erinrar 
här om vibrioiderna i vissa svampceller (Swingle, Lagerheim), ka- 
ryoiderna hos konjugaterna (Palla) o. s. v. Dessa bildningars funktion 
återstår emellertid att undersöka. Plastidartade bildningar torde äfven
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linnas hos djurcellerna, ehuru närmare undersökningar häröfver 
saknas (jfr likväl O. Hertwig, 1909, s. 100; se fig. 15). — Plastider 
benämna vi som bekant i öfverensstämmelse med Pfeffer auto
noma bildningar med särskild funktion. De utgöra liksom kärnan 
och cytoplasmat organ i elementarorganismen och fortplanta sig 
genom delning. De måste uppenbarligen ha en alldeles särskildt 
utbildad inre ämnesväxlingsmekanism, som gör dem till en viss grad 
själfständiga. De ha m. a. o. en ganska hög individualitet. Många 
andra strukturer i plasmat, hvilka ej ha plastid-karaktär, ha där
emot en relativt låg individualitet, och ett kolleklivbegrepp, som 
sammankastar företeelser af mycket olika individualitet, måste vara 
mycket tänjbart eller allmänt och sålunda i föreliggande fall föga 
brukbart.

Rena ämnesväxlingsprodukter, bildande egendomliga strukturer i 
plasmat, ha vi redan gjort bekantskap med hos Ascaris, och tvif- 
velsutan bildas i många andra fall vid plasmats ontogenetiska eller 
rent trofiska verksamhet produkter, som kunna se mycket egendom
liga ut, men ha en verklig betydelse, som betydlig understiger 
styrkan af det intryck man får af deras imponerande habitus. Jag 
misstänker, att t. ex. sådana strukturer, som beskrifvits i tapetceller 
(Tischler) och som väl hvar och en, som sysslat med reduktions- 
delningen, känner till, kunna vara af någon liknande art. Under
sökningar häröfver vore välbehöfliga.

Liknande uppgifter torde många »kondriosomer» i djurceller ha. 
Man har ju funnit, att de omvandlas till ontogenetiskt betydelsefulla 
metaplasmatiska element. De kunna i ty fall helt enkelt utgöras af 
upplagradt byggnadsmaterial, ungefär som vid celldelningen först en 
cellplatta af löst sammanhängande droppar bildas, i hvilka seder
mera cellulosaväggen utsöndras. Somliga anse, att den »primära 
cellplattan» endast har till uppgift att mekaniskt stödja den sig ut
fällande cellväggen, och på liknande sätt förhåller det sig kanske 
äfven med en del »kondriosomer».

I andra fall tyckas plasmainneslutningar, som på grund af sin 
färgbarhet draga uppmärksamheten till sig, ha en transitorisk be
tydelse. Schiller och Svedelius ha beskrifvit starkt färgade korn 
i plasmat hos några Rodophyceer, Aniithamnion och Dellesseria i vissa 
stadier, och Schiller anser dem vara ett för kommande behof upp
lagradt byggnadsmaterial, d. v. s. rena ämnesväxlingsmellanprodukter.

Medan sålunda en del plasmainneslutningar ha en mera speciell 
uppgift inom cellverksamheten, kunna andra återigen vara af stor
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betydelse för allmänna företeelser i cellens lif. Jag erinrar här ånyo 
om den s. k. »Dotterkern», som anses vara modersubstans för 
centrosfärerna och sålunda utgör ett nödvändigt akcessorium vid 
kärndelningen (fig. 3). Hos Noctiluca (fig. 12) uppstod centrosfär
substansen genom utfällning i plasmat, och likartade förhållanden 
ha påträffats vid konstgjord partenogenes hos bl. a. sjöborreägg.

I dessa fall har väl den i plasmat utfällda eller där förefintliga 
centrosfärsubstansen en komplicerad sammansättning, som gör alt 
den kan genomlöpa en bestämd morfogenes, hvilken är relativt själf- 
-ständig. Liksom vid kromatoforerna anser jag, att man bör be
nämna substansen med afseende på dess blifvande funktion. Jag 
har därför talat om »centrosfärsubstans». Någonting motsvarande 
skulle då också blifva »spolsubstansen», som uppträder vid hvarje 
karyokines och kan antaga en streckad struktur.

Spolsubstanserna och centrosfärsubstanserna intaga ett slags 
mellanställning mellan plastiderna och de rena ämnesväxlingspro- 
dukterna. De utmärkas nämligen ej af någon fullständig autonomi, 
i det de nybildas vid hvarje delning, men å andra sidan torde de 
ha en större kvalitativ komplikation än mellan- eller slutprodukterna 
vid den allmänna ämnesväxlingen.

Spolsubstansen och centrosfärsubstansen ha, som nämnts, en 
stor betydelse för cellens delningsfunklioner. Det är äfven troligt, 
att för deras utsägring erfordras särskilda betingelser och samman
stötande inre omständigheter. Man vet ännu ganska litet härom. 
Hos Noctiluca t. ex. uppträder centrosfärsubstansen endast i kärnans 
närhet.

Att en hel del äfven ganska enkla ämnesväxlingsprodukter 
kunna antaga egendomliga former sammanhänger naturligtvis när
mast med de rika möjligheter till fysikaliska variationer, som be
tingas af protoplasmats höga kvalitativa komplikation och dess all
männa fysikaliska karaktär. Den förra kan ju inom cellens lilla 
rum åstadkomma på olika punkter skilda företeelser, och på grund 
af den senare kunna så enkla förhållanden som ytspänning ge upp- 
hof till allehanda egendomliga gestaltningar af inneslutna droppar 
(jfr myelinbildningar). Med det allmänna tillståndet hos plasmat 
torde äfven vara förbundna de tendenser till tråd-, kedje- och kul
bildning, som utmärka den finare och gröfre strukturen. I sam
manhang därmed kan nämnas, att vissa allmänna cellföreteelser, 
hvilka medföra omhvälfningar i cellens lagringsförhållanden, t. ex. 
karyokinesen, kunna återverka på pläsmats struktur (jfr fig. 5 och 14).



Vi se sålunda, att man redan nu har en viss blick på mångfal
digheten af de gröfre plasmastrukturerna och de differenser, som 
äfven kunna utmärka den finare strukturen. Och man inser, att 
de böra benämnas och klassificeras efter andra grunder, än hvad 
som hittills ofta varit fallet. Hvad särskildt studiet af dem be- 
träffar, bör della, enligt hvad vi i det föregående inhämtat, inriktas 
hufvudsakligen fysiologiskt. Af vikt blir likväl därunder alltid, att 
genom kritiska undersökningar få fastställdt strukturernas morfo
logiska förhållande under olika betingelser, ty därigenom kunna 
göras slutsatser öfver de gestaltande krafternas art och verksamhets
sätt. Och öfverhufvud taget bör en exaktare analys ai cytoplasmat 
afslöja en mångfald företeelser, hvilka helt säkert äro talrikare och 
i många fall ej mindre intressanta än de i kärnan.
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ANTECKNINGAR OM KÄRL VÄXT FL OR AN I 
NORDLIGASTE VÄRMLAND.

AF

J. A. O. SKÄRMAN.

Mer än femtio år hafva förflutit, sedan dåvarande lektorn vid Högre 
Allmänna Läroverket i Karlstad L. M. LARSSON utgaf första upplagan af 
sin »Flora öfver Wermland och Dal» (Karlstad 1859). Detta arbete, som 
enligt författarens uppgift i förordet väsentligen grundar sig på den i 
unga år bortryckte docenten vid Uppsala Universitet Claes Gustaf 
Myrins i Kongl. Vet. Acad. Handl. för år 1831 intagna afhandling »An
märkningar om Wermlands och Dalslands Vegetation», upptager 766 arter 
fanerogamer, fördelade på 336 olika släkten. Kraftigt synes Larssons 
Flora sporrat intresset för botaniska studier i dessa trakter, och då 1868 
en andra upplaga af detta arbete utkom, visade denna, tack vare nya 
undersökningar företagna af en stor mängd botaniskt intresserade per
soner, den vackra tillökningen af ej mindre än 45 nya arter, tillhörande 
14 särskilda släkten. Sannolikt har efter denna tid ytterligare ett afse- 
värdt antal fanerogama växter förvärfvats åt provinsfloran och möjligen 
föreligga äfven flera uppgifter härom publicerade. Men då jag i den mig 
tillgängliga litteraturen anställt efterforskningar i detta hänseende, har jag 
till min öfverraskning ej kunnat finna mer än några helt få meddelanden 
hvad det förstnämnda landskapet beträffar.1 Floristiska notiser af det 
slag, våra botaniska tidskrifter ej sällan och med allt skäl upptaga i sina 
spalter, synas sedan många år nästan fullständigt saknas från Värmland, 
som sålunda i det hänseendet tyckes intaga en verklig särställning bland 
de svenska landskapen. Under sådana förhållanden må det kanske vara 
befogadt, att nedanstående anspråkslösa bidrag till ökad kännedom om 
norra Värmlands llora offentliggöres. .lag tror visserligen icke, att en

Dessa förskrifva sig från G. E. Bingius, hvilken år 1888 publicerat ett par upp
satser, nämligen »Vegetationen på Vermlands hyperitområden i Öfversikt af Kongl. 
Vet.-Akad:s Förhandi. för 1888,n:o 3. pag. 187—207) samt »Några floristiska an
teckningar frän Vermland» (i Bot. Notiser f. 1888, p. 105—113).



Värmlandsbotanist skall finna mycket nytt däri, men måhända kan det 
förmå väcka den slumrande företagsamheten på ett eller annat håll, och 
i så fall har jag icke tagit till pennan förgäfves.

Efterföljande anteckningar äro till allra största delen gjorda under 
några resor, som jag företagit dels sommaren 1910 under något mer än 
fyra veckor af juni och juli månader, dels förlidet år. Under 1910 besökte 
jag d. 9—28 juni Älfdalen med Edebäck som utgångspunkt; följande Klar- 
älfven anställde jag en serie exkursioner hufvudsakligen inom Norra Ny, 
Dalby och Norra Finnskoga socknar upp till norska gränsen ofvan Lång- 
llon, där jag vände om. På återvägen hade jag hunnit till Stöllet i N:a 
Ny, då jag nödgades afbryta färden och hemresa till Stockholm. I medio 
af juli återvände jag och genomreste denna gång öfver Torsby i Fryks- 
dalen de öfriga socknarne i nordligaste Värmland, nämligen Östmark, 
Hvitsand, Nyskoga samt Södra Finnskoga. Härvid riktade jag i Östmark 
min uppmärksamhet naturligtvis alldeles särskildt på det redan af Myiun 
besökta och speciellt omnämnda Ränneberget, hvars branta östra slutt
ning erbjuder en onekligen ytterst intressant vegetation. Hvad Hvitsand 
beträffar medhann jag föga mer än ett par exkursioner till det botaniskt 
föga kända, men anmärkningsvärda och i jämförelse med det mera be
kanta Hoffjället inom samma socken ganska gifvande Snipberget (beläget 
strax väster om sjön Mangen i socknens nordligaste del). Från Södra 
Finnskoga föreligga i Larssons flora inga uppgifter alls, hvarför jag där
städes på skilda platser — Bograngen, Letafors, Kindsjön och Medskogen 

- något utförligare upptecknade växtligheten än på andra ställen. För- 
liden sommar har jag den 26 juni—8 juli företagit en kortare tur till 
östmark, Södra Finnskoga samt de öfre Älfdalssocknarne för att kom
plettera förut gjorda anteckningar och särskildt närmare efterforska några 
af de ädla löfträdens förekomst i dessa trakter. I Södra Finnskoga be
sökte jag härunder det intressanta Rickenberget, hvars västra sluttning 
hyser en ganska rik flora, i åtskilligt erinrande om Rännebergets. Slut
ligen ägnade jag veckan 8—15 augusti åt en flyktig granskning af en del 
vattendrags och sumpmarkers flora inom Hvitsand, Södra Finnskoga 
och Dalby socknar.

På något mera ingående, detalj eradt eller systematiskt utforskande af 
här antydda område har jag ej af flera skäl kunnat inlåta mig; hl. a. 
har den sammanlagda tid, som stått mig till buds, härför uppenbarligen 
varit alltför knapp. Under sådana förhållanden säger det sig själft, att 
mina upprättade växtlistor på intet sätt göra anspråk på någon större 
grad af fullständighet, så mycket mindre som mina besök å hvarje sär
skild plats oftast varit inskränkta till en eller några få dagar och många 
växtarter alltså själffallet måste ha undgått mig.

Härnedan följer en förteckning på de fanerogamer och ormbunkar, 
som mina växtlistor upptaga. Under 1910 hade jag i förstone uppmärk
samheten riktad hufvudsakligen på SaZix-formerna och på mindre vanliga 
kärlväxter. Öfver de allmännaste växterna förde jag tyvärr blott knapp
händigt anteckningar och häraf följer, att en stor del af dessa växter — på 
hvilkas frekvens jag nämligen ej är rätt säker — ej kunnat upptagas å för
teckningen, hvilket naturligtvis är en stor brist. — Nomenklaturen är
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densamme som i Neuman-Ahlfvengrens flora samt i fråga om Orm- 
bunkarne Hartmans flora, 12:te uppl.

Bidens tripartilus. Sedd i Östmark samt i Älfdalen; nordligast vid 
Långaf i Dalby.

Chrysanthemum leucanthemum. Allmän genom hela området.
Matricaria inodora. Allmän å odlade ställen inom hela området, stun

dom i fodervallarne uppträdande i utomordentlig mängd. Däremot synes 
M. chamomilla fullständigt saknas.

Anthemis tinctoria. Förekommer här och hvar uti åkrar tämligen all
mänt inom hela området. A. arvensis däremot iakttagen endast vid 
ett enda tillfälle i Augusti 1911, nämligen vid Långaf i Dalby blott 
tvenne ex.)

Achillaa millefolium. Allmän.
A. ptarmica. Här och där ej sällsynt, merendels i kultursamhällen, men 

äfven å ängsmarker upp till Bograngen och Medskogen i S:a Finnskoga 
samt Gunneby i Dalby. Nordligaste lokalen hos Larsson är Uddeholm.

Tanacetum vulgäre. Sedd mångenstädes i Östmark, Hvitsand, Dalby 
samt S:a & N:a Finnskoga.

Artemisia vulgaris. Å odlade ställen inom hela området. Öfriga Ar- 
temisia-arter synas saknas; de få stånd af A. absinthium, som jag iakt
tagit vid några gårdar i Hvitsand, Nyskoga och Dalby, torde alla här
stamma från odlade ex.

Arnica montana. Östmark, å en äng väster om landsvägen mellan 
Konradsfors och Ränneberget (rikligt) samt nedanför sistnämnda bergs 
östra sluttning; Hvitsand, å Snipbergets östra sluttning (sparsamt); Ny, å 
ängsmark vid Kyrkebol samt vid Södra Stöllet.

Senecio vulgaris. Iakttagen endast vid Ransby i Dalby; troligen finnes 
den dock, om ock sparsamt, mångenstädes.

Gnaphalium utiginosum. Allmän. Däremot förefaller G. silvaticum att 
vara tämligen sällsynt.

Antennaria dioica. Allmän.
Erigeron acer. Synnerligen allmän så inom som utom kultursamhällena.
Solidago virgaurea. Inom hela området allmän.
Tussilago farfara. Östmark, Ränneberget å östra sluttningen (enl. Myrin 

i stor ymnighet», något som nu ej längre tyckes vara fallet); saknas för 
öfrigt enligt mina anteckningar.

Centaurea jacea. Inom det nordligaste området iakttagen endast å en 
ängsbacke vid Bograngen i S:a Finnskoga.

Carduus crispus. Östmark, vid gästgifvargården; Hvitsand, i åkrar på 
och nedanför Snipberget; Nyskoga, vid Flatåsen; S:a Finnskoga, vid Bo
grangen; Dalby, vid Gunneby. Sannolikt mångenstädes.

Cirsium heterophyllum. Iakttagen på en mängd ställen: Östmark, 
nedanför Rännebergets såväl västra som östra sluttning; Hvitsand vid 
Snipberget: S:a Finnskoga, vid Rickenberget, Kindsjön, Bograngen och 
Letafors; Dalby, vid Sysselbäck; N:a Finnskoga, Tåsängarne m. fl. st.

Cirsium heterophyllum x C. palustre. Af denna sällsynta hybrid, som, 
såvidt jag vet, ej förut är funnen i Värmland, påträffade jag 1910 i S:a
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Finnskoga vid Kindsjön 3 synnerligen vackra exemplar, hvilka växte till
sammans med stamarterna å en ängsmark nordost om sjön och vid in- 
samlingstillfallet (d. 21:ste juli) befunno sig i full blomning. Genom de 
få och relativt stora korgarna (3 å 4 st.) erinrade exemplaren mest om 
C. heterophyllum, men förhöllo sig i öfriga delar intermediärt.

C. palustre. Allmän.
C. lanceolatum. Tämligen vanlig.
C. arvense. Denna art synes vara i nordliga Värmland jämförelsevis 

ganska sällsynt och liar måhända först i senare tider inkommit hit. 
•lag har iakttagit den endast på följande ställen: Hvitsand, Södra Åsen 
°mkr. 10 ex. i en åker); Nyskoga, Flatåsen (.några få, lågvuxna ex. i en 

landsvägskant); S:a Finnskoga, Bograngen (ett fåtal ex. i en åker vid 
gästgifvaregården); Dalby, Gunneby (ett par ex. i en trädgårdstäppa), Persby 

i en krusbärsplantering) samt vid Likenäs; endast å sistnämnda plats 
förekom den någorlunda riklig i en åker bland vårsäd.

Mulgedium alpinuni. östmark, Rännebergets östra och norra sluttnin
gar i ända till manshöga ex.; på flera ställen starkt afbctad af kreaturen, 
hvilka tyckas skatta denna växt mycket högt (jfr. E. Henning, Agronomiskt- 
växtfysiognomiska studier i Jämtland, Sthlm 1889); S:a Finnskoga, Rieken- 
bergets västra sluttning.

Sonchus arvensis. Mångenstädes.
S. oleraceus. Tämligen sparsamt upp till Bograngen i S:a Finnskoga.
S. asper. Hvitsand, Vägsjöfors; Iialby, Gunneby.
Lactuca muralis. Östmark, Rännebergets sluttningar (ganska rikligt); 

S:a Finnskoga, Rickenberget (täml. rikligt).
Crepis tectorum. Allmän.
C. paludosa. Flerstädes inom området: i Östmark, på flera ställen 

väster om Rögdåälfven samt rikligen å Rännebergets fuktiga sluttningar; 
Hvitsand, Snipberget; S:a Finnskoga, å Rickenberget samt vid Kindsjön; 
Dalby, Sysselbäck; N:a Finnskoga, Tåsängarne.

Hypochceris maculata. Östmark, nedanför Ränneberget; S:a Finnskoga, 
vid Rograngen riklig), Rickenberget och Letafors; Dalby, vid Gun
neby; N:a Finnskoga, Tåsängarne. Eljest ej iakttagen i de nordligaste 
delarne.

Hieracium prenanthoides. Sedd i Östmark å Ränneberget samt i S:a 
finnskoga å Rickenberget. — För släktet Hieracium i öfrigt är jag ej i 
tillfälle lämna några uppgifter.

Lobelia dortmanna. Går åtminstone upp till Nyskoga s:n.
Campanula cervicaria. Iakttagen vid Dalsättra i Dalby samt i Tås

ängarne uti N:a Finnskoga, på båda ställena med hvita blommor (:= var. 
subalpina hos Laiisson).

C. rapunculoides. Hvitsand, Vägsjöfors (förvildad).
C. latifolia. Östmark, Rännebergets östra sluttning, lokalt ganska riklig 

(enl. Myrin — 1. c. pag. 228 — »sparsamt», hvadan den säkerligen med 
åren spridt sig). Blommorna oftast hvita, ibland lilafärgade, och blott 
ett enda af de flera hundrade ex. jag iakttagit hade blåa blommor. Vid 
gårdar nedanför Ränneberget hade den flerstädes inplanterats i trädgårds
täppan som prydnadsväxt.



C. patula. I Östmark flerstädes ytterst ymnig. Uti Älfdalen sedd på 
spridda ställen från Kvrkebol och Norra Stöllet i Ny s:n upp till Syssel- 
bäck i Dalby, öfverallt dock rätt sparsamt.

Trichera arvensis. Allmän.
Succisa pratensis. D:o.
Valeriana excelsa. Förekommer å fuktiga ängar allmänt genom hela 

området.
Viburnum opulus. Östmark, på flera ställen, särskildt å Ränneberget; 

S:a Finnskoga, Bograngen; N:a Finnskoga i en äng nära landsvägen norr 
ut från Tjärbackastrand — på samtliga lokaler sparsamt. (Enligt uppgift 
af Here personer linnes den äfven i norra Dalby i trakten af Dalsättra).

Adoxa moschatellina. Hvitsand, Snipberget, mycket sparsamt.
Lonicera xylosteum. Östmark, Ränneberget, ej sällsynt, särskildt i dess 

södra hälft; S:a Finnskoga, Rickenberget, mycket sparsamt. Enligt Myrin 
och Larsson äfven på Snipberget, där jag dock ej lyckades finna den. Att 
den emellertid fortfarande växer där, sluter jag däraf, att en person, som 
vid mitt besök för mig uppräknade några af traktens vilda buskar, 
därvid äfven nämnde »benved», med hvars egenskaper han syntes för
trogen.

Galium aparine. Här och där; nordligast vid Rograngen i S:a Finn
skoga.

G. uliginosum. Allmän.
G. palustre. D:o.
G. boreale. D:o.
G. mollugo. Denna art har jag antecknat från talrika platser i Öst

mark, Ny och Dalby socknar samt från Tåsängarne och Råtstad i N:a 
Finnskoga. Larsson uppger den ännu i sin floras 2:dra upplaga endast 
från Karlstad, Östmark samt Bergslagen, men ej från Älfdalen, hvadan 
den troligen först under de senare decennierna spridt sig till de upp
räknade områdena.

Asperula odorata. Östmark, Ränneberget, där jag dock endast å en 
enda lokal af ringa utsträckning funnit den (i ej särdeles stor mängd). 
Troligen har den här sin nordgräns inom landskapet.

Planlago media. Enligt Larsson »allmän i bergslagen, mera sällsynt 
i de öfriga delarne och saknas nästan alldeles i Wenerstrakten.» Bland 
de af L. anförda lokalerna finnes ingen från Älfdalen. Den torde dock 
numera ej vara sällsynt därstädes: jag har funnit den rätt vanlig vid 
t. ex. Transtrand och Gunnebv i Dalby samt Tåsängarne och Långflon i 
N:a Finnskoga, hvarjämte jag antecknat den från Bograngen och Letafors 
i S:a Finnskoga.

Ulricularia intermedia. Förekommer strödd troligen öfver hela området; 
mina anteckningar upptaga denna art från ett stort antal lokaler ända 
upp i S:a Finnskoga.

U. minor. Denna art fann jag förliden sommar i Klarälfven nedanför 
Brattmon i Dalby; förekom sparsamt och företedde inga blommor.

Pinguicula vulgaris. Allmän genom hela området.
P. vulgaris f. bicolor. Transtrand i Dalby s:n.
Verbascum thapsus. Östmark, Ränneberget, mycket sparsamt - endast



ett 10-tal, men synnerligen kraftiga individ funna sistlidne sommar. Veter
ligen ej observerad förut så nordligt i Fryksdalen. I Älfdalen har jag 
ingenstädes sett den.

Scrophularia nodosa. Östmark, Rännebergets östra sluttning (i mans
höga ex.!); N:a Finnskoga, i en äng öster om Klarälfven norr ut från 
Tjärbackastrand. På båda lokalerna tämligen sparsamt. Larsson har 
inga uppgifter om artens förekomst i det nordliga Värmland.

Linaria vulgaris. Östmark, i åkrar flerstädes; Hvitsand, Vägsjöfors; 
S:a Finnskoga, Bograngen, ymnig i åkrar nära kyrkan; Dalby, vid Ransby. 
Troligen linnes den numera på många ställen i nordliga Värmland; i 
Larssons flora saknas uppgifter om växtens uppträdande inom området. 
I Hvitsand och Dalby har jag iakttagit Linaria vulgaris vid bondgårdar 
odlad som prydnadsväxt utanför stuguknuten.

Veronica serpyllifolia. Allmän.
V. verna. Om denna art heter det hos Larsson: allmän i de södra 

och mellersta delarne». Möjligen gäller detsamma äfven nordliga Värm
land; på flera ställen i Östmark och Dalby uppträder den tämligen 
rikligt.

V. scutellata. Ej sällsynt å för densamma lämplig mark.
V. chamcedrys. Allmän.
V. officinalis. D:o.
Euphrasia. Af detta släkte torde flera arter förekomma allmänt inom 

området, men någon redogörelse därför kan ej lämnas här.
Rhinanthus major. Allmän.
Rh. minor. D:o.
Sceptrum carolinum. Under mina tidigare resor i Älfdalen har jag 

sett denna prydliga växt på några få enstaka ställen; sommaren 1910 
fann jag den endast i Dalby, nämligen på den nedanför Brattmobron i 
Klarälfven belägna ön. I de västra socknarne har jag förgäfves sökt 
den. — Troligen har den på grund af sina vackra och lätt synliga blom
mor under årens lopp sköflats på åtskilliga ställen och därigenom blifvit 
alltmera sällsynt. Myrin yttrar på tal om Älfdalen i sina »Anteckningar 
etc.» (pag. 181): »Sceptrum Carolinum lyser som en sällsynthet på kärr- 
ängarne», hvilket väl innebär, att han iakttagit den på åtminstone ett 
flertal platser. Från 1831, då M. gjorde denna erfarenhet, till 1868, då 
2:dra upplagan af Larssons flora utkom, måtte emellertid Sceptrum be
tydligt aftagit, ty Larsson anger för hela Värmland ej mer än 4 lokaler 
för densamma. Numera är den uppenbarligen att anses som en af Älf- 
dalens sällsyntaste växter.

Pedicularis palustris. Allmän genom hela området.
Melampyrum pratense. Allmän.
M. silvatieum. D:o.
Mentha arvensis. D:o.
M. gentilis. Hvitsand, Vägsjöfors; Dalby, Ransby.
Scutellaria galerieulata. Torde förekomma genom hela området ehuru 

täml. sparsamt.
Prunella vulgaris. Allmän.
Glechoma hcderacea. Enligt Larsson tämligen allmän ända till de norra



delarne. Af mig iakttagen endast på några få ställen såsom vid Osebol 
i Ny s:n samt vid Bograngen i S:a Finnskoga.

Stachys sitvatica. Östmark, på Rännebergets såväl västra som östra 
sluttningar, ganska rikligt, samt å Rickenberget i S:a Finnskoga.

S. palustris. Tämligen vanlig.
Lamium purpureum. Synes icke vara särskildt allmän.
Galeopsis ladanum. Östmark, i en åker nära gästgifvaregården (ymnig); 

Dalby, flerstädes.
G. tetrahit. Allmän.
G. speciosa. Förutom i Ny och Dalby socknar har jag iakttagit denna 

art särskildt i S:a Finnskoga, där den vid Bograngen förekommer ymnigt 
i åkrarne.

Anchusa arvensis. Sedd i Östmark samt vid Ransby och Gunneby i 
Dalby.

Myosotis arvensis. Allmän.
Cuscuta europcea. Iakttagen endast i Östmark, hvarest den förekom 

helt nära gästgifvaregården, växande å Urtica dioica.
Gentiana campestris. Enligt Larsson »allmän i de södra delarne af 

Vermland, i de norra mera sällsynt.» Beträffande Alfdalen upptaga mina 
anteckningar denna art endast från Sysselbäck i Dalby7, där den är helt 
vanlig å de mot Klarälfven vettande ängssluttningarne, (sannolikt saknas 
den ej heller å liknande mark längre söderut ; i Östmark, Hvitsand, 
Nyskoga och S:a Finnskoga (särskildt vid Kindsjön och Bograngen är 
den ganska allmän. Vid Letafors har jag insamlat ett mindre antal ex. 
tillhörande formen ß germanica Froel., allt det öfriga tillhör a suecica 
Murb.

G. amarella a lingulata. A ängsmark vid Letafors i S:a Finnskoga, 
någorlunda rikligt inom ett dock obetydligt område. Ingen af de lokaler 
Larsson uppräknar för denna art tillhör de nordliga delarna.

Menyanthes trifoliata. Allmän genom hela området och ytterst vanlig 
i de talrika mossarna.

Fraxinus excelsior. Larsson uppgifver, sannolikt på grund af Myrins 
anteckningar, att asken i Fryksdalen går ända till Ränneberget i Östmark. 
Det torde dock få anses som fullkomligt säkert, att ask numera ej före
kommer på eller i grannskapet af detta berg. (Se Skärman, »Om några 
förekomster af ädla löfträd i nordligaste Värmland», Svensk Rotanisk 
Tidskrift, 1911, li. 4).

Trientalis europcea. Allmän.
Naumburgia thyrsiflora. Förekommer allmänt genom hela området 

(hvaremot Lysimachia vulgaris synes saknas).
Primula officinalis. Sedd endast i Östmark, där jag i juni 1911 på

träffade några få exemplar i en äng väster om Rögdåälfven ej långt från 
kyrkan. Så vidt jag vet, är detta den nordligaste fyndlokalen för växten 
i Värmland.

Andromeda polifoiia. Allmän å torfmarker genom hela området.
Ledum palustre. Om denna art heter det i Larssons flora helt kort, 

att den är »allmän», utan reservation för några vissa trakter. Med an
ledning häraf anser jag mig böra nämna, att enligt min erfarenhet sak

70



71

nas den fullständigt i hela den nordligaste delen af landskapet. I de af 
mig sommaren 1910 genomresta områdena kunde jag ej upptäcka yäxten 
på mer än ett ställe, nämligen i trakten af Bergsäng uti södra delen af 
Ekshärad; fyndet därstädes utgjordes af en liten, lågväxt buske, som 
tycktes föra en skäligen tynande tillvaro att döma af de små bladen samt 
de få och svagt utvecklade blommorna. För öfrigt har jag, trots särskildt 
under de två senaste somrarne företagna, noggranna spaningar, ej sett 
en enda exemplar vare sig i nordligaste Älfdalen eller i de väster därom 
belägna socknarne. — Bemärkas bör, att enligt Blytt i Norges Flora sak
nas Ledum fullständigt jämväl i angränsande delar af Norge.

Pyrola chlorantha. Sedd endast i Östmark å Ränneberget (sällsynt).
P. rotundifolia och i all synnerhet P. minor och P. secunda äro inom 

området vanliga; P. uniflora sedd här och där. Däremot har jag ej lyc
kats finna vare sig P. media eller P. umbellata.

Cornus suecica. I nordligaste Älfdalen såsom vid Gunneby och Bratt- 
mon i Dalby, Höljes m. il. ställen i N:a Finnskoga, vanligen ganska 
rikligt.

Carum carvi. Allmän.
Pimpinella saxifraga. D:o.
Angelica silvcstris, »den största växt med örtstjelk som Värmland äger» 

(Myrins Anteckningar), förekommer å fuktig ängsmark allmänt genom 
hela området.

Peucedanum palustre. Allmän.
Imperatoria ostrulhium. Om denna art yttrar Myrin på tvenne ställen 

i sina »Anteckningar», nämligen pag. 194 och p. 230, att den förekommer 
»vid Ränneberget i öfra Värmland, nog rikligen». Huruvida växten är 
återfunnen i senare tider är mig obekant; själf har jag upprepade gånger 
och på olika delar af berget eftersökt den men ulan framgång.

Daucus carota. Några få ex. sedda i en åker vid Ransby i Dalby.
Heracleum spondylium *sibiricum. Hvitsand s:n, flerstädes.
Myriophyllum alterniflorum. Ej sällsynt i Klarälfven åtm. upp till 

Brattmon i norra Dalby.
Hippuris vulgaris. Sedd på ett flertal platser, nordligast i sjön Leten 

uti S:a Finnskoga samt i Klarälfven nedanför Brattmon i Dalby.
Epilobium angustifolium. Allmän.
E. montanum. D:o.
E. palustre. D:o.
Circma alpina. Östmark, Ränneberget; Hvitsand, Snipberget; S:a Finn

skoga, Rickenberget; uti Älfdalen i Ny och Dalby socknar, särkildt på 
Klarälfvens östra sida ytterst vanlig i de ned mot landsvägen stupande 
dälder, som det nedrinnande vattnet utskurit i sandaflagringarne och som 
öfverskuggas af gråal m. fl. träd.

Daphne mezereum. Östmark, Rännebergets östra sluttning (särskildt 
den nordliga hälften), tämligen riklig; i nordligaste Älfdalen, hvarest 
den enl. Larsson är funnen på flere ställen, har jag ej lyckats påträffa 
den.

Viola umbrosa. För denna art uppgifver Larsson tre lokaler i Älf
dalen, nämligen Kyrkebol i Ny samt Strandås och Sysselbäck i Dalby,
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hvartill kominer ytterligare Ränneberget i Östmark. På samtliga dessa 
ställen har jag äfven anträffat växten, men därjämte har jag funnit den 
mer eller mindre rikligt vid Värnäs oeh Ljusnäs i Ny samt å ett stort 
antal platser i Dalby, såsom vid Transtrand, Ransby, Gunneby, Slättne 
ända bort till Brattmon, hvadan det förefaller, som skulle den i Ny oeh 
Dalby socknar inom ett område om minst 5 mils längd vara en helt 
vanlig växt å sådana lokaliteter, där den kan finna trefnad. Dessa plat
ser utgöras nästan uteslutande af skuggiga och helst tämligen branta 
dälder, som fuktas af smärre bäckar eller från höjdsluttningarne ned- 
sipprande vatten.

I dylika dälder, där växter sådana som Oxalis acetosella, Viola palus
tris och Circcea alpina frodas i skuggan från gråalarnes täta bladverk, 
finner man oftast utan svårighet Viola umbrosa. Med de nyssnämnda tre 
växterna synes V. umbrosa trifvas synnerligen väl. Det ser nästan ut, 
som om Circcea och V. umbrosa sökte hvarandras sällskap; hvarje gång 
jag inom det ifrågavarande nyssnämnda området påträffat Circcea alpina 

som är den rikligast uppträdande af de två — har jag alltid efter 
något sökande också funnit Viola umbrosa. Denna erfarenhet förhjälpte 
mig äfven i Östmark att på Ränneberget anträffa V. umbrosa, som där 
föreföll växa betydligt sparsammare än i Älfdalen. Jag tror knappast, 
att jag misstager mig, om jag säger, att V. umbrosa äfven bör finnas på 
Snipberget i Hvitsand. På östra sidan af detta berg fann jag Circcea 
växande under förhållanden analoga med dem i Älfdalen och på grund 
häraf ; anställde jag forskningar efter V. umbrosa, hvilka emellertid på 
grund af ogunstigt väder snart måste afbrytas, innan de gifvit något 
resultat.

V. epipsila. LARSSON uppgifver för denna lätt urskiljbara art inga 
andra lokaler i norra Värmland än Kyrkebol i Ny samt Tåsängarne och 
London i N:a Finnskoga. Det lider dock knappast något tvifvel därom, 
att arten i likhet med V. umbrosa har ett stort utbredningsområde i dessa 
trakter. Jag har nämligen under de båda senaste somrarne funnit den 
på en stor mängd ställen utmed Klarälfven i Ny, Dalby och N:a Finn
skoga. Äfven i Hvitsand uppträder den, t. ex. mellan Kristinefors och 
Snipberget.

V. mirabilis har jag funnit dels i Östmark på och nedanför Ränne- 
bergets östra sluttning, dels i S:a Finnskoga å Rickenberget, på båda 
ställena täml. rikligt. Egendomligt är, att hvarken Myrin eller Larsson 
tyckas haft kännedom om förekomsten af V. mirabilis på Ränneberget. 
Såsom en nyhet för detta berg omnämnes V. mirabilis af Ringius i 
»Vegetationen på Värmlands hyperitområden» (pag. 202;. Måhända hafva 
alla dessa nu omnämnda Viola-arter med åren fått en afsevärdt ökad 
frekvens.

V. tricolor. Tämligen allmän, särskilt i de norra delarne.
V. arvensis. Allmän.
Hypericum quadrangulum. Allmän.
Tilia ulmifolia. Sommaren 1910 fann jag lind dels i Östmark å Ränne

berget, dels i N:a Finnskoga, omkring 2 km. norr om Tåsans utflöde 
i Klarälfven, å båda platserna dock endast i ett enda exemplar. För-
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liden sommar påträffade jag å Ränneberget ytterligare tre lindar, hvarjämte 
jag i S:a Finnskoga å Rickenberget konstaterade tillvaron af ett lind
bestånd af e:a ett tjugotal äldre och yngre lindar förutom några enstaka 
växande träd. (Se vidare härom Svensk Botanisk Tidskrift för 1911, b. 4: 
»Om några förekomster af ädla löfträd i nordligaste Värmland.»)

Rhamnus frangula. Förekommer ganska allmänt inom större delen 
af området.

Acer platanoides. Vild lönn har jag anträffat endast å två lokaler, 
nämligen i Östmark å Ränneberget samt i S:a Finnskoga å Ricken
berget; på hvardera stället blott ett enda träd. (Se vidare härom den 
nyss citerade uppsatsen om ädla löfträd i nordligaste Värmland uti Svensk 
Botanisk Tidskrift 1911, h. 4).

Empetriim nigrum. Allmän.
Impatiens noli längere, östmark, på Rännebergets östra sida (spar

samt); Ny, vid Kyrkebol.
Geranium silvaticum. Tämligen allmän genom hela området.
G. robertianum. Enligt Larsson allmän; mina anteckningar upptaga 

arten endast från Ränneberget.
Erodium cicutarium. Sedd mångenstädes i östmark, Ny och Dalby 

(ogräs i åkrar).
Oxalis acetosella. Allmän genom hela området.
Euphorbia helioscopia. Förekommer mångenstädes som ett vanligt 

ogräs i åkrar.
Callitriche vernalis. Här och där, mest i områdets södra delar.
C. autumnalis. Mindre vanlig än föreg.
Lathyrus pratensis. Förekommer ej sällsynt genom större delen af 

området, t. ex. i Östmark, Hvitsand, S:a Finnskoga.
Orobus tuberosus. Allmän.
O. vernus. Östmark, här och där å Rännebergets såväl västra som 

östra sluttning (först iakttagen härstädes af Ringius; ej anmärkt af vare 
sig Myrin eller Larsson); S:a Finnskoga, Rickenberget.

Vicia silvatica. Östmark. Ränneberget, ej sällsynt å östra sidan, där 
den ställvis uppträder i massor; S:a Finnskoga, Rickenberget.

V. villosa. Vid Gunneby i Dalby (sparsamt).
V. sepium. Östmark, Ränneberget (ganska rikligt); Hvitsand, Snipberget; 

S:a Finnskoga, Rickenberget.
Astragalus glycyphyllus. I det nordliga Värmland har jag iakttagit 

denna art endast å en lokal, nämligen i S:a Finnskoga på öfre delen af 
Rickenbergets västra sluttning, där den inom ett mindre område växer 
någorlunda rikligt.

Lotus corniculatus. Allmän.
Medicago lupulina. Ett enda exemplar iakttaget 1911 i S:a Finnskoga 

vid Bograngens gästgifvaregård i ett köksträdgårdsland.
Trifolium spadiceum. Hvitsand, vid Vägsjöfors; Dalby, Gunneby, S:a 

Finnskoga, Kindsjön, öfverallt ganska sparsamt dels i åkrar, dels på ängs
mark. Larsson omnämner den hvarken från Älfdalen eller Fryksdalen.

T. agrarium. Hvitsand samt norra delen af Ny, i åkrar, mycket spar
samt; sannolikt förekommer dock såväl denna som föreg. art flerstädes.
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Anthyllis vulneraria. Hvitsand, på flera ställen — särskildt i trakten 
af Vägsjöfors — samt vid Gunneby i Dalby, öfverallt dock uteslutande i 
vallar tillsammans med klöfver.

Rosa cinnamomea. Förekommer ej sällsynt genom hela området.
Rubus saxalilis. Allmän.
R. arcticus. På många ställen i norra Ny och södra delen af Dalby 

öster om Klarälfven samt i Östmark, där arten i ängarne nära kyrkan 
sannolikt har sin västligaste lokal i vårt land. Flerstädes i Dalby upp
träder den med flikade kronblad (f. schizopetalus).

Rubus chamcemorus. Karaktärsväxt å en stor del af de ytterligt tal
rika torfmarkerna.

Comarum palustre. Allmän.
Potentilla norvegica. Förekommer synnerligen allmänt inom hela om

rådet, särskildt å odlad mark.
P. intermedia. I N:a Finnskoga vid Höljes insamlade jag den 19 juni 

1910 ett exemplar af denna måhända i Värmland ej förut anmärkta art. 
Exemplaret växte i en fodervall, dit växten säkerligen för ej länge sedan 
inkommit genom frösådd; det var mycket kraftigt utveckladt med 11 st. 
från roten utgående, själfständiga stjälkar samt med talrika anlag till 
blommor, af hvilka dock inga vid insamlingstillfället voro utvecklade. 
Trots noggrannt sökande stod intet ytterligare individ att upptäcka. - 
Med Potentilla intermedia L. ß Heidenreichii i P. Ascherson & P. Gr.eb- 
xers Synopsis der Mitteleuropäischen Flora (Leipzig 1904 öfverensstäm- 
mer det funna exemplaret mycket väl; endast de allra öfversta, helt obe
tydliga bladen äro sålunda trefingrade, samtliga öfriga konstant fem
fingrade.

Fyndplatsen — belägen i den allra nordligaste kilen af Värmland mellan 
Dalarne och Norge — är onekligen rätt anmärkningsvärd; enligt Neuman 
& Ahl even GRENS flora är den hos oss anträffad på spridda ställen från 
Skåne till upp i Norrland å »stränder, barlastplatser, tillfälligt införd.»

P. venia. Af Larsson upptages denna art endast för södra och mel
lersta Värmland (»flerstädes sporadisk och snart försvinnande»). Den 
finnes dock på en mängd ställen äfven i de nordligaste delarne och har 
af allt att döma på dessa lokaler säkerligen varit bofast sedan långt till
baka. Förutom i Östmark, Ny och Dalby förekommer den, t. o. m. 
ganska rikligt, i S:a Finnskoga (vid Bograngen, Letafors och Medskogen, 
å ängsmarker och äfven i N:a Finnskoga har jag iakttagit växten, näm
ligen vid Långflon nära norska gränsen.

Geum rivalc. Här och där.
Spircea ulmaria. Allmän; äfven den glattbladiga formen (f. denudata) 

synes förekomma allmänt inom området.
Sorbus aucuparia. Allmän.
Ribes nigruin. Östmark, vid Rögdåälfven.
R. rubrum. I Älfdalen tämligen vanlig upp till Höljes i N:a Finn- 

skoga samt vid Bograngen i S:a Finnskoga.
R. alpinum. För denna art upptager Larssons flora en enda lokal, 

nämligen Wahlåsen i Karlskoga s:n. Det torde väl dock få anses säkert, 
att den växer på flera ställen inom landskapet. Nedanför Snipberget i



Hvitsand fann jag 1910 i det omedelbara grannskapet af en å en ängs- 
sluttning belägen stuga en ganska storvuxen buske, hvilken antagligen 
från början vuxit vild där på platsen; ingen som helst sannolikhet före
ligger nämligen, att den skulle ha blifvit planterad. Stugans ägare stod 
ej att anträffa, men en närboende person, som jag åtsporde för att vinna 
upplysning, uppgaf, att flera buskar af samma slag (»med röda bär, som 
torka och bli hårda») växte å ett visst uppgifvet ställe på Snipberget. 
Vidare har jag i norra Dalby vid en bondgård sett en i trädgården sedan 
långt tillbaka inplanterad buske, hvilken uppgafs förskrifva sig från den 
nedanför i Klarälfven belägna Skyllbäcksholmen; å denna ö, som år af 
ganska betydande storlek, eftersökte jag förliden sommar växten, men 
ulan framgång.

Chrysosplenium alternifolium. Förekommer mångenstädes inom det 
ifrågavarande området såsom i Östmark, Hvitsand (Snipberget), Ny och 
Dalby (nordligast i trakten af Brattmon).

Parncissia palustris. Ej ovanlig genom hela området.
Sedum maximum. Iakttagen inom föreliggande område endast i Öst

mark å Ränneberget, på hvars östra sluttning den växer skäligen spar
samt här och där.

Drosera rotundifolia. Allmän.
D. longifolia. D:o.
D. rotundifolia X D. longifolia. Iakttagen i S:a Finnskoga på flere stäl

len och i vackra ex.
D. intermedia. Troligen mångenstädes. Sedd i Östmark och S:a Finn

skoga.
Brassica campestris. Förekommer här och där, vanligen ej i större 

mängd, t. ex. Östmark, Hvitsand, S:a Finnskoga (Kindsjön); vid Värnäs i 
Ny ymnig i åkrar.

Sinapis arvensis. Nordligast i S:a Finnskoga vid Bograngen. Synes 
förekomma rätt sparsamt inom hela området.

S. alba. Några fä ex. af denna art insamlades förliden sommar vid 
Bograngen, där de anträffades i en åker tillika med S. arvensis.

Sisymbrium sophia. Enligt Larsson »allmän». Torde dock i de norra 
delarne af provinsen vara mera sällsynt; mina anteckningar upptaga den 
endast från Östmark.

Erysimum chciranthoides. Allmän genom hela området.
Cardamine pratensis. Allmän. — Af denna art har jag på flera ställen 

i Dalby och Norra Finnskoga insamlat den troligen mångenstädes i vårt 
land uppträdande intressanta formen med på en gång fyllda och genom
vuxna blommor. Anomalien skiljer sig afsevärdt från vanliga s. k. fyllda 
eller dubbla blommor, där ju hyllebladen blifvit öfvertaliga helt enkelt 
därigenom, att befruktningsorganen förvandlats till färgade blad. Ilär är 
det fråga om något helt annat. På sitt yngsta stadium, d. v. s. nyss 
utslagen, företer blomman visserligen ingenting ovanligt: foderbladen lik
som kronbladen äro 4 till antalet och innanför dem sitta 6 ståndare af 
normalt utseende. Men innan hyllebladen hunnit vissna, har prolifikation 
inträdt, blomaxeln har vuxit ut och når till sist en ovanlig längd af ända 
till ett par centimeter. Samtidigt med blomaxelns utväxande visar den
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sålunda skaftade pistillen en tydlig ansvällning i sin nedre del, d. v. s. 
i fruktämnet, som i sitt ansvällda parti hvser en stor mängd bladanlag 
af till en början grönhvit färg. Dessä blad, som tydligen ej äro annat 
än de omvandlade fröämnena, bilda sedan en ny blomma af samma stor
lek och färg, som den första. Ur fruktämnet kunna dessa blad utträda 
på två sätt, nämligen antingen från sidan genom en längsgående springa, 
som ej når upp till märket, eller också öppnar sig pistillen i sin spets, 
hvilket dock inträffar vida mera sällan. I båda fallen kommer emellertid 
pistillen till sist att klvfvas i hela sin längd, hvarefter de båda hälfterna 
ingå som foderblad i den nya blomman. De äga som sådana fullkomligt 
samma utseende beträffande storlek, form och färg som de verkliga foder
bladen, men röja tydligt sin härkomst genom de i midten kvarsittande 
märkena. Den nya blomman förfogar öfver ett stort antal kronblad, 
ibland bortåt ett 20-tal, men inga befruktningsorgan. Någon gång, ehuru 
mera sällan, framväxer ur denna en blomma numro 3, och man har då 
ej mindre än trenne till synes skilda blommor instuckna i hvarandra. 
Någon befruktning kan gifvetvis ej komma ifråga, men den vegetativa 
förökningen främjas genom knoppbildning å de nedersta, rosettställda 
bladen. För en och samma lokal upprepas anomalien år efter år.

Förutom i Värmland har jag insamlat ex. med liknande abnorma blom
mor i Västergötland och Jämtland. Att denna form finnes litet hvarstädes 
i vårt land, tager jag för afgjordt på grund af ett rätt stort antal exemplar, 
som jag varit i tillfälle se från skilda trakter. — Medan hos oss formen 
hittills föga uppmärksammats har den i utlandet redan tidigt varit före
mål för omnämnanden Clusius har år 1601 angifvit den under namn 
af Cardamine altera /lore pleno). Den som först närmare fäst uppmärk
samheten på fenomenet och uppvisat, hvari det för blomman egendomliga 
och monströsa egentligen består, är säkerligen GODRON, som 1845 i 
Mémoires de la Societé Royale de Nancy utförligt beskrifvit af honom i 
Frankrike insamlade blommor af detta slag.

G. amara. Här och där genom hela Älfdalen ända upp till Långflon 
i N:a Finnskoga; troligen ej heller sällsynt i de västra socknarne.

Arabis arenosa. Synes förekomma sparsamt i Älfdalen; iakttagen nord
ligast vid Transtrand i Dalby. Däremot uppträder den i utomordentligt 
riklig mängd i norra Fryksdalen: Fryksände, Östmark och Hvitsand. 
Sommaren 1910 var det här ej blott åkrarne, som uppvisade den i massor, 
utan äfven landsvägskanterna, sand- och grustagen voro ibland formligen 
hvita af de ymnigt utvecklade blommorna. För öfrigt har den spridt 
sig upp genom S:a Finnskoga ända hort till Medskogen nära norska grän
sen, där jag dock blott iakttagit enstaka exemplar. Sammanställas härmed 
Larssons sparsamma uppgifter om växtens förekomst i landskapet på 
1860-talet, är det tydligt, att den sedan dess fått här liksom i åtskilliga 
andra provinser en mycket stor spridning. — .1. arenosa *suecica har jag 
ingenstädes observerat.

.4. thaliana. För denna art återigen tyckes Larssons uppgift, att den 
förekommer sällsynt i Fryksdalen, fortfarande gälla. Jag har nämligen 
i Östmark ej lyckats finna den annorstädes än på Ränneberget och där 
i ytterst ringa mängd. I Älfdalen har jag ingenstädes spårat den.
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Turritis glabra. Sedd af mig inom området blott en enda gång, näm
ligen vid Sysselbäck i Dalby uti några få exemplar.

Barbarea vulgaris. Förekommer genom hela Älfdalen; ej sällsynt vid 
Höljes i N:a Finnskoga. Finnes äfven i Östmark, Hvitsand och S:a Finn
skoga. Har troligen spridt sig under de senare decennierna, enär Lars
son upptager den blott för de södra och mellersta delarne till Uddeholm 
i Älfdalen.

B. strida. Förekommer sparsamt i Älfdalen; mina nordligaste fvnd- 
lokaler äro Slättne och Skyll bäcksholmen i Dalby.

Nasturtium palustre. Mindre allmän. Ej sedd norr om Långaf i Dalby.
N. armoracia. Hvitsand, Vägsjöfors (förvildad).
Raphanus raphanistrum. Är en af de vanligaste åkerogräsen inom om

rådet, ej minst i de nordligaste socknarne — Dalby, S:a & N:a Finnskoga 
— där den uppträder ytterst ymnigt.

Biuiias orientalis. Af detta Mälardalens plågoris fann jag innevarande 
sommar trenne individ vid Gunneby i Dalby å en åker, i hvilken växten 
synbarligen inkommit med utsädesfrö.

Subularia aquatica. I Hvitsand allmän i Nedre och Öfre Brocken- 
sjöarne; i Älfdalen sedd 1911 flerstädes i Ny och Dalby, nordligast vid 
Likenäs i sistnämnda socken. I S:a Finnskoga förgäfves eftersökt.

Camelina microcarpa. Synes förekomma spridd här och där i Älf
dalen å odlad mark; sedd i enstaka ex. vid Osebol i Ny, Gunneby och 
Slättne i Dalby samt Bograngen i S:a Finnskoga. Larssons flora upp
tager icke mer än en lokal för densamma från Värmland, nämligen 
Karlstad.

Berteroa incana. Liksom föreg. torde denna växt numera förekomma 
på spridda ställen i norra Värmland. Jag har iakttagit den — förutom i 
nordliga delen af Fryksände s:n — vid Gunneby och Sysselbäck i Dalby 
samt vid Bograngen i S:a Finnskoga, alltid sparsamt samt å odlad mark; 
sannolikt har den inkommit hit i ganska sen tid.

Fumaria officinalis. Sedd mångenstädes.
Berberis vulgaris. Själf har jag ej i Värmland sett någon vild Berbe

ris. I norra Dalby midt emot Brattmon på Klarälfvens östra strand 
skall emellertid för omkring 20 år sedan ha anträffats uppe i branterna 
en buske, hvaraf en stickling togs och inplanterades vid en gård i närheten; 
Af ägaren till gården förvissade jag mig förliden sommar, att busken 
verkligen varit en Berberis; sedermera blev busken förstörd, enär man 
fått för sig, att den skulle vara »giftig» (spridare af rostsvamp?).

Anemone hepatica. Af mig sedd endast i Östmark å Rännebergets så
väl västra som östra sidor — tämligen rikligt — samt i S:a Finnskoga 
å Rickenberget. 1 Älfdalen torde den fullkomligt saknas (hvilket är fram
hållet redan af Myrin).

A. nemorosa. Allmän.
Pulsatilla vernalis. Enligt samstämmiga uppgifter förekommer denna 

art mångenstädes i nordliga Älfdalen äfvensom i S:a Finnskoga (t. ex. 
norr om prästgården); själf har jag ej varit i tillfälle iakttaga den.

Ranunculus flammula * rep lans. Ej sällsynt genom hela området till 
Båtstad i Norra Finnskoga; i Klarälfdalen ofta ymnig.
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R. auricomus. Här och där genom hela området ända upp i N;a 
Finnskoga.

Batrachium peltatum. Sedd här och där i Älfdalen.
Trollius earopceus är i vissa trakter af Värmland en ingalunda sällsynt 

växt och Larssons flora uppräknar en hel del lokaler för densamma, 
dock ingen från de nordligaste delarne. Att den emellertid finnes och 
trifves på åtskilliga håll norrut är ganska visst. Hvad Älfdalen angår 
har jag sett den i Dalby nedanför Holmberget och vid Vingäng samt i 
N:a Finnskoga norrut från Höljes. I S:a Finnskoga växer den ganska 
rikligt vid Bograngens gästgifvargård; dessutom finnes den vid Kindsjön, 
Letafors och Medskogen, dock ej, såvidt jag funnit, i någon större mängd.

Aconitum lycoctonum *septentrionale. Denna ståtliga ranunkelväxt har 
jag iakttagit endast i sydligaste delen af N:a Finnskoga, nämligen på den 
af Larsson angifna lokalen, något mer än 1 km. norr om Tåsans utlopp 
i Klarälfven i ängar öster om älfven. Några personer, för hvilka jag 
visade växten, uppgåfvo, att den äfven finnes på västra älfstranden äfven- 
som att den anträffats i Dalby väster om Vingäng. — Beträffande blom
morna må nämnas, att de varierade ej obetydligt till färgen: hos Here 
individ voro hjälmen och öfriga hylleblad nästan rent hvita med svagt 
blå färg å insidan1.

Actcea spicata. Östmark, i en äng norr om kyrkan (sparsamt) samt å 
Rännebergets sluttningar, särskildt rikligt å den östra; Hvitsand, å Snip- 
berget; S:a Finnskoga, ganska rikligt å Rickenberget, (det nordligast hit
tills kända fyndstället i Värmland!)

Nymphcea Candida. Mångenstädes i de nordligaste delarne. Den van
ligaste formen synes vara f. erythrostigma med 10—12-stråligt märke af 
röd färg; iakttagen på ett flertal ställen i S:a Finnskoga samt vid Syssel- 
bäck i Dalby.

Nuphar luteum. Liksom föregående tämligen allmän (minst kanske 
i Älfdalen).

Silene venosa. I Larssons flora finnas inga andra uppgifter rörande 
denna arts förekomst inom området än för Östmark, där växten säges 
vara allmän. Numera förekommer den, särskildt i åkrar, mycket all
mänt genom hela öfre Värmland ända upp till Långflon i N:a Finn
skoga. Äfven å naturlig ängsmark är den mångenstädes vanlig.

S. rupestris. I Älfdalen har jag iakttagit denna art uti Ny och Dalby 
socknar på många platser öster om Klarälfven. Hvad öfre Fryksdalen 
angår uppgifver Myrin, att den därstädes är inskränkt till de högsta 
bergen såsom Jättkärns- och Tossebergsklättarne», och enligt Larsson 
upphör den vid Torsby i Frvksände. Den finnes emellertid — såsom

1 Märkligt må man väl kalla följande profetiska uttalande af Myrin (1. c. pag. 
180), afseende den mellan Dalarne och Norge inklämda spetsen af Värmland, hvilken 
han under sin resa år 1831 genom kikaren öfverskådat från Hoffjället och Ränne- 
berget: »I denna sin öfversta, ofruktbara vrå torde Värmland hysa åtskilliga nord
liga växter, som saknas längre ned, och Aconitum Lycoctonum är helt nära, under 
nog lika omständigheter, träffad af 111 sing ek vid Kjolen i Norrige, 6 mil norr om 
Kongsvinger:>. När sedermera Aconitum mycket riktigt anträffas i Värmland, be- 
finnes fyndlokalen (Tåsängarne) ligga nästan på pricken — 6 mil nordligare än 
Kongs vinger!
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Ringius påpekat — äfven, om också ej i någon större mängd, här och 
där å de öfversta delarne af Ränneberget. Slutligen har jag sistlidne 
sommar funnit växten i S:a Finnskoga, nämligen å Rickenbergets öfre 
afsatser.

Melandrium album. Förekommer genom hela Älfdalen åtminstone till 
Höljes i N:a Finnskoga, men i regeln rätt sparsamt. Äfven iakttagen i 
Ilvitsand nedanför Snipberget. Larsson har inga uppgifter för dessa 
trakter.

M. rubrum. Allmännare än föregående. Iakttagen särskildt i Östmark 
å Ränneberget, Ilvitsand å Snipberget, S:a Finnskoga å Rickenberget; i 
Dalby och N:a Finnskoga å många ställen ända till Långflon nära norska 
gränsen.

Viscaria viscosa. Allmän i Älfdalen till och med Tåsängarne i N:a 
Finnskoga. I Fryksdalen nordligast i Östmark, hvarest jag funnit den å 
Ränneberget, ej blott de högsta och brantaste delarne (tämligen sparsamt) 
utan äfven spridd längre ned på östra sluttningen. Myrin har i Fryks
dalen iakttagit den »endast på solsidan af de högsta bergen: Jättkärns- 
och Tossebergsklättarne», och Larsson synes haft samma uppfattning 
rörande växtens förekomst därstädes. Af Ringius uppgifves den dock 
för Ränneberget.

V. viscosa f. pallens. Vid Långaf i Dalby, sedd i 2 exemplar, växande 
å sandjord tillsammans med V. viscosa af normalt utseende. Stjälkarne 
mycket ljusa, nästan hvitgröna; mellanleden saknade visserligen ej klib
bighet, men voro ej som eljes mörkröda utan af samma ljusa färg som 
den öfriga stjälken. Kronbladen mycket svagt blekröda och fodret nästan 
rent hvitt till färgen. I öfrigt företedde växten ingenting ovanligt.

V. alpina. Denna art finnes ej omnämnd af vare sig Myrin eller 
Larsson. Anträffades af mig 1886 vid Slättne i Dalby samt vid Tås
ängarne i N:a Finnskoga å Klarälfvens stränder och holmar inom om
rådet för de årligen återkommande öfversvämningarne och torde för sin 
tillvaro i dessa trakter ha att tacka älfven, som spridt den dit från nord
ligare belägna lokaliteter. Vid mina senaste besök i Dalby har jag kunnat 
fastslå, att växten sedan 1886 spridt sig ytterligare. Den uppträder nu 
både söder och norr om det ursprungliga fyndstället vid Slättne; å såväl 
Skyllbäcksholmen som å den nedom Brattmobron liggande ön har jag 
de båda sista somrarne sett talrika individ. Vid Tåsängarne växte den 
1910 på ett ställe så rikligt, att marken formligen lyste röd af de utslagna 
blommorna. De kraftiga, ofta mycket högvuxna och rikligen blommande 
stånden vittna oförtydbart om, att växten i denna del af landskapet fun
nit en tacksam jordmån. Att den utbredt sig nedom den s. k. Vingäng- 
sjön i Dalby, håller jag ej för osannolikt, men tills dato har jag ej funnit 
något exemplar där.

V. viscosa X T. alpina. Denna hybrid, som påträffades 1886 samtidigt 
med föregående art, har jag återfunnit de båda sista somrarne. Ehuru- 
väl ganska stora olikheter förefinnas mellan stamarterna, synes hybriden 
uppstå utomordentligt lätt. På samtliga ställen, där båda arterna växa 
tillsammans, har jag påträffat flera eller färre individ af hybriden; så
lunda har jag insamlat vackra exemplar af densamma från Tåsängarne,
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Skyllbäcksholmen, Brattmon, S\Tsselbäck, Slättne och äfven vid Gunneby 
Strax ofvan Vingängsjön, där V. alpina dock ännu ej anträffats. — Hybri
den är ytterst lätt att skilja från såväl F. viscosa med sina klibbiga stjälk
leder, hela kronblad och stora bikronfjäll som från Y. alpina med sin 
icke klibbiga stjälk och djupt klufna kronblad nästan utan bikrona. Många 
af de iakttagna individen voro såväl floralt som vegetativt synnerligen 
kraftigt utvecklade.

Lychnis flos cuculi. Förekommer mångenstädes, ehuru såsom det vill 
synas ej vidare allmänt.

Agrostemma githago. Sedd här och där — ej allmän — upp till Bog
rangen i S:a Finnskoga.

Dianlhus deltoides uppgifves af Larsson finnas sällsynt i de norra 
delarne här och där ända till Tryssild i Norige». Härtill vill jag blott 
anmärka, att hvad öfre Älfdalen angår kan jag ej erinra mig hafva någon
slädes iakttagit växten; däremot har jag sett den i Östmark, Hvitsand (trak
ten af Vägsjöfors) samt i S:a Finnskoga vid prästgården och vid Letafors.

Stellaria nemorum. Östmark, Ränneberget, ganska rikligt i de fuktiga 
dälderna å bergets östra sluttning; S:a Finnskoga, Rickenberget, likaledes 
rikligt i några bäckdälder.

Arenaria trinervia. Funnen sparsamt på enstaka ställen t. ex. Östmark, 
Ränneberget; Hvitsand, Snipberget; Dalby, vid Gunneby, S:a Finnskoga, 
Rickenberget.

Sagina procumbens. Allmän.
Scleranthus annuus. Enligt Larsson i de norra delarne mera sällsynt. 

Möjligt är att så fortfarande är fallet; dock har jag på flera ställen, sär- 
skildt i Östmark och i Dalby, funnit den lokalt i stor mängd.

Montia minor. S;a Finnskoga, Bograngen.
M. rivularis. Sedd på många ställen inom olika delar af området.
Fagopyrum esculentum. Iakttagen endast i Östmark, där den i ringa 

mängd förekom i några åkrar.
Polygonum viviparum. Ytterst allmän. — Vid Kvrkebol i Ny s:n in

samlade jag 1910 några exemplar, som hade axgroende groddknoppar 
blandade med normala blommor genom axens hela längd.

P. amphibium. Iakttagen endast vid Transtrand i Dalby.
P. lapathifolium. Allmän.
P. hydropiper. Sedd här och där i Älfdalen.
Hclxine convolvulus. Allmän.
Urtica dioica. Förekommer bl. a. på östra sluttningen af Ränne

berget — äfven högt uppe å berget — stundom i stor vmnighet; det
samma gäller för Rickenberget i S:a Finnskoga.

U. urens. Allmän.
Ulmus montana. Endast i Östmark å Ränneberget. Om almens före

komst härstädes, se Svensk Bot. Tidskr. 1911, h. 4.
Cannabis sativa. Några få ex. iakttogos i en hafreåker vid Bograngen, 

S:a Finnskoga sommaren 1911.
Betula nana kan i stort sedt betraktas som en af områdets — enkan

nerligen de talrika mossarnes och kärrens — karaktärsväxter.
Betula nana X B. odorata f. perodorata. Sedd flerstädes t. ex. vid



Osebol och Norra Torp i Ny; Höljes i N:a Finnskoga. På sistnämnda 
stället iakttog jag å en åkerren ett exemplar i form af ett fristående, 
verkligt träd med upprätt, grof stam om minst 7 meter i höjd. Säker
ligen finnes denna hybrid på många ställen inom området.

B. nana X B. odorata f. pernana. En vacker, omkring 2 m. hög buske 
har jag iakttagit ej långt från Osebol i Ny s:n i ett kärr utmed den till 
Vägsjöfors ledande landsvägen. Larsson uppgifver i sin floras 2:dra upp
laga en enda lokal för Värmland, nämligen Bograngen i S:a Finnskoga, 
där den en gång lär ha insamlats af Wahlenberg enligt ex. i Riks
museets samlingar. Här eftersökte jag den förliden sommar, men med 
ringa framgång: hela behållningen vardt nämligen endast en liten och 
illa medfaren, steril buske, växande å en afbetad dikeskant helt nära 
landsvägen ej långt från Bograngens gästgifvaregård. Denna förefaller 
emellertid att vara hybridens pernana-form och visar en påfallande likhet 
med det Wahlenbergska exemplaret.

Alnus incana. Gråalen är utan gensägelse det vanligaste löfträdet i 
nordligaste Värmland, ehuru den visserligen ej förmår på grund af sin 
lägre växt att i samma grad som björken förläna karaktär åt landskapet. 
Medan klibbalen (A. glntinosa) i Klarälfdalen saknas på den egentliga dal
bottnen och först anträffas i sumpmarkerna uppe å de närgränsande, 
skogklädda åsarnes sluttningar, stiger gråalen i täta massor ned i dalen 
ända till älfvens yta och för där en oftast segerrik kamp med de olika 
pil- och videarterna om de genom älfvens sandallagringar årligen nybil
dade markerna. Att den mångenstädes i landskapet på samma sätt upp
träder som inkräktare och utträngt förutvarande växtlighet af träd och 
buskar, därom lider intet tvifvel och är för öfrigt en gammal iakttagelse 
(jfr. Myrin, 1. c. pag. 246).

A. incana varierar ej obetydligt i fråga om bladens utseende. En form 
från Norra Torp i Ny, af hvilken jag förliden sommar iakttog liera buskar, 
utmärker sig genom nästan cirkelrund bladform med mycket grundl 
sågad eller helbräddad kant; endast de ytterst i spetsen af skottet sittande 
bladen äga det vanliga utseendet. En annan form, sedd på ett par stäl
len (t. ex. vid Likenäs i Dalby), förefaller att vara identisk med f. argen- 
tata NorrL, ehuru den visserligen ej företer samma starka hårighet å 
bladundersidan som den norrländska formen.

Alnus glutinosa X A. incana. Iakttagen vid Stöllet, Ny s:n, i sumpig 
skogsmark. Träd med rätt grof stam. Bladen äro till formen varierande: 
de nedersta och mellersta å skottet vanligen rundadt trubbiga, men aldrig 
urnupna såsom hos A. glutinosa, de i skottets främsta del sittande spet
siga, ehuru ej alltid i så hög grad som hos typisk A. incana samt ibland 
tydligt dubbelsågade. Undertill äro bladen nästan fullkomligt glatta utom 
i de nedersta nervvinklarne, som visa stora, tydliga hårtofsar; sällan följa 
dessa hårtofsar hufvudnerven ända ut till spetsen och hos en del blad 
saknas de helt och hållet. Färgen å undersidan är mera matt grågrön 
än hos A. glutinosa. Ehuru saknande frukt är hybriden ytterst lätt be
stämbar på grund af bladens utseende. — I Riksmuseets samlingar finnas 
åtskilliga exemplar af denna hybrid från Värmland — äfven från Älf- 
dalen — insamlade af 11. Fröping.

Svensk Botanisk Tidskrift 1912. 6
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Corylus avellana. Endast i Östmark å Rännebergets östra sluttning. 
Om hasseln därstädes meddelar Myrin (1. c. pag. 247': »Ändtligen träffas 
den åter i stor mängd, reslig och fruktbärande vid Ränneberget, hvarest 
synes vara Hasselns nordligaste station i denna del af Fäderneslandet». 
Visserligen hafva de forna hasseldungarna vid bergets fot, sedan detta 
skrefs, fått röna samma öde som de ofvan nämnda ädla löfträden (lind, 
lönn, ask och alm), men lyckligtvis har ej den ibland onekligen brutalt 
framgående kulturen förmått utrota hasseln å den svårtillgängliga, branta 
bergsluttningen. Där växer den fortfarande något så när rikligt, och all 
anledning finnes att hoppas, att den under en lång framtid skall förbli 
stationär. En hel del storvuxna buskar eller kanske rättare sagdt träd af 
imponerande dimensioner träffas här och hvar jämsides med yngre indi
vid, hvilka uppenbarligen garantera artens tillvaro.

Myrica gale. Inom området sedd endast vid Femtån i Dalhv.
Salix pentandra. Mycket allmän genom hela området, särskildt längst 

i norr, där tillgången måhända är allra störst; vid t. ex. Höljes i N:a 
Finnskoga är den synbarligen ymnigare än längre söderut i Älfdalen.

S. fragilis. Förekommer planterad här och där. Ännu så nordligt 
som vid Långaf i Dalby växa ett flertal stora och ståtliga träd.

S. triandra. Allmän genom hela Älfdalen med undantag af N:a Finn
skoga, där den synes fullkomligt saknas; åtminstone har det ej lyckats 
mig hvarken vid Båtstad, Höljes, Långflon eller annorstädes i denna soc
ken påträffa en enda buske af denna art.*) Detsamma gäller om

S. daphnoides. Förklaringen härtill är att söka i strändernas beskaf
fenhet. Klarälfven flyter nämligen alltifrån sitt inträde i Värmland ofvan 
Långflon ända ned till Vingäng i Dalby öfver en bergig eller stenig grund 
utan sandterrasser på sidorna, hvarigenom såväl själfva dalen som älf- 
stränderna få ett annat utseende än å den efterföljande långa sträckan 
Vingäng—Edebäck. De ofta branta, af stora block eller groft morän- och 
rullstensgrus bestående stränderna erbjuda icke de fuktighetsälskande 
SaZzx-arterna lämpliga lokaler, och de söderut så karaktäristiska videfor
mationerna ersättas därför här af barrskog, oftast tall, som vanligen för
härskar å de närgränsande strandområdena. Där videbuskar å denna 
sträcka anträffas, tillhöra de i hvarje fall andra arter än S. triandra och 
S. daphnoides. Från och med Slättne i Dalby — där den å västra stran
den är ymnig — blir emellertid S. daphnoides ett konstant element i 
Älfdalens ÄzZ/x-flora. Här och där, t. ex. vid Norra Stöllet i Ny, växer 
den så rikligt, att man nästan kan tala om en skog af denna landskapets 
helt visst vackraste pilart. — Att hvarken Wahlenberg, som enligt 
Myrin (L c. pag. 174) år 1797 företog en resa uppefter Klarälfven till 
Dalby och Letafors, eller Myrin själf på sin färd 1831 stött på S. daph
noides är högst anmärkningsvärdt. Som jag i min afhandling »Om Salix- 
vegetationen i Klarälfvens floddal» (Upsala 1892) uppvisat, torde dock S. 1

1 Ett oväntadt fynd af S. triandra gjorde jag förliden sommar i Öfre Fryksdalen, 
där jag å Ljusnaälfvens strand norr om Hänsjön (strax ofvan landsvägsbron) på
träffade en hel del buskar tillhörande denna art.
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daphnoides hafva funnits i Älfdalen långt före C. A. Agardhs fynd af 
1849.1)

S. caprea. Förekommer allmänt genom hela området. Detsamma gäller 
i ännu högre grad om

S. cinerea och S. aurita. Hvad åter beträffar
S. depressa, så är den visserligen mycket allmän inom stora delar af 

Älfdalen, särskildt i Dalby och N:a Finnskoga (Höljes), men synes i sock- 
narne västerut vara mera sällsynt. I S:a Finnskoga har jag sålunda sett 
den endast vid Bjurberget, Bograngen och Medskogen (mycket sparsamt! ; 
vid Bjurberget hybridiserade den med S. repens.

S. nigricans är områdets allmännaste och formrikaste Salix-art. Den 
synes vara en fullödig representant för den kategori af mutanter, som 
explosionsartadt splittrat sig i en mångfald af former..

S. phylicifolia. Sparsam i Ny, men ganska riklig i Dalby och N:a 
Finnskoga. Vid Slättne i Dalby iakttagen i särdeles vackra, storvuxna 
exemplar, af hvilka en jättestor buske bildade ett helt snår, 5 meter högt 
och af väldigt omfång. Öfvergångsformer till S. nigricans, sannolikt af 
hybrid natur, äro synnerligen vanliga. — Vid Långflon i N:a Finnskoga 
har jag iakttagit en buske med ett stort antal androgyna hängen.

[S. hastata skall enligt Larsson vara funnen på Hoffjället i Hvitsand; 
tyvärr har jag ej varit i tillfälle genom besök därstädes förvissa mig om 
denna intressanta förekomst.]

S. repens. Förekommer här och hvar genom hela området; i Älfdalen 
mindre vanlig än västerut.

S. lapponum. I Älfdalen är denna art jämförelsevis ovanlig uti Ny, 
men blir snart i Dalby och N:a Finnskoga helt allmän och uppträder 
där ej sällan bildande snår af ansenliga dimensioner. Vid Höljes i N:a 
Finnskoga uppmätte jag en i kanten af en skogsmosse växande buske, 
som hvad stammens längd angår är den största jag sett; detta jätte
exemplar, hvars något bågformigt böjda stam stöddes af ett närgränsande 
träd, mätte i längd drygt 6 meter och höll vid marken 9 centimeter i 
diameter. I de västra socknarne — Östmark, Hvitsand, Nyskoga och S:a 
Finnskoga — år S. lapponum allestädes vanlig och på en del ställen t. ex. 
vid Kindsjön (S:a Finnskoga) till och med utomordentligt ymnig. Härvid 
är att märka, att den dock nästan uteslutande är bunden vid ängsmarker 
nära sjöar eller rinnande vatten; i skogskärren liksom å de stora mos- 
sarne saknas den i regeln fullständigt.

S. glauca är otvifvelaktigt en af Älfdalens allra sällsyntaste växter. 
Förliden sommar återfann jag den å 2 af de 5 lokaler, där jag tidigare 
(åren 1886—1890) anträffat den; dessa båda ligga i Dalby (Likenäs och 
Långaf). Under mitt uppehåll i S:a Finnskoga sommaren 1910 upptäckte 
jag S. glauca på flere ställen, nämligen vid Letafors, där jag fann en 
äldre $-buske, vid Bograngen samt vid Kindsjön, där den växte i öfver- 
raskande stort antal, väl en 20-tal äldre och yngre buskar, såväl öster 1

1 De åldriga träd af S. daphnoides vid Kyrkebol i Dalby, som i nyssnämnda af- 
handling (pag. 72) blifvit särskildt omnämnda för att stödja denna min uppfattning, 
existera ej numera, utan hafva under åren jämte andra löfträd blifvit fällda för att 
möjliggöra bättre betesmarker.
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som väster om sjön. Förtiden sommar fann jag ytterligare icke så få 
buskar dels vid Bjurberget, dels mellan Bjurberget och Kindsjön samt 
mellan Kindsjön och Bograngen. Det vill häraf synas, som skulle arten 
i S:a Finnskoga ej vara synnerligen ovanlig.

Af Sah'x-hybrider har jag utöfver de 19, som finnas omnämnda i af- 
handlingen »Om Salixvegetationen i Klarälfvens floddal», de båda före
gående åren funnit ytterligare 4, nämligen S: caprea X S. lapponum, S. 
lapponum X S. repens, S. glauca X S. nigricans och S. glauca X S. phy- 
licifolia, hvilka sannolikt alla äro nya för Värmlands flora.

S. caprea x S. lapponum. Funnen i vackra och tydliga exemplar på 
flera ställen, såsom vid Slättne och Brattmon i Dalby samt vid Bjurberget, 
Kindsjön, Bograngen och Letafors i S:a Finnskoga.

S. lapponum x S. repens. Denna sällsynta, i vårt land hittills, såvidt 
jag känner, endast i Västerbotten och Uppland iakttagna hybrid har jag 
funnit på tvenne lokaler i S:a Finnskoga. Sommaren 1910 iakttog jag 
den vid Letafors. Här förekom den tillsammans med S. repens som låg
vuxna, sterila buskar med luxurierande skott från de föreg. år afmejade 
hufvudstammarne; de stora, om S. lapponum erinrande bladen voro under- 
till endast svagt håriga och i kanten försedda med glest sittande, ytterst 
små sågtänder. Förlidet år fann jag hybriden vid Kindsjön; här före
tedde den ett helt annat och om S. repens mera erinrande utseende.

5. glauca x S. nigricans. I S:a Finnskoga vid Kindsjön påträffade jag 
1910 tvenne å skilda ställen växande buskar. Vid Norra Torp i Ny s:n 
fann jag samma år en helt obetydlig buske af samma hybrid; såväl 
själfva fyndet som fyndstället är af intresse: närmast kända lokal för 
S. glauca ligger nämligen 21/2 mil norr därom!

S. glauca x S. phylicifolia. Iakttagen vid Bograngen i S:a Finnskoga 
såsom en stor, 9‘hängen rikligen bärande buske, som i förstone gaf in
tryck af en typisk S. glauca. De mycket tydligt sågade samt svagt håriga 
bladen röja dock omisskännligt närvaron af ännu en art, hvilken knap
past kan vara någon annan än S. phylicifolia.

Af öfriga under sommaren 1910 insamlade Salix hybrider må särskildt 
nämnas S. aurita X S. lapponum. Medan jag tidigare sett denna endast vid 
Transtrand och Slättne i Dalby, fann jag den 1910 i ett stort antal 
exemplar på skilda platser i Dalby och isynnerhet uti N:a Finnskoga. 
Afven från S:a Finnskoga har jag antecknat den, nämligen vid Bjurberget, 
Kindsjön och Letafors. Helt visst är denna den vanligaste hybriden af 
S. lapponum i dessa trakter; å olika lokaler kan den förete ett anmärk- 
ningsvärdt skiftande utseende beträffande bladens form, hårighet etc.

Orchis angustifolia. Af mig sedd blott å ett enda ställe, nämligen i 
S:a Finnskoga, där jag funnit den somrarne 1910 och 1911 mycket spar
samt växande i en mosse väster om Letafors. Lokalen är ny för Värm
land, hvarifrån förut ytterst få meddelanden om densamma föreligga 
(Larsson anger den endast från ett par platser i Bergslagen samt Ekshärad).

O. maeulata. Allmän.
Gymnadenia conopea. Östmark, nedanför Rännebergets östra och västra 

sluttningar; Hvitsand, Snipberget; Dalby, Sysselbäck; S:a Finnskoga, 
Kindsjön.. A samtliga dessa ställen ganska sparsamt.
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Coelöglossum viridc. Endast i S:a Finnskoga å Rickenberget, å hvars 
västra sida den växer spridd här och där.

Plalanthera bifolia. Sedd här och där upp till Rickenberget samt 
Tåsängarne i N:a Finnskoga.

Listera ovala. Iakttagen endast i Östmark å nedre delen af Ränne
bergets östra sluttning; blott några få ex.! Ej förut anmärkt härifrån.

L. cordata. Dalby, vid Vingängsjön; Nyskoga, vid Flatåsen; S:a Finn
skoga, vid Bograngen och Letafors; öfverallt ytterst sparsamt.

Coralliorrhiza innata. Östmark, nedanför Rännebergéts västra sluttning 
fann jag förliden sommar ett 30-tal exemplar; eljes blott enstaka individ 
å skogsmark: Hvitsand, Kristinefors; Nyskoga, Flatåsen; Ny, Stöllet; Dalby, 
Vingäng; N:a Finnskoga, Höljes och Tallåsen m. fl. st.

Polygonatum officinale. Östmark, Rännebergets östra sluttning, ett mindre 
antal exemplar påträffades här i Juni 1911. Larsson liksom MyrIN 
synes icke haft kännedom om någon lokal för denna växt norr om Jätt- 
kärnsklätten i Fryksdalen.

P. verticillatum. Enligt Larsson i Tåsängarne uti N:a Finnskoga, där 
jag vid Here tillfällen men utan framgång eftersökt den. Däremot har 
jag funnit växten i S:a Finnskoga, å Rickenberget på Here ställen och 
tämligen rikligt, men endast steril.

Maj an th emum bifolium. Allmän.
Paris quadrifolia. Här och där ej sällsynt: Östmark, vid Konradsfors 

o( h Ränneberget; Hvitsand, Snipberget; S:a Finnskoga, Rickenberget, N:a 
Finnskoga, Tåsängarne.

Juncus filiformis. Allmän.
J. lamprocarpus. D:o.
./. alpinus. Här och där genom hela området.
./. supinus. Allmän; likaså 1. fluitans, som iakttagits på talrika ställen 

genom hela området.
./. bufonius. Allmän.
./. stygius är sannolikt en ganska vanlig växt i nordliga Värmland å 

föi densamma lämplig mark, som utgöres af öppna, dyiga fläckar i kärr 
och andra sumpmarker; där växtligheten slutit sig samman till fullstän
diga mattor, synes den icke lätt kunna uthärda. Larssons meddelanden 
om artens förekomst i det nordliga ^ ärmland äro skäligen knapphändiga. 
Jag har visserligen ej någonstädes iakttagit växten i någon större mängd 
och för öfrigt blott i Ny, Nyskoga och S:a Finnskoga socknar, men inom 
dessa på ett så betydande antal lokaler, att jag måste draga den slut
satsen, att arten i stort sedt förefinnes inom hela området.

Luzula pilosa. Tämligen allmän.
L. campestris. Allmän.
(.alla palustris. Hvitsand, Vägsjöfors. Troligen mångenstädes.
Rhyncospora alba. Larssons uppgift, att denna växt är allmän i 

\ ärmland, har jag icke funnit bekräftad för stora delar af det nordliga 
området. Visserligen är den här och där rätt ymnig (t. ex. i Nyskoga 
norr om Matåsen, ställvis mellan Stöllet i Ny och Vägsjöfors), men jag 
har också på ansenliga sträckor t. ex. i S:a Finnskoga förgäfves efter
sökt den i senare hälften af Juli å kärr och mossar.
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Scirpus silvaticiis. I södra delen af området t. ex. vid Rögdåälfven i 
Östmark. Ej sedd norr om Öfre Broeken i Hvitsand.

S. acicularis. Allmän åtm. ända upp till sjön Leten i S:a Hnnskoga.
S. palustris. Allmän.
S. ccespitosus. Ytterst allmän och ymnig å de talrika mossarne utgör 

den en af de mest konstanta karaktärsväxterna därstädes.
Eriophorum polystachyum. Allmän.
E. gracile. Denna art uppgifves af LARSSON från endast fyra lokaler i 

hela landskapet. Sannolikt äger den dock stor utbredning genom åtmin
stone det nordligaste Värmland, enär den finnes på en mängd platser i 
Ny, S:a och N:a Finnskoga, ofta tämligen rikligt i mossar och kärr.

E. vaginatum. Allmän.
E. alpinum. Tämligen allmän.
Carex vesicaria. Allmän.
C. rostrata. Allmän och ofta ymnig.
C. capillaris. Iakttagen endast vid Kindsjön i S:a Finnskoga och där 

mycket sparsamt.
C. /lava. Tämligen allmän.
C. Oederi. Här och där; nordligast vid Sysselbäck i Dalby.
C. limosa och C. irrigua äro båda ytterst allmänna i kärren och mos

sarne, till hvilkas karaktärsväxter de måste räknas.
C. vaginata. Iakttagen på många ställen ända upp till de nordligaste 

delarne.
C. panicea. Allmän.
C. livida. Är i de nordligaste socknarne ganska allmän och förlänar 

ej sällan genom sin ymnighet sumpmarkerna å stora sträckor en blågrå 
färgton.

C. pallescens. Allmän.
C. pilulifera. Tämligen vanlig.
C. ericetorum. Sedd här och där.
C. globularis. Tämligen allmän i fuktig skogsmark.
C. digitata. Denna art har jag iakttagit endast i Östmark å Ränne

berget samt i Dalby vid Sysselbäck, på begge ställen helt sparsamt.
C. aquatilis. Mångenstädes i Älfdalen.
C. acuta. Allmän.
C. echinata. D:o.
C. canescens. Allmän och ofta ymnig.
C. vitilis. Iakttagen endast i de allra nordligaste delarne såsom vid Bo

grangen i S:a Finnskoga och Långflon i N:a Finnskoga.
C. loliacea. Mångenstädes i Älfdalen å fuktig skogsmark.
C. leporina. Allmän.
C. chordorriza. Tämligen allmän.
C. pauciflora. Allmän.
C. dioica. D:o.
Nardus strida. Tämligen allmän å ängsmark.
Triticum caninum. Mycket sparsamt i Östmark å Rännebergets östra 

sida samt å Rickenberget i S:a Finnskoga.
T. repens. Allmän.
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Daclylis glomerata. Syncs vara mycket sällsynt i denna del af pro
vinsen och inom stora områden saknas denna art alldeles. Myrin för
klarar (1. c. pag. 226) att »i Fryksdalen och Elfdalen linnes den knappast»; 
Larsson upptager den dock från Slättne i Dalby. Under särskildt för- 
liden sommar efterspanade jag den å en mängd ställen, men med fram
gång endast vid Letafors i S:a Finnskoga, där omkr. 30—40 individer 
funnos växande å en gräsbacke strax utanför en gård i närheten af 
landsvägen; troligen hade växten för ej längesedan blifvit införd hit.

Bromus inermis. 11 vitsand, Hagen, mycket sparsamt i en fodervall.
B. secalinus. Sedd i åkrar vid gästgifvaregården i Östmark, vid Bog- 

rangen i S:a Finnskoga samt i en mossodling vid Osebol i Ny.
Poa remota. Detta i Värmland sällsynta gräs anträffades 1887 af 

Ringius nedanför Ränneberget vid Tväråna; förliden sommar fann jag 
detsamma i S:a Finnskoga å Rickenberget, där det växte tämligen spar
samt i en fuktig bäckdäld tillsammans med Milium effusum.

Glgceria fluitans. Allmän.
Molinia cocrulea. I):o.
Avenastrum pratense. Funnen endast å Skyljbäcksholmen i Klarälfven 

uti norra delen af Dalby s:n. Måhända hitförd genom älfven från Norge; 
Larsson liksom Ringius uppgifver blott några få lokaler från provin
sens sydligaste delar.

A. pubescens. Går åtminstone till S:a Finnskoga — Letafors (riklig) och 
Bograngen — samt till norra Dalby (Dalsättra).

Melica nutans. Här och där genom hela området, tämligen vanlig.
Phragmites communis. Förekommer genom hela området; i S:a Finn

skoga ej ovanlig längs smärre från skogstjärnar kommande bäckar, låg- 
vuxen och steril.

Calamagrostis arundinacea. Allmän genom hela området.
C. purpurea. Mångenstädes i Älfdalen.
Milium effusum. Östmark, Rännebergets östra och norra sluttningar, 

ej sällsynt (härifrån ej angifven af vare sig Larsson eller Myrin); S:a 
Finnskoga, Rickenberget.

Alopecurus fulvus. Flerstädes.
Phleum alpinum. Ej sällsynt, i regeln uppträdande tämligen sparsamt, 

men stundom också rikligen t. ex. vid Bograngen i S:a Finnskoga. Sedd 
på ett stort antal platser genom hela området såväl i kulturformationer 
som å ängsmarker, vägkanter etc.

Baldingera arundinacea. Allmän.
Hierochloa odorata. N:a Finnskoga, vid Höljes å fuktig ängsmark, 

ganska rikligt inom ett mindre område. LARSSON upptager den från 
blott en lokal i Värmland, nämligen Löfstrand i Ekshärad. Troligen lin
nes den, om också sparsamt på Here ställen längs Klarälfven; för sanno
likheten häraf talar bl. a. ännu ett fynd, som jag gjorde redan 1886 å 
Klarälfvens strand vid Forshaga i Grafva.

Anthoxanthum odoratum. Af ordalydelsen i Larssons flora vill det 
synas, som skulle arten vara allmän endast i de södra och mellersta 
delarne af Värmland; den är dock allmän äfven i de nordligaste, åtmin-
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stone upp till Bograngen i S:a Finnskoga, såväl å ängsmark som i kul
turformationer.

Alisma plantago. Allmän.
Sagittaria sagittifolia. Inom området iakttagen endast uti Brockensjöarne 

i Hvitsand.
Scheuchzeria palustris. Tämligen vanlig i kärr: t. ex. i Nyskoga och 

S:a Finnskoga.
Triglochin palustre. Mångenstädes.
Potamogeton natans. Tämligen allmän.
P. alpinus. Flerstädes, t. ex. Hvitsand, Hagen; Dalby, Transtrand.
P. perfoliatus. Dalby, Likenäs; troligen mångenstädes.
Sparganium natans. Tämligen allmän.
S. minimum. Allmän.
Picea excelsa f. viminalis. Ett särdeles vackert träd af denna form 

visades mig vid Ullgrensheden i norra delen af Dalby förliden sommar. 
Trädet, som vid brösthöjd höll 160 cm. i omkrets, var enligt min väg
visare åtminstone 60 år gammalt och hade, försäkrade samme man, som 
ungt »sett mycket mera märkvärdigt ut». Från de vågrätt utstående 
grenarne af l:sta ordningen nedhängde, särskildt i nedre hälften af trädet, 
i täta massor de långa grenarne af 2:dra ordningen med sina allsidigt, 
rakt utåt riktade barr och förlänade det i kraftig växt stadda trädet ett 
högst ovanligt utseende.

Asptenium trichomanes. Östmark, Ränneberget.
Athgrium filix femina. Allmän.
A. filix femina f. multifida. Iakttagen vid Grafol, Ny s:n i en bäck- 

däld tillsammans med normalt utvecklad A. filix femina. Utmärkt genom 
dichotomislct grenad rachis med förgreningen antingen nära spetsen eller 
längre ned vid skifvans midt; äfven ett och annat af primärsegmenten 
visa samma slags förgrening. Sekundärsegmenten ej som hos hufvud- 
arten utdraget aflånga utan kortare och trubbigare, men för öfrigt djupt 
parklufna. Samtliga blad, hvilka ge starkt intryck af monstrositet, voro 
utan sporgömmesamlingar.

Phegopteris drgopteris. Allmän.
Ph. polypodioides. D:o.
Polystichum spinulosum. D:o.
P. dilatatum. östmark, Rännebergets östra sluttning, präktigt utvecklad; 

äfven annorstädes t. ex. Dalby, vid Gunneby; S:a Finnskoga, Rickenberget.
Onoclea struthiopteris. I Älfdalen på talrika ställen allmän och ymnig, 

t. ex. Ny, vid Kyrkebol; Dalby, vid Gunneby, N:a Finnskoga, vid Tås- 
ängarne. I Östmark på Rännebergets östra (och norra) sluttning ymnig 
och ställvis af högst imponerande dimensioner; Hvitsand, Snipberget; 
S:a Finnskoga, Rickenberget.

Botrychium lunaria. Torde väl finnas mångenstädes. Af mig sedd 
dock endast å följande platser: Östmark, Ränneberget; Dalby, vid Tran
strand samt S:a Finnskoga vid Letafors.

Lycopodium setago. Här och där såsom vid Osebol i Ny samt vid 
Rickenberget, Kindsjön och Bograngen i S:a Finnskoga.
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L. inundatum. Sällsynt i kärr vid Osebol i Ny samt uti sydligaste 
delen af S:a Finnskoga.

L. clavatum och L. annotinum äro båda vanliga.
L. complanatum. Synes vara mindre allmän. Sedd i Hvitsand — sär- 

skildt å Snipberget — samt i Nyskoga och S:a Finnskoga, merendels 
blott i enstaka exemplar.

Selaginella selaginoides. Är sannolikt rätt allmän i de nordligaste de- 
larne; iakttagen i kärr och å fuktiga ängsmarker på en mängd ställen, 
särskildt inom Nyskoga och S:a Finnskoga socknar. Icke fullt så vanlig 
förefaller den i Älfdalen, där jag dock sett den i Ny och Dalby.

Isoötes lacustris *echinosporum. Synes förekomma genom hela om
rådet. I Augusti 1911 iakttogs den, tack vare det då rådande låga vat
tenståndet, på många ställen, nämligen uti Hvitsand, i Brockensjöarne, 
uti S:a Finnskoga i Kindsjön (i norra delen ymnig) och Leten, uti Dalby 
i Klarälfven nedanför Brattmon och vid Transtrand, uti Ny nära Femt
åns utlopp i Klarälfven; vidare har jag sett växten i ett par skogstjärnar 
mellan Osebol (Ny) och Vägsjöfors (Hvitsand). Möjligen finnes på dessa 
ställen äfven hufvudarten; det material jag undersökt tillhör emellertid 
f. echinosporum.

*
*

*

Det säger sig själft, att under en så pass lång tidrymd som 40—50 år 
rätt stora förändringar kunna äga rum i ett landskap hvad vegetationens 
fysionomi och sammansättning angår. Samtidigt med att en del växter 
mer eller mindre starkt föröka sig, kunna andra märkbart aftaga eller rent af 
försvinna, åtminstone lokalt. I och med nya trafikleders upptagande och 
kommunikationernas förbättrande importeras ju alltid nya växter, hvilkas 
förhållande till de nya boplatserna och den förutvarande växtligheten 
oftast erbjuder mycket af intresse. Hvad nu angår det område, som här 
är fråga om, så lider det väl intet tvifvel därom, att särskildt de i kultursam
hällena förekommande ogräsen mångenstädes delvis äro helt andra eller 
åtminstone spela en helt annan roll än på den tid, då Larsson utgaf sin 
flora öfver Värmland och Dal. Den frammarsch, som en hel del af dem 
företagit, sedan 2:dra upplagan af nämnda arbete utkom, är lätt skönjbar. 
Och kastar man så en blick i Myrins »Anteckningar etc.» och granskar, 
hvad han däri meddelar om en och annan (t. ex. Barbaren vulgaris, 
Anthemis tinctoria, Achillcm ptarmica m. fl.), inser man utan svårighet, 
att skillnaden mellan förr och nu beträfTande utbredningen af en del 
ogräs är mer än betydande.

Bland ogräsarter, som att döma af äldre uppgifter fått väsentligt ökad 
spridning i nordligaste Värmland under senare hälften af förra århundra
det samt början af det innevarande, må särskildt framhållas:

Anthemis tinctoria 
Achillea ptarmica

Arabis arenosa 
Barbarea vulgaris



Carduus crispus 
Linaria vulgaris 
Galeopsis speciosa

Raphanus raphanistrum 
Silene venosa 
Euphorbia helioscopia.

Andra genom sitt individantal ej fullt så besvärliga ogräs, men hvilka 
sannolikt likaledes med åren framryckt i nordlig riktning och tilltagit i 
frekvens äro:

Tanacetum vulgare 
Campanula palula 
Galium mollugo

Brassica compestris 
Melandrium rubrum 

album.

och troligen äfven Artemisia vulgaris samt Sonchus arvensis. Till samma 
kategori höra tydligen också de ännu endast helt sparsamt förekommande 
Camelina microcarpa, Berteroa incana och Fagopyrum esculentum.

Följande i mellersta och södra Sverige tämligen vanliga ogräs & rude- 
ratväxter saknas eller äro åtminstone ännu så länge mycket sällsynta inom 
detta område:

Chrysanthemum segetum 
Matricaria chamomilla 
Anthemis arvensis 
Senecio viscosus 
Filago montana 
Cirsium arvense 
Lappa minor

Anchusa officinalis 
Lithospermum arvense 
Convolvulus arvensis 
Aethusa cynapium 
Trifolium arvense 
Sisymbrium officinale 
Arabis thaliana.

För följande växter — icke ogräs — om hvilka hittills antingen inga 
eller också endast sparsamma uppgifter föreligga från området men hvilka 
enligt mina anteckningar finnas på tlere eller färre lokaler, torde däremot 
knappast under nyss antydda tid någon spridning mot norr kunna 
ifrågasättas:

Crepis paludosa 
Plantag o media 
Scrophularia nodosa 
Viola mirabilis 
Orobus vernus 
Potentitla verna 
Trollius europceus

Silene rupestris 
Viscaria viscosa 
Gymnadenia conopea 
Eriophorum gracile 
Carex livida 
Milium effusum 
Anthoxanthum odoratum

Det förefaller högst sannolikt, att de allra ilesta af dem, måhända alla, 
sedan långt tillbaka funnits på respektive lokaler, men af en eller annan 
anledning undgått uppmärksamheten.

Endast för några få växter gäller en förflyttning i motsatt led d. v. s. 
från norr till söder. Dessa äro:

Viscaria alpina. 
Salix triandra.

Salix daphnoides.
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samt möjligen också för Hierochloa odorata, hvilken, såsom ofvan fram 
hållits, är funnen uteslutande inom Klarälfsområdet.

Såsom antingen redan utgångne eller synbarligen i fara att försvinna 
från området kunna antecknas:

Fraxinus excelsior Sceptmm carolinum
Imperatoria ostruthium Salix glauca (i Älfdalen
Acer platanoides



Svensk Botanisk Tidskrift 1912. Bd 6, h. 1

SMÄRRE MEDDELANDEN.

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

Förekomsten af Ledum palustre i norra Helsingland.

I Svensk Botanisk Tidskrift 1911 har lektor H. WlLH. Arnell i en 
afhandling: »Om planmässig växtgeografisk undersökning af Sverige»» påvi
sat, att i äldre landskapsfloror flera felaktigheter förefinnas beträffande 
frekvensbeteckningen, enär växter betecknats vara vanliga för hela provin
sen. därför att de på de ställen de observerats, uppträda allmänt.

Så anföres, att Ledum palustre, som i min »Förteckning öfver Helsing- 
lands Fanerogamer och Pteridofyter», betecknats som allmän, är en stor 
sällsynthet i norra delen af Helsingland enligt hvad lektor Arnells egna 
och d:r J. F. Öhrns observationer ådagalagt.

Af provinsialläkaren A. Bodinson, som vistats 16 år i Delsbo och lärt 
känna traktens flora, har jag mottagit ett meddelande om förekomsten 
af anförda växt: »Enligt min åsikt är Ledum ej så sällsynt, som d:r Öhrn 
vill påstå; den finnes såväl i Delsbo1 som i Bjuråker och Norrbo - 
kanske vanligast på myrslänter och mossiga ställen på bergssluttningar.»

I äldre växtförteckningar fäste man största vikten vid att anföra, hvilka 
växter iakttagits och hvarest de sällsyntare växterna anträffats. J. A. 
Wiström har i sin 1867 utgifna afhandling: Provinsen Helsinglands 
Fanerogama Växter och Ormbunkar» anfört få afvikelser i frekvens för 
de växter, som betecknats som allmänna, hvarvid hänsyn tagits till deras 
förekomst inom landskapet i stort sedt, och några anteckningar hafva ej 
sedermera gjorts af honom beträffande sådana växters afvikelser i före
komstsättet.

Då jag utarbetade en växtförteckning öfver Helsinglands kärlväxter och 
under två somrar gjorde botaniska studier i Hudiksvalls skärgård och i 
närliggande socknar samt efter Ljusnan i Järfsö och Ljusdal, antecknade 
jag förekomstsättet för de som »allmänna» betecknade växterna och 
erhöll välvilligt upplysningar från ej mindre än 12 växtkännare om de
ras iakttagelser öfver såväl sällsynta som »allmänna» växters utbred
ning inom af dem kända trakter. Tyvärr blefvo observationerna från 
norra och västra Helsingland ofullständiga och några växter, som af mig

‘ I ett senare meddelande af d:r Bodinson anföres Ledum förekomma »fler
städes i Delsbo».



anförts vara allmänt eller täml. allmänt förekommande, hafva enligt S. 
Birgers undersökningar1) visat sig uppträda sällsynt i västra delen af 
provinsen, t. ex. Alnus glutinosa, Myrica gale och Pteris aquilina.

Då man nu fäster större vikt än förr vid växters invandring och 
utbredning i vårt land, böra således planmässigt anordnade växtgeogra
fiska studier anordnas, om man skall få fullt exakta växtgränser upp
ställda. w Tir. , ..IV. Wistrom.

Opdagelsen av Asplenum marinum paa Sendmiire.

I en artikel »Asplenium marinum L. på Sandö i Norge», II. 4, 1911 av 
nservserende tidskrift har hr K. V. Ossian Dahlgren givet nogle tildels 
ukorrekte meddelélser om opdagelsen av denne art paa Sondmore, der 
foranlediger mig til at fremkomme med folgende oplysninger.

Hr Dahlgren siger, at der efter artens opdagelse paa Mosteroen 1864* 2 * *) 
ei er publicert noget nyt fund av den, for undertegnede i 1897 i avhand
lingen »Kystvegetationen i Romsdal, Nord- og Sondfjord» an forte som nye 
lokaliteter Sando, Risto og Vaagso, medens den i mellemtiden 21/s 1894 
var opdaget av lektor C. II. JOHANSON paa Sando, uten at dette var 
offentliggjort.

Jeg har dog allerede i min avhandling »Plantegeograflske undersogélser 
i ydre Sondmore 1894 (Chri.a vidsk. selsk. forhandl. 1894) s. 34, meddelt, 
at den blev fundet av mig 18/s 1894 paa Risto» samt at den fandtes av 
lektor Johanson paa Sando »den folgende dag» (korrektere altsaa, som 
hr Dahlgren oplyser, efter Johansons etiket: 3 dager senere.

Jeg kom forovrig selv til at foranledige hr lektor Johansons fund av 
planten paa Sando. Da jeg nemlig umiddelbart efter fundet av Asplenum 
marinum paa Risto passerte mit tidligere kvartér Larsnes paa Gurskoen, 
kom lektor Johanson, der hadde faat liore, at jeg var paa dampskibet, 
ombord for at sporge mig om voksesteder for Asplenum Adiantum nigrum. 
Blandt voksesteder for denne art, der ei er sjelden paa de kanter, nsevnte 
jeg ogsaa Dolstenhulen paa Sando og opfordret ham specielt til at reise 
ditut. Jeg hadde nemlig nogen tid i forveien (5/s) besökt hulen og nederst 
ved ingången fundet et par eksemplarer av A. Adiantum nigrum, medens 
jeg hoit oppe over indgangsportalen hadde set nogle, som det forekom 
mig, avvikende eksemplarer, men som det var mig umulig at naa, ube- 
vsebnet og alene som jeg var. Jeg viste ogsaa lektoren mine eksemplarer 
av A. marinum fra Risto, som jeg hadde i min botaniserkasse, og bad 
ham eftersoke denne.

Ved tilbakekomsten til Kristiania fik jeg av to norske botanikere med-

*) Bot. Notiser 1896 pag. 81.
2) Naar kr Dahlgren anforer, at den forst 1886 gjenfandtes paa denne lokalitet, er

dette ikke rigtig. Den blev f. eks. 1884 fundet av prof. A. Blytt paa dr. Hochs

lokalitet, uten at man fandt det nodvendig at publicere en allerede kjendt lokalitet.



delelse om, at de fra lektor Johanson hadde faat eksemplarer av A. 
marinum fra Sanda. Herom underrettet ogsaa lektoren mig senere i brev, 
idet han uttaler den formodning, at jeg ei kunde ha vaeret i den rigtige 
Dolstenhule, siden jeg hadde angit, at A. Adiantum nigrum skulde vokse 
ved dens indgang, medens det var A. marinum. Jeg oplyste ham da om 
sammenhsengen.

Da jeg det folgende aar skulde fortssette mine undersagelser paa disse 
kanter, tok jeg mig atter (2% 95) en tur ut til Dolstenhulen sammen med 
den samme mand, der hadde ledsaget lektor Johanson. Jeg kunde da 
konstatere, at denne hadde taget sine eksemplarer paa selvsamme sted, 
hvor jeg hadde set de eksemplarer, jeg ei kunde naa foregaaende aar. 
Jeg harte ogsaa fortrelle, at han ei hadde ladet sig naie med disse, men 
efter sin lijemkomst forskrevet planten fra Rista.

I min avhandling »Kystvegetationen i Romsdal, Nord- og Sandfjord», 
der forovrig utkom 1896 ei 1897, som hr Dahlgren angiver fandt jeg 
det blot nadvendig at sige (s. 72): »paa Sanda vokser A. marinum over 
selve indgangsportalen til Dolstenhulen», idet jeg forutsatte som bekjendt 
min tidligere meddelelse om, at hr lektor Johanson hadde fundet den 
paa aen. Likeledes siger jeg sammesteds, s. 23, at jeg det foregaaende 
aar hadde antat disse eksemplarer for A. Adiantum nigrum.

At hr lektor JOHANSON ei selv har offentliggjort sit fund, hadde vist- 
nok sin grund deri, at han vidste, at jeg allerede hadde gjort det i min 
avhandling 1894, likesom vi i vor brevveksling hadde moret os gjensidig 
over sammenhaengen med opdagelsen av Asplenum marinum paa Sandö.

Hr Dahlgren kan selvfolgelig ikke ha set min avhandling fra 1894, 
men kun den fra 1896, skjont jeg like i forveien for det av ham eiterte 
sted s. 54 anforer mine »Plantegeogr. undersogelser i vtre Sondmore», hvor 
angivelserne Risto og Sando hörer. hjemme, medens de ei ti Untrer de i 
avhandlingen fra 1896 omhandlede distrikter.

Jeg kan ei undlade tilslut at henstille til botanikere, der besöker 
Norges vestkyst, at skaane Asplenum marinum, der paa alle kjendte loka
liteter kun förekommer meget sparsomt. Det samme gjselder ogsaa Scolo- 
pendrium vulgare ialfald paa det av mig publicerte sted i Sondfjord). 
Der maa ogsaa protesteres mot masseindsamlinger av Saxifraga hypnoides 
og S. Aizoon paa de av mig publicerte lokaliteter. I Lunds botaniske 
bytteforenings katalog anfores 1907 20 ark av den forste og i katalogen 
for 1908 30 ark av den sidste fra disse lokaliteter, de eneste kjendte i 
Skandinavien. Den form av Saxifraga Aizoon, der tidligere kjendtes fra 
Salten, er nemlig ei identisk med formerne i Ryfylke.

I vore dager, da man ogsaa hos os har faat sans for fredning av 
naturmindesmerker, burde botanikere snarere vsere med paa at frede 
end ved uforstandig masseindsamling bidrage til at utrydde den slags 
planteograliske merkvserdigheter.

Kristiania lb/i 1912.
Ove Dahl.
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Tillägg om Equisetum trachyodon.

Min i denna tidskrifts förra årgång, bd 5 s. 431, uttalade förmodan, att E. 
trachyodon förekommer på flera ställen inom Sverige, har redan bekräf
tats. Kand. H. Smith har nämligen lämnat mig till påseende några 
exemplar af denna art, hvilka han insamlat 10/s 1910 nedanför Predikstolen, 
en del af Helagsfjället, i Härjedalen (c:a 1000 m. ö. h.) i tanke att de 
utgjorde en hybrid mellan E. hiemale och variegatum, bland hvilka den 
växte. I detta fall torde det få anses som högst sannolikt, att den 
uppkommit på platsen genom korsning' af de bägge nämnda arterna.

Jag har nu äfven haft tillfälle att se exemplar af den af mig omnämnda 
formen från Rättvik. Professor C. Lindman har nämligen haft vänlig
heten att sända mig några exemplar, som läroverksadjunkten Th. Krok 
insamlade i juni 1893. Äfven denna form är typisk E. trachyodon. Arten 
är således redan känd från tre olika landskap inom Sverige.

Sedan min uppsats skrefs, har Dyring publicerat sitt fynd af växten 
i Norge (Nyt Mag. f. Naturvid. Bd 49, s. 132). Ilan uppger här endast 
två fyndorter nära Langesund. Uppgiften i denna tidskrift Bd. 1. s. 419) 
i referatet öfver prof. Lindmands förevisning af växten i Botaniska säll
skapet (citerad i min uppsats) att Dyring samlat växten vid Bserum nära 
Kristiania är enligt hvad hr Dyring i bref till prof. Lindman bekräftat, 
ej riktig. Prof. Lindman har bedt mig påpeka att han ej är sagesman till 
denna uppgift.

Gunnar Samuelsson.

Några adventivväxter från Skåne.

Panicum miliaceum L. — Malmö 1909.
P. ciliare Retz. — Malmö 1909.
Setaria glauca (L.) P. B. Malmö 1907, 09.
Bromus unioloides (Willd.) H. B. K. — Malmö 1909.
Hordeum jubatum L. — Åhus 1909.
Aegilops cylindrica Host. — Malmö 1909—10.
Chenopodium opulifolium Schrad. — Malmö 1905 —Kristianstad 1908. 
C. ficifolium J. E. Sm. — Malmö 1905 —.
Atriplex nitens Schkuhr. — Kämpinge 1906.
Amarantus retroflexus L. — Malmö 1905 —.
Gypsophila paniculata L. — Åhus 1908 —.
Lepidium Draba L. — Malmö 1905 —.
L. perfoliatum L. — Malmö, på Turbinområdet 1907, mellersta förstads- 

området, sydost om staden, 1909.
Sisymbrium Loeselii L. — Malmö 1904 —; Kristianstad 1909, Ahus 1909. 
S. Irio L. — Åhus 1909.

*) Tankstreck efter årtalet betecknar, att växten fortfarande förekommer på an- 
gifven lokal.



S. altissimum L. — Malmö 1904 —; Åhus 1909. Från Åhus spridd till 
Kristianstad och till de på järnvägssträckan Åhus—Kristianstad liggande 
stationerna.

Brassica elonqata Ehrh. var. armoracioid.es (Czern.) Aschs. — Kristianstad 
1908.

Erysimum repandum L. — Malmö 1904 —
Conringia orientalis L. — Malmö 1906; Kristianstad 1909; Åhus 1908—09. 
Eruca sativa Lam. — Malmö 1909. (,Jfr. Svensk Bot. Tidskrift 1910, Bd 

4, H. 2 och Bot. Not. 1910, pag. 95.
Reseda alba L. — Malmö 1910.
R. hi tea L. — Malmö 1904 —.
Medicago hispida Gsertn. — Malmö 1909—10.
M. arabiea (L.) Huds. — Malmö 1909.
Melilotus coeruleus (L.) Desv. — Malmö, på Turbinområdet 1906.
M. indicus All. — Malmö 1905 —.
M. ruthenicus M. K. — Malmö 1909; Åhus 1907.
Coronilta varia L. — Malmö 1906 —.
Mercurialis annua L. — Lomma 1907.
Impatiens parviflora DC. — Hästveda, längs järnvägen 1906 —.
Amsinckia intermedia Fisch. & Mej’. — Malmö, Mellersta förstaden 1909; 

Åhus 1907.
Symphytum orientale L. — Malmö, Håkanstorp 1904 —.
Salvia verticillata L. — Malmö 1906; Hohög 1907; Åhus 1907—09; Kristian

stad 1909.
Datura Stramonium L. — Malmö, Soflelund 1911; Karsholm 1909.
Solanum alatum Moench. — Malmö, Fridhem 1910.
S. luteum Mill. — Malmö, på Turbinområdet 1909.
Stachys annua L. — Åhus 1907.
Verbascum phoeniceum L. — Malmö, Mellersta förstaden 1905; Tollarps 

järnvägsstation 1907.
Senecio vernalis W. å K. — Kristianstad 1907
Centaurea Bibersteini DC. (syn. maculosa auch) — Åhus 1907 —.
Lactuca scariola L. — Malmö 1905 —.
L. scariola L. f. integrifolia Bisch. — Malmö 1905 —.

Göte Turesson.

Ytterligare en fyndort för »hvita blåbär i Västergötland.

Enligt upplysningar, som lämnats mig af prosten Anders Nordblad 
i Bitterna hafva »hvita blåbär» påträffats i Torpa församling i Älfsborgs 
län. Blåbärsris med hvita bär förekommer här sparsamt vid hyn Hestra 
på en plats nära ett gammalt ställe, Nordhagen, som nyss är nedrifvet. 
Till färgen äro bären alldeles hvita eller skärt röda. Smaken skiljer sig 
något från blåbärens vanliga. Enligt prosten Nordblads uppgift är den 
mera frän än hos blåbär i allmänhet.

Birger Sylvén.
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Sedum villosum återfunnen i Torne lappmark.

Den 8 augusti 1911 fann jag på norra stranden af Laimolahti vid den 
nordöstra ändan af Torne träsk cirka ett dussin blommande exemplar af 
Sedum villosum L. Den växte på en hed ganska nära sjön och endast 
ett par meter öfver dess yta. Trots ifrigt letande under den korta tid 
som stod till buds kunde inga flera exemplar anträffas.

I Hartmans flora anges växten såsom funnen i Torne Lappmark 
»nedom fjället Ripanes». Denna uppgift torde hafva erhållits från G. v. 
Cedervald, som i Bot. Not. för 1867 uppger växten vara funnen vid 
Torneå träsk: Ripanes. Som ett af fjällen i närheten af Laimolahti bär 
namnet Ripainen, torde detta vara samma fyndort. Så vidt jag vet har 
växten icke senare återfunnits i Sverige. Arten torde f. ö. hafva invan
drat västerifrån, enär den förekommer på flera ställen på nordliga Norges 
västkust, t. ex. Ofoten.

Upsala den 9 januari 1912.
Thoralf Fries.

Lokal för ormgran (Picea excelsa f. virgata) i Västmanland.

Under några besök för flera år sedan vid Skinnskattebergs järnvägs
station i Västmanland fick jag där höra omtalas en underlig gran med 
smala, trinda, ormlika grenar, som skulle växa i skogen där i närheten,

G. Fant foto,

ett föremål för många nyfiknas 
förvånade blickar. Åtföljd af väg
visare begaf jag mig i väg dit och 
efter några hundra meters vand
ring i sydostlig riktning ifrån sta
tionen i något stenig skogsmark 
på prästboställets ägor anträffades 
granen, som var synnerligen egen
domlig och karaktäristisk, och 
befanns vara s. k. ormgran. Rundt 
omkring växte vanlig, normal gran. 
Jag lyckades sedermera genom 
vägvisaren, som var amatörfoto
graf, få ett par fotografier af gra
nen, som härmed afbildas, men 
alldenstund jag vid dess åsyn ej 
hade någon tanke på att möjligen 
framdeles publicera något rörande 
densamma, kom jag mig ej för 
att taga några mått eller göra några 
anteckningar rörande exemplaret 
i fråga. Så vidt jag nu efter mer 
än 8 års förlopp kan erinra mig, 
var trädet af vid pass 5 m. höjd

7Svensk Botanisk Tidskrift 1912.
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och mycket spensligt och oansenligt i jämförelse med skogsjättarna rundt 
omkring. Dock voro grenarna jämförelsevis långa. Vägvisaren uttalade 
sin glädje öfver, att det ovänliga trädet, som sedan åratal tillbaka var 
kändt på platsen, så länge fått stå orördt för okynne och åverkan, och 
efter hvad jag nyligen försport, lär det ännu stå kvar, men en tidsfråga 
är det väl endast, när det en gång får stryka med, helst det till timmer 
och virke är alldeles odugligt.

Enl. Hartm. Skand. Fl. 12:e uppl. 1889, utg. af Krok, är den känd från 
Skåne—Um. Lpm., men ej upptagen för Västm. Utaf en ren tillfällig
het kom jag helt nyligen att erinra mig denna gran och att jag råkade 
äga fotografier af densamma, se där anledningen till att den nu sent 
omsider presenteras för tidskriftens läsare!

C. A. E. Lénström.

Nephroma lusitanicum Schaer. anträffad i 
Stockholms skärgård.

Under en exkursion till Skepparviken på Fågelbrolandet Värmdön den 
28 aug. 1910 insamlade jag en ovanligt smalflikig, ganska tunn, på under
sidan glatt Nephroma, som växte på en mossbetäckt, rätt starkt beskug
gad bergvägg. Någon närmare undersökning underkastades den icke vid 
tillfället; den tillvåratogs, dels därför att den var rikligt försedd med 
apothecier, dels därför att Nephroma-arter visat sig vara mindre allmänna 
i Stockholmstrakten.

Efter hemkomsten fann jag, att den afvek från N. Icevigatum Ach. och
N. parile Ach. genom gult märglager, som färgas rödt vid behandling 
med kalilut. Det visade sig således vara N. lusitanicum Schaer., en art 
om hvars förekomst i Sverige jag ej funnit några säkra uppgifter i litteraturen. 
Arten beskrefs år 1850 af L. E. Schwerer (Enum. lieh, europ., p. 323) 
efter exemplar från Portugal. W. Nyländer, som haft tillfälle att under
söka exemplar af växten äfven från Italien och Skotland, ansåg den 1860 
(Synopsis meth. lieh., p. 320) ej ens kunna som varietet skiljas från den 
typiska N. Icevigatum. När han senare började begagna sig af mikroke- 
miska karaktärer för särskiljandet af lafarter, öfvergick han emellertid 
till ScHiERERS åsikt Flora 1870, p. 38 . Senare författare betrakta den 
i allmänhet som distinkt art eller åtminstone som en underart; så W. A. 
Leighton [Lichen-Flora of Gr. Britain (1879), p. 100], E. STIZENBERGER 
[Lieh, helvet. (1882, p. 322], J. M. Norman (jfr Botan. Notis. 1893, p. 
214 , A. Jatta [Monogr. lieh. Ital. merid. (1889), p. 98], J. M. Urombie 
[Brit. Lichens. I (1894), p. 285], A. Zahlbruckner [Engler & Prantl, 
Natürl. Pflanzenfam. I: 1 1907. p. 194;. ,1. Harmand [Lichens de France. 
IV (1909), p. 682], B. Lynge [De norske busk- och bladlaver (1910), p. 112] 
m. fl. Då jag icke funnit lafven i fråga mer än på en enda plats och 
sålunda ej haft tillfälle att noggrannare undersöka den i naturen, tillåter 
jag mig icke uttala någon egen åsikt om dess arträtt. Dock vill jag
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anmärka, att en mikrokemisk karaktär, om den visar sig konstant, synes 
mig vara af lika stort diagnostiskt värde som morfologiska och anato
miska. Exemplaren från Värmdön öfverensstämma fullständigt med norska, 
som meddelats mig af Lynge, och franska, som utdelats i Claudel & 
Harmand, Lichenes gallici prsecipui (n. 237), och visa sig också morfolo- 
giskt något skilda från allt hvad jag sett af N. Icevigatum och N. parile.

För Skandinavien uppgafs N. lusitanicum först af J. M. Norman år 
1884, och i Botan. Notis, för 1893 meddelar han, att den anträffats fler
städes vid norska kusten, från ungefär 60:de breddgraden ända upp till 
den 67:de. Lynge säger den vara: »Almindelig lsengs syd- og vestkysten. 
Paa mosgrodd sten, gamla lovtrsestammer, stubber etc.» Någon uppgift 
om dess förekomst i Finland är mig ej bekant.

Enligt A. Zahlbruckner (1907) förekommer den i »West- und Süd- 
Europa». I västra Europa synes den till och med vara den vanligaste 
arten i släktet. Så är förhållandet i Frankrike, där den enligt J. Harmand 
är så allmän t. ex. i Normandie, Bretagne och Vendée, att för dessa 
departement några speciella fyndorter ej ansetts behöfva anföras, såsom 
fallet är med öfriga arter. Så äfven i Storbritanien och Irland, där enligt 
J. M. Crombie öfriga arter af släktet äro sällsynta med undantag af N. 
parile, som är tämligen spridd. I Schweiz däremot var den enligt E. 
Stizenberger ännu så sent som 1882 känd endast från två fyndorter. 
I tyska Jura, som lichenologiskt genomforskats af F. Arnold, har den 
icke anträffats af honom [Lieh, tränk. Jura (1884), p. 65], ej heller i om- 
gifningarna kring München (Lieh.-Flora von München. 1891—1901) eller 
i Tyroien [Lichenol. Ausflüge in Tirol. XXX (1897)].

Fyndorten på Värmdön står ännu synnerligen isolerad och är långt 
aflägsen från de närmaste hittills kända, men det är dock mycket antag
ligt, att arten förekommer annorstädes i vårt land, ehuru den med den 
jämförelsevis ringa uppmärksamhet, som kommit bladlafvarna till del 
under de senare decennierna, blifvit förbisedd eller förväxlad med N. 
lam ig a tum. Helt säkert saknas den icke vid västkusten, och det är att 
vänta, att den, sedan uppmärksamheten riktats på den, snart skall anträf
fas där. Släktet Nephroma är lätt att igenkänna (genom sina på under
sidan af bålflikarnas spets sittande apothecier) äfven för den, som ej 
speciellt ägnar sig åt lichenologien, och märglagrets färg hos N. lusitani
cum kan utan svårighet iakttagas redan med obeväpnadt öga.

Gust. O. Malme.
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Malme, Lichenes suecici exsiccati.

Af detta exsickatverk hafva nu ytterligare utkommit faskiklarna IX 
(maj 1911) och X (mars 1912), innehållande 50 nummer:

201) Usiiea florida (L.) Hoffm. var. hirta (L.) Ach., 202) Cetraria glauca 
(L.) Ach., 203) Parmelia physodes (L.) Ach., 204) P. conspersa (Ehrh.) Ach. 
205) Physcia aipolia (Ach.) Nyl., 206) Rinodina leevigata (Ach.) Malme 
var. archa:a (Ach.) f. maculiformis (Hepp), 207) Buellia parasema (Ach. 
Th. Fr. var. sporis angustioribus, 208) Caloplaca gilva (Hoffm.) A. Zahlbr., 
20!) Lecanora cartilaginea Ach., 210) L. subfusca (L.) Ach. var. coilocarpa 
Ach., 211) L. glabrata Ach., 212 L. hypoptoides Nyl., 213) L. fuscescens 
(Sommerf.) Nyl. var. boligera Norm., 214) Lecania dimera (Nyl.) Th. Fr. 
forma, 215) Lecidea margaritella Hulting, 216) L. assimilata Nyl., 217) 
L. goniophila Floerke f. lignicola, 218) Bacidia rubella (Pers.) Mass. var. 
luteola (Schrad.) Th. Fr., 219; Ochrolechia tartarea (L.) Mass. var. leprosa 
(Nyl.), 220) Gyalecta ulmi (Sw.) A. Zahlbr., 221) Opegrapha herpetica Ach.,
222 Ephebe lanata (L.) Wainio, 223 Coniocybe hyalinella Nyl., 224 Bla
stema rupestris (Scop.) A. Zahlbr., 225) Rhizocarpon geographicum (L.) 
DC. f. atrovirens (L.) Fr., 226) Cladonia alpestris (L.) Rabenh., 227) Cl. papil- 
laria (Ehrh.) Hoffm., 228) Ramalina fraxinea (L.) Ach., 229) Evernia pru- 
nastri (L.) Ach., 230) Parmelia sulcata TayL, 231) P. acetabulum (Neck.) 
Dub., 232) P. fuliginosa (Fr.) Nyl. var. Icetevirens (Flot.) Nyl., 233) Lep- 
togium scotinum (Ach.) Fr., 234) Rinodina exigua (Ach.) Gray, 235) Calo
placa cerinella (Nyl.) Malme, 236) Lecanora intumescens (Rebent.) Koerb., 
237) Pertusaria communis DC., 238) Toninia coeruleonigricans (Lightf.) Th. 
Fr., 239) Catillaria erysiboides Nyl. Th. Fr., 240) Lecidea xanthococca 
Sommerf., 241) Opegrapha varia Pers. var. notha (Ach.) Fr., 242) Acro- 
cordia gemmata (Ach.) Koerb., 243) A. biformis (Borr.) Stein, 244) Pla- 
cynthium nigrum (Huds.) Gray, 245) Caloplaca aurantiaca (Lightf.) Th. 
Fr. var. erythrella (Ach.) Th. Fr., 246) Lecanora cenisea Ach., 247) L. 
argopholis (Wahlenb.) Ach., 248(L. cinerea (L.) Sommerf., 249) Lecidea ma- 
crocarpa (DC.) Th. Fr. * crustulata (Ach.) Koerb., 250) Polyblastia sco- 
tinospora (Nyl.) Hellb.

N:ris 202, 215, 221, 223 och 224 äro insamlade af f. läroverksadjunkten 
d:r .1. HULTING, 218, 220 (delvis) och 222 af läroverksadjunkten fil. kand. 
G. A. Ringselle, 211 af lektorn d:r J. T. Hedlund och 231 af träd- 
gårdskonsulenten A. HClphers, samtliga öfriga af utgifvaren.

I ett eller annat afseende anmärkningsvärda äro bland andra:
Lecanora glabrata Ach. (nr 211), Skäralid i Skåne, på bok. De utde

lade exemplaren öfverensstämma, som lektor Hedlund påpekat, synner
ligen väl med den af Acharius (Lichenogr. univers., p. 393) lämnade be- 
skrifningen: »crusta cartilaginea glabra subrugoso-plicata insequabili pallida; 
apotheciis planis variis nigrisque, margine thallode integerrimo discum 
requante. — Habitat in truncis Fagi Sueciae; Helvetise. — Apotheciorum 
discus dilute fuscus v. fusco-ater initio concaviusculus demum planus 
raro convexiusculus. Margo thallodes tenuior tumidulus albus haud
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supra discum elevatus sed eum plerumque sequans». Den synes vara 
särdeles väl karaktäriserad genom den nästan släta och sammanhängande, 
ljusgrå, något glänsande bålen och de små, föga öfver 0,5 mm. breda, 
obet3»dligt öfver bålen höjda apothecierna med brun eller brunsvart disk 
•och tunn, låg, ej krenulerad eller grynig bålkant. — Åtminstone hufvud- 
massan af det, som af svenska lichenologer betecknats som L. subfusca 
var. glabrata, hör uppenbarligen icke hit. Artens utbredning inom Sverige 
är ej närmare känd; i den stora samling af »subfusca»-former, som jag 
under de senare åren sammanbragt i Stockholmstrakten, Södermanland 
och Östergötland samt i Jämtland saknas den helt och hållet.

Lecidea margaritella Hutting (Botan. Notis. 1910, p. 303) (n. 215), Kvarse- 
bo i Östergötland; originalexemplar.

Lecidea assimilata Nyl. (n. 216), Snasahögen i Jämtland. Arten är förut 
inom Sverige anträffad endast på ett par ställen i Lule Lappmark och i 
Härjedalen, men sannolikt har den förbisetts och förväxlats med L. 
alpestris Sommerf. (= L. stenotera Nyl.). På Snasahögen är den allmän, 
och under mitt korta besök i Jämtland 1910 insamlade jag den äfven vid 
Storlien.

Nr 217, Löfberga på Värmdön. Har med tvekan benämnts Lecidea 
goniophila Floerke, med tillägget: »forma lignicola, microcarpa, hjrpothe- 
cio fuscidulo—lutescente—pallido, thecio superne fuscidulo—paullulum 
coerulescente, sporis 11—16 g, longis, 6—7 p, crassis».

Caloplaca cerinella (Nyl.) Malme (n. 235), Mjölby i Östergötland, på 
landsvägsstängsel söder om stationssamhället. Denna art synes hafva en 
vidsträckt utbredning inom Sverige [jfr. Svensk Bot. Tidskr. III, p. (82)], 
men den har ända till de senaste åren blifvit förbisedd.

Lecanora intumescens (Rebent.) Koerb. (n. 236), Omberg i Östergötland, 
på bok och gråal. Äfven denna art har föga beaktats i Sverige, hvarför 
dess utbredning ej är känd.

Lecidea xanthococca Sommerf. (n. 240), Hästholmen söder om Omberg i 
Östergötland, på gärdsgård nära Vettern. Att döma efter uppgifterna i 
litteraturen, sällsjmt utom Skandinavien. Dess utbredning inom vårt 
land är hufvudsakligen nordlig; i Medelpad och Jämtland är den enligt 
S. Almquist en bland karaktärslafvarna för skogsbergen. Vid Enafors 
observerade jag den mångenstädes på döda, afbarkade tallstammar vid 
vägen till Snasahögen, där den ofta växte i sällskap med L. elabens Fr., 
och under sistnämnda namn utdelades den här om året i Lunds Bota
niska förenings växtbyte, från Storlien (leg. E. P. Vrang). Äfven längre 
söderut torde den förekomma mångenstädes, men den kan vid flyktigt 
påseende förväxlas med L. flexuosa (Fr.) Nyl.; i Södermanland har jag 
insamlat den vid Brännkärr i St. Malm, och i Östergötland är den dess
utom funnen vid Häradstorp i Risinge af folkskollärare F. O. Vesterberg. 
Fyndorten vid Hästholmen är dock den sydligaste bland hittills kända 
svenska. Något sjhligare är den anträffad i Skotland, Aberdeenshire 
(enl. A. L. Smith, Brit. Lichens., II, p. 102).

Acrocordia biformis (Borr.). Stein (n. 243), Omberg i Östergötland, på 
alm och sälg. Denna art, som uppgifves vara allmän i Danmark, har 
inom Sverige hittills anträffats endast i Skåne, där den först insamlades
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af director musices Alfr. Berg och sedan iakttagits mångenstädes (jfr 
Botan. Notis. 1895, p, 144).

Lecanora argopholis (Wahlenb.) Ach. (n. 247), Hästholmen söder om 
Omberg, och Polyblastia scotinospora (Nyl.) Hellb. (n. 250), Stocklycke på 
Omberg, äro två representanter för den lafflora af nordlig prägel, som 
utmärker Vetterns stränder vid Omberg och söder därom (jfr Botan. Notis. 
1892, p. 120).

Gusl. Ü. Malme.

NOTISER.

Till ledamot af Landtbruksakademien, vetenskapliga sektionen, har i 
ledigheten efter framlidne professor A. E. Törnerghm invalts fil. dr Emil 
Haglund, Jönköping.

Svenska Botaniska Föreningen erhöll inbjudan att låta sig represen
teras vid The Academy of Natural Sciences of Philadelphia 100-årsjubi- 
leum den 19—21 mars 1912.

Svenska sällskapet för antropologi och geografi har af årets Vegasti- 
pendium tilldelat hrr B. Palm och K. R. Afzelius ett understöd af 
1,400 kr. för deras resa till Madagaskar.

*

Den af Svenska Botaniska Föreningen tillsatta kommittén för utredande 
af frågan om en ordnad växtgeografi sk undersökning af Sverige samman
trädde för första gången å Stockholms Högskola den 18 febr. Närvarande 
voro hrr Sernander ordf., Arnell, Aulin, Birger, Hamner och Krok.

3

Ur Liljewalchska stipendiefonden har docenten H. Kylin i Uppsala erhållit 
2,500 kr. för att vid prof. Pfeffers laboratorium i Leipzig studera växtfysio- 
logi och fil. kand. H. Lundegårdh i Stockholm för samma ändamål 2,700 kr.

*

Svenska turistföreningen har tilldelat fil. mag. K. Falck 125 kr. som 
reseunderstöd för studier öfver vegetationen på Ölands alfvar.
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Konservatorn vid Lunds botaniska museum O. R. Holmberg har af 
Lunds universitet erhållit 800 och af Lunds botaniska förening 500 kr. 
som understöd för en botanisk resa till Kaukasus.

*

Amanuensen E. Sterner har af Lunds botaniska förening erhållit ett 
resestipendium för pollenbiologiska undersökningar i Torne lappmark.

*

Framlidne lektor A. SkAnbergs stora europeiska herbarium å 14,286 
arter har genom testamente tillfallit K. Riksmuseum.

Vid Stockholms Högskolas årshögtid den 6 mars 1912 höll professor O. Ro
senberg ett föredrag: Några drag ur den moderna ärftlighetsforskningen. 

, *

Ett af The Lloyd Library, Cincinnati, Ohio utgifvet arbete: Synopsis 
of the section Ovinus of Polyporus prydes å första sidan af ett porträtt 
af den svenske basidiomycetkännaren Lars Romell med följande dedi
kation: »To my good friend L. Romell, Stockholm, Sweden, who has 
the best knowledge of Swedish fungi of any mycologist, I beg to dedicate 
this pamphlet in recognition and appreciation of the many kindnesses and 
favors received from him. — C. G. Lloyd.

Grefve Eric von Rosen och docenten Rob. E. Fries återkommo den 
21 mars 1912 välbehållna från sin färd genom Afrika.

Aflidne botanister: den 11 maj f. d. rektorn vid Borås läroverk fil. dr. 
C. .1. Neuman, f. 1839; den 20 april föreståndaren för Upsala läns frö- 
kontrollanstalt i Upsala, direktör Tom Erik von Post, f. 1858; den 1 
maj adjunkten vid Karlshams läroverk J. A. Borgman, f. 1850; den 17 mars 
f. lektor Alexander Skånberg, f. 1840.

Professor Eduard Strasburger, den berömde växtcytologen vid Bonns 
universitet, alled den 19 maj 1912 af hjärtslag, nära 70 år gammal.

*
Vid Svenska naturskyddsföreningens årsmöte den 3 april höll statsgeo- 

logen dr H. Munthe föredrag om naturskydd för geologiskt intressanta 
områden och föremål på Gotland och direktör W. Wöhler om Stora 
Karlsö.

»Sveriges natur», Svenska naturskyddsföreningens årsskrift 1912 har 
utkommit, innehållande bl. a. Sonfjällets nationalpark af E. Lönnberg; 
Upsala universitets naturpark af R. Sernander; Mina äldsta minnen af 
svensk natur af G. Kolthoff; Eriksdalslunden, ett stycke ännu bevarad 
Stockholmsnatur af Anna Lindhagen; Två af den skånska florans största
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rariteter af N. Sylvén; Åholmen af C. och P. E. Malmström; Geheime- 
rådet professor H. CONWENTZ, den moderna naturskyddsrörelsens upp- 
hofsman; En försvunnen fågelvärld af Hj. A. LÖNNROTH; Om naturskydd 
för geologiskt intressanta områden och föremål på Gotland af H. Munthk; 
Från striderna vid gränsen. Ur en resedagbok af Karl Erik Forslund; 
Några ord om Hamra nationalpark af E. LÖNNBERG; Stockholms vikti
gaste naturskyddsfråga af G. Hallström; Ett och annat om naturskydd 
i Västergötland af H. Munthe; Några ord om kungsfiskaren af E. Lönn
berg; därjämte ett större antal meddelanden och notiser.

Den intressanta volymen, som prydes af 4 taflor och talrika textfigurer, 
kostar i bokhandeln 3 kr. och utdelas gratis till medlemmar af Svenska 
naturskyddsföreningen (adr. Stockholm 14; medlemsafgift kr. 2 pr år; 
äldre årgångar ä kr. 1.)

*

En ny upplaga (den 4:e) af E. Warmings Systematiske Botanik har 
utkommit å Nordisk Forlag i Köbenhavn. Det är del 11 Fröplanterne 
(spermatofyter) af E. Warming; del I Sporeplanterne af L. Kolderup 
Rosenvinge är afsedd att utkomma under loppet af 1912. Det är med 
verklig tillfredsställelse vi hälsa en ny upplaga af denna för de nordiska 
botanisterna så oumbärliga bok. =>Fröplanterne» fylla 7 ark mera än 
motsvarande del af 3:e upplagan. En 67 sidor stark fylogenetisk inled
ning är tillfogad. Förf. säger om denna: * Da Nedstamningen altid vil 
vsere meget problematisk, har jeg tilstrieht at ordne de hojere og lavere 
systematiske Enheder efter hvad jeg fra et morfologisk Synspunkt maa 
betragte som hojere eller lavere Udviklingstrin.» En del tillägg äro i 
öfrigt gjorda, särskildt beträffande blombiologi och fröspridning hos många 
danska släkten. Ett stort antal nya figurer finnas. Af dessa äro 92 med 
omkr. 430 enkelfigurer original, tecknade af E. Warming efter naturen.

Af kyrkoherden S. J. Enanders exsiccatverk Sal ices Scandinavia 
exsiccatce ha utkommit Schedulse till fasciklarna 1 och 2 (Upsala 1911), 
utgörande 61 sid. stor oktav med utförliga latinska diagnoser och an
märkningar. Det enastående omsorgsfulla och präktigt utstyrda exsiccat- 
verket kompletteras i de 2 första fasciklarna af 114 fotografier i naturlig 
storlek af originalexemplar och former, som ej kunnat utdelas i prässade 
exemplar.

Populär Naturvetenskaplig Revy, red. G. Grönberg (Nordstedt & 
Söners förlag), häftet 1 för 1912 innehåller: N. V. E. Nordenmark, 
De moderna jätteteleskopen; Karl A. Grönwall, Jordskalf i Sverige; 
O. Rosenberg, Ärftlighetsforskningen och rasförädlingen; L. A. Jäger- 
SKIÖld, Något om flyttfåglarna; H. Lunden, Mätning af höga tempera
turer; G. Stenborg, Trådlös telegrafi. - Priset pr år är kr. ö för 6 
48-sidiga häften.
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