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NÅGRA UNDERSÖKNINGAR 
RÖRANDE GRONINGSFÖRHÅLLANDENA HOS 

OLIKA PLANTAGO-ARTER.
AV

HERNFBID WITTE.

I augusti månad 1931 erhöll jag från professor Rutger Ser- 
nander i och för en groningsundersökning ett prov frö av Plan
tago tenuiflora, insamlat i slutet av juli månad på Ölands södra 
alvar vid Resmo. Då detta fröslag visade ett mindre vanligt gro- 
ningsförlopp, beslöt jag mig för att undersöka groningen hos elt 
flertal Plantago-arter, och är det resultaten härav, som jag i det 
följande framlägger.

1. Förutvarande undersökningar.

För så vitt jag av tillgänglig litteratur kunnat finna, hava för- 
söksinässigt anordnade groningsundersökningar av Plantago-arters 
frön endast utförts av Kinzel1 och Centner2. Den förstnämnde 
undersökte 6 arter, nämligen P. arenaria, P. coronopus, P. lanceo- 
lata, P. major, P. media och P. montana, av vilka de båda först 
anförda angivas såsom ljusgroende (»Lichtkeimer») och övriga 
såsom mörkgroende (»Dunkelkeimer»). Centner undersökte blott 
P. coronopus och P. psyllium, vilka han fann vara indifferenta i 
fråga om ljustillgången under groningen.

1 Kinzel, Wilhelm, Frost und Licht als beeinflussende Kräfte bei der Samen- 
keimung. — Stuttgart, I, 1913, II, 1920, Tabellen 1927.

Gentner, G., Die Prüfung der Gemüse-, Gewürz- und Arzneisämereien auf 
ihren Gebrauchswert. — Angewandte Botanik. VII, 1925, sid. 188.

34 35675. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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2. Undersökningsmaterialet.

Det material, som använts för föreliggande undersökningar, har 
till större delen genom välvilligt tillmötesgående erhållits från de 
botaniska trädgårdarna i Stockholm (Bergianska trädgården), Upp
sala, Göteborg, Lund och Köpenhamn, men dessutom har jag själv 
insamlat frö av P. lanceolata, P. major och P. media. De under
sökta 30 arterna voro med angivande av hemland1 följande:

P. amplexicaulis Cav. . . . S. Spanien, Kanarieöarna, Grekland, V. Asien,
N. Indien, N. Afrika,

P. arborescens Poir................Kanarieöarna,
P. arenaria Wählst. & Kit. . S. & Mell. Europa, Mindre Asien, Kaukasus,

N. Afrika,
P. aristata Michx.2............... N. & S. Amerika,
P. asiatica L............................ Europa, Asien,
P. Brownii Rafin.................... Australien, Nya Zeland,
P. camtschatica Chain. . . . Ost-Asien,
P. Candollei Rafin..................Chile,
P. coronopus L........................ Europa, N. Afrika,
P. cynops L.............................. Spanien, Frankrike,Italien,Schweiz, Österrike,
P. hirtella H. & K.................. N. & S. Amerika,
P. indica L................................NV. Indien (?),
P. lagocephala BGE............... V. Asien (Arabien, Persien m. fl.), NV. Indien,
P. lagopus L.............................S. Europa, V. Asien (Syrien, Mesopotamien),

N. Afrika, Kanarieöarna,
P. lanceolata L........................Hela Europa, V. Asien, N. Afrika,
P. Loeflingii L......................... Centr. Spanien, Kanarieöarna, V. Asien (Per

sien, Syrien m. fl.), N. Afrika, Mauritius,
P. lusitanica L.........................Spanien, Kanarieöarna, N. Afrika (Egypten),

Mauritius,
P. major L............................... Hela Europa, Asien, Afrika (genom männi

skans medverkan spridd över hela jord
klotet),

P. maritima L......................... Hela Europa, V. Asien (Persien, Syrien), Si
birien, N. Afrika (Egypten),

P. maxima Jacq......................Sibirien,
P. media L............................... N. & Mell. Europa, V. Asien, Sibirien (Altai,

Baikal),
P. montana Huds................... Alperna, Karpaterna, Jurabergen, Cevennerna,

Pyrenéerna m. fl.,

1 Jfr Boissier, Edmond. Flora orientalis. IV. — Genevae & Basileae 1879. 
Coste, H., Flore descriptive et illustrée de la France. III. — Paris 1906. Index 
Kewensis. — Fasc. III. Oxonii 1894. Willkomm, E. et Lange, J., Prodromus florae 
hispanicae. II. — Stuttgart 1870.

2 Närstående till eller form av P. patagonica.
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P. nivalis Boiss. . . 
P. palmata Ilook. fil. 
P. patagonica Jacq.
P. psyllium L. . . .

P. Raoulii Decne....................
P. subulata L...........................

P. tenuiflora Waldst. & Kit. .

P. virginica L..........................

Spanien,
Tropiska Afrika,
N. & S. Amerika,
Medelhavsländerna, V. Asien (Persien, Syrien, 

Palestina m. fl.), N. Afrika (Egypten), Abes
sinien,

Nya Zeeland,
S. Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, N. 

Afrika (Algeriet),
Öland, Litauen, Ungern, S. Ryssland, Sibi

rien (Altai),
N. & S. Amerika.

Då släktet Plantago omfattar cirka 200 arter, är ju det under
sökta antalet jämförelsevis ringa.

Av ovanstående arter hava, som synes, P. major och P. tenui- 
flora varit föremål för mera omfattande undersökningar än de 
övriga.

3. Försöksmetodiken.

Sedan långt tillbaka är det ett känt faktum, att olika arter 
reagera olika för ljustillgangen under frönas groning. Visserligen 
äro många arter i föreliggande avseende indifferenta, så att de 
gro lika snabbt i ljus som i mörker, men en hel del arter såsom 
t. ex. grö c (PoaJ, vissa stammar av sallat (Lactnca satina L.) m. fl. 
fordra för tillfredsställande groning riklig ljustillgång, under det 
att åter andra såsom t. ex. diil (Anethum graueolens L.), sparris 
(■Asparagus officinalis L.) m. fl. i regel endast visa tillförlitliga re
sultat vid groning i mörker.

Vidare är det också allmänt känt, att olika arter, ja l. o. m. 
olika iröprov av samma art kunna reagera olika för temperaturen 
på groningsbäddarna. Vid den inom groningsmetodiken vanligen 
använda växeltemperaturen har det exempelvis visat sig, att starka 
temperaturväxlingar i stor utsträckning kunna eliminera en ej 
sällan hos nyskördat frö förefintlig bristande groningsmognad, 
varför i dylikt fall en frövara i regel visar högre och fullständigare 
groning vid starkare växeltemperatur än vid svagare.

Föreliggande groningsundersökningar hava verkställts på den 
vid många europeiska frökontrollanstalter använda Jacobsens gro- 
ningsapparat (fig. 1). Denna apparat, som är inrättad för inter
mittent uppvärmning, består av en behållare, till viss höjd fylld 
med vatten; c:a 10 cm ovanför vattenytan äro på brickor, lämp-
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Fig. 1. Jacobsens groningsapparat vid Statens centrala frökon troll anstalt. (Bell 
jar apparatus at the Swedish State Seed Testing Station.)

ligast av rostfri plåt, fröna under glasklockor placerade på gro- 
ningsbäddar av filtrerpapper. Groningsbädden hålles ständigt 
fuktig medelst en från densamma genom ett hål i brickan och 
ned i vattnet gående filtrerpappersveke. Apparatens vatten upp-
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värmes, lämpligast medelst elektriska värmeelement, en gång 
varje dygn till en viss temperatur, vanligen 30° C, resp. 36° C 
(motsvarande c:a 26° C, resp. 30° C på groningsbäddarna), varefter 
den får sjunka antingen till rumstemperatur, c:a 20° C, eller också 
till betydligt lägre temperatur, vanligen 10 å 12° C. Vid den star
kare växeltemperaturen kan dock i regel groningen något fördröjas.

Vid ifrågavarande groningsundersökningar, som utförts vid Sta
tens centrala frökontrollanstalt, hava i de flesta fall använts föl
jande försöksmoment, nämligen:

A: ljus glasklocka; växeltemperatur 20—30° C,
B: svart » » 20—30° C,
C: ljus » » 12—36° C,
D: svart » 12—36° C.

Då ej annorlunda angives, voro proven inlagda till groning 
under tiden den 28/s—2% 1933.

4. Undersökningsresultaten för olika arter.

Plantago amplexicaulis. Det undersökta provet visade en lång
sam och något oregelbunden groning, nämligen:

Efter 4 dygn Efter 10 dygn Efter 40 dygn Efter 77 dygn
% % % %

A:................... 15.o 20 o 20.o 25.o
B:................... lO.o 15.o 20.o 20.o
C:.................... 25.0 35.0 45.o 45.0
D:.................... lO.o 15.o 15.0 15.0

Oaktat några fullt säkra slutsatser härav ej kunna dragas, synes 
dock denna art visa tendens till bättre groning i ljus än i mörker; 
vid försökets avslutande den 27 juli syntes de flesta kvarliggande 
och ogrodda fröna vara friska.

Plantago arborescens. Då denna art visade följande grobarhet:

Efter 7 dygn Efter 70 dygn
% %

Vid ljusgroning ... 2.5 25.o
» mörkgroning . . 35.o 80.o

kan densamma utan tvivel betecknas såsom mörkgroende.
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Plantago arenaria. Denna art visade en halt grodda frön efter 
4 dygn av 36% vid ljusgroning och 46% vid mörkgroning och 
efter 78 dygn av resp. 51 % och 66%, varför alltså arten visar 
någon tendens till bättre groning i mörker än i ljus.

Plantago aristata. Det undersökta provet av denna art visade 
en mycket långsam och oregelbunden groning. Efter 40 dygn 
hade grott i ljus 11 % och i mörker 5% och efter 100 dygn resp. 
19.5% och 24.0%. Vid nämnda tidpunkt syntes kvarliggande frön 
vara friska.

Plantago asiatica. De av denna art inlagda fröna visa vid nedan- 
nämnda tidpunkter följande halter grodda frön:

Efter 7 dygn Efter 10 dygn Efter 65 dygn
% % %

A:................... 41.0 95.5 97.0
B:.................... 15.6 94.0 95.0
C:................... 30.o 99.5 99.6
D:................... 5.0 97.0 lOO.o

Som synes, försiggår groningen till att börja med långsammare i 
mörker än i ljus, men redan efter 10 dygn förefinnes ingen skill
nad emellan de olika försöksmomenten.

Plantago Brownii. Denna art är utpräglat ljusgroende, ty de 
8 X 100 frön, som inlades till groning, visade vid olika tidpunkter 
följande groningsresultat:

Efter 10 dygn Efter 40 dygn Efter 100 dygn
% % %

A:............... 42.5 70.o 72.5
B:............... 0.5 0.5 0.5
C:................. 66.0 85.0 85.0
D:............... O.a O.o O.o

Härav framgår, att under svarta glasklockor försiggick hos denna 
art ej någon groning vare sig vid svagare eller starkare växel
temperatur; av 400 frön hade blott ett enda frö grott under 
100 dygn.

Plantago camtschatica. Denna art företedde en mycket snabb 
groning oberoende av ljustillgång och temperatur. Redan efter 7 
dygn var halten grodda frön under ljusa klockor 96 % och under 
mörka 95 % samt vid svagare och starkare växeltemperatur 97, 
resp. 94 %.
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Plantago Candollei. Groningsresultaten beträffande denna art 
visade vid olika tidpunkter följande siffror:

Elter 7 dygn Efter 10 dygn Efter 100 dygn
% / %

A: ............... lOO.o lOO.o lOO.o
B: ............... 8.0 44.0 44.0
C: ............... lOO.o lOO.o lOO.o
D: ............... 48.0 80. o 80.o

Arten i fråga är tydligt ljusgroen de, även om en stark are växel-
temperatur i någon mån synes motverka mörkgroningens ogynn-
sam ma inverkan.

Plantago coronopus. De undersökta tvenne proven (a och b) av
denna art visa vid nedanstående tidpunkter följande gronings-
resultat

Efter 4 dygn Efter 10 dygn Efter 21 dygn
% % %

a b a b b

A: .... lOO.o 94.0 lOO.o 95.5 95.5
B: .... 98.fi 76.5 98.5 81.o 82.0
C: .... 98.5 72.5 lOO.o 91.5 92.5
1): .... 94.0 65.5 97.o 78.5 80.0

Det ena provet (a) visar ej någon markerad skillnad emellan Ijus- 
groning och mörkgroning, under det att det andra provet (b) för
håller sig något avvikande, i det att grobarheten efter 21 dygn 
varit i förra fallet 94%, men i senare blott 81 %. Resultaten över
ensstämma med de av Gentner funna, under det att Kinzel hävdat, 
att denna arts groning gynnas i mörker.

Plantago cynops. Denna art visade följande groningsresultat:

Efter 10 dygn Efter 30 dygn
o/ o//o /o

Vid ljusgroning . . . 18.o 24.o
» mörkgroning . . 64.o 80.o

varför alltså denna arts groning tydligen gynnas vid frånvaro 
av ljus.

Plantago hirtella. Av denna art undersöktes tvenne olika prov, 
det ena (a) från Bergianska trädgården, det andra (b) från Göte
borgs botaniska trädgård, vilka inlades till groning den 3%, resp.
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den 19A 1933. Det är synnerligen anmärkningsvärt, att dessa båda 
prov visa synnerligen olika reaktion mot ljusets inflytande. Gro- 
ningsresultaten voro nämligen följande:

Prov a.
Vid ljusgroning . 

» mörkgroning . 
Prov b.

Vid ljusgroning . 
> mörkgroning.

Efter 6 dygn
%

95.o
3.0

99.o
<>4.o

Efter 30 dygn 
%

96.o
4.5

Efter 118 dygn
%

96.0
4.5

99.5
97.0

I det första provet («) utbyttes i en serie, som under svart klocka 
under 3 Vs månad blott grott 2 %, nämnda klocka mot ljus dylik, 
varefter under 14 dagar grodde 50 %.

Orsaken till de båda provens olika resultat är svår att avgöra. 
Det kan nämnas, att fröna i de båda proven hade samma form, 
men hos provet a voro fröna gulgröna—mörkgröna, hos prov b 
däremot nästan svarta och något större (1000-kornvikt hos prov 
a 0.51 g, hos prov b 0.87 g).

Plantago indica. Denna arts frön synas för sin groning vara 
oberoende av ljusets inverkan, då groningsresultaten av tvenne 
olika prov voro följande:

Efter 4 dygn Efter 10 dygn
°/ %

a b a b

Vid ljusgroning' . . . 97.0 90.o 99.0 91.5
» mörkgroning . . 97.0 92.0 98.5 93.o

Plantago lagocephala. Av denna art visade ett prov följande
groningsresultat:

Efter 4 dygn Efter 10 dygn Efter 40 dygn Efter 98 dj'gn
% % % %

A:............... 21.0 30.o 41.6 48.5
B:............... O.o 5.0 5.5 5.5
G:............... 31.5 31.5 66.0 70.o
D:............... O.o 9.0 9.0 12.o

Groningen har, som synes, lämnat betydligt gynnsammare resultat 
i ljus än i mörker och vidare är att märka, att densamma avse
värt gynnats av stark växeltemperatur.



Plantago lagopus. Denna art synes vara rätt indifferent i fråga 
om ljusets påverkan, då grobarheten var följande:

Efter 4 dygn Efter 30 dygn
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% %

A:........................... 82.5 83.0
B:........................... 78.5 80.o
C:........................... 78.0 92.5
D:........................... 94.5 97.5

Vid försökets avslutande efter en månad var nämligen grobarheten 
genomsnittligt i ljus 88% och i mörker 89 %. Däremot synes star
kare växel temperatur hava gynnat groningen, då densamma vid 
starkare växeltemperatur i medeltal var 95% mot blott 81.5% vid 
svagare.

Plantago lanceolata. Av denna art hava undersökts tvenne prov, 
det ena (a) synnerligen livskraftigt, det andra (b) med sänkt vitali
tet. Halten grodda frön uppgick till följande:

Efter 4
%

dygn Efter 30
%

dygn

a b a b

Vid ljusgroning . . . 82.0 7.5 90.5 20.o
» mörkgroning . . 85.5 7.5 89.5 20.o

Det anförda torde tydligt visa, att denna art företer samma gronings- 
förmåga i mörker som i ljus.

Plantago Loeflingii. Rörande denna arts groningsförhållanden 
är svårt att yttra sig på grund av ett enda undersökt prov, då 
groningen var oregelbunden med följande resultat:

Efter 4 dygn Efter 10 dygn Efter 65 dygn
% % %

A:...................... 15.o 16.0 16.0
B:................... 2.0 9.0 lO.o
C:................... 30 o 36.5 37.5
D:................... 22.o 64.0 70.o

Som synes, har groningen gynnats av starkare växeltemperatur 
och detta särskilt i mörker.

Plantago lusitanica. Denna art visar någon, ehuru obetydlig 
tendens till gynnsammare groning i mörker än i ljus. Halten 
grodda frön var nämligen:
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Vid ljusgroning . 
» mörkgroning

Efter 4 dygn
%

74.5

82.0

Efter 40 dygn
%

80.5
87.0

Plantago major. Av denna art undersöktes flera olika prov, 
nämligen:

Prov a: insamlat av mig 1932; inlagt till groning den 27/3 1 93 3; 
» b: från botaniska trädgården i Uppsala; inlagi Lill groning 

den BU 1933;
» c: insamlat av mig den % 1933; inlagt till groning samma dag; 
» d: » » » den 28/io 1933; inlagt till groning samma dag.

Grodda frön 
(Germinated Seeds)

\/å 1/9 I/O I/II1/4 1/5 J/6 1/7l/l 2 l/l
1933 1934

Under ljusa klockor. (Under light hell jars.) 
» mörka » ( » dark » » )

Fig. 2. Groningsförloppet hos Plantago major vid olika groningsmetoder
(jfr tab. I).

(The Process of Germination of Plantago major at different Methods; 
compare Tab. I.)
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(The Process of Germination of Plantago major at different Methods; the 
Seeds collected on October 25th 1933 and immediately put to Germination.)

Tab. I. — Groningsförloppet hos ett och samma fröprov av Plan
tago major vid olika groningsmetoder; fröet insamlat den 25/io 1933
och omedelbart inlagt till groning.

Dag för 
avräkning 
(Days for 
counting)

Grobarhet % 
(Germination %)

1. III IV V VI

1933 3l/io 38.0 19.5 O.o O.o 0.5 O.o
V.i 70.o 26.5 l.o O.o 1.0 O.o

14/n 91.0 29.5 5.0 O.o 1.0 O.o
‘Via 94.0 30.o 91.5 17.0 1.5 O.o
3I/.a 94.0 31.5 lOO.o 39.0 1.5 O.o

1934 24/i 94.0 32.5 42.5 1.5 O.o
22/a 94.5 53.0 65.o 1.5 O.o
2s/s 95.5 62.0 69.0 1.5 O.o
“/* 96.0 63.5 70.5 1.5 O.o
28/5 96.0 69.0 72.5 1.5 O.o
2% 96.6 71.o 73.o 1.5 O.o

7/v 96.6 71.5 73.5 2.o O.o
17/t 97.0 71.5 74.0 29.6 O.o
20 h 97.0 /1.5 74.o 92.0 O.o
Vs 97.0 73.0 75.0 95.5 15.o
Vo 97.0 76.0 79.0 95.5 38.0
V.O 97.0 83.0 87.5 95.5 72.0

27/.o 97.5 88.5 89.5 95.6 78.o
1 Serie 1 ljusa klockor; växel temperatur 20—36° C.

11 T> 12—36° C.
III svarta » 28 /io—Vi2, därpå ljusa; växeltemperatur 2(1 —36° C.
IV » » » » » » » 12 —36° C.
V » » 25/10---- 14/7, » » » 20—36° C.

VI » » » » » » » 12 —36° C.

Series I:
II:

III:
IV:

(varje serie 2 X 100 Iron) 
light bell jars; alternating temperatur 20-—36° C.

» » » » » 12—36° C.
dark » » 25/10—Via, then light ones; altern, temp.

» » » » » » » » » »
V: » , » 25/io-14/7,

VI: » » » » »
» »

» »

20—36° G. 
12—36° G. 
20—36° G. 
12—36° G.

(each series 2 X 100 seeds)
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Dessa 4 prov visade följande groningsresultat:

Efter 7 dygn
%

a b c cl

Efter BO dygn
%

a b c d

Vid ljusgroning 28.o 38.6 85.6 29.0 40.o 56.6 91.0 60.o 
» mörkgroning 1.5 0.6 4.o O.o 2.o 2.5 4.o 1.5

Efter 120 dygn
o/7°

a b c d

45.0 61.0 90.5 74.0
2.0 4.o 7.5 1.5

Som synes, visa samtliga dessa prov, att arten är utpräglat ljus- 
groende och att under svarta klockor endast gro ett fåtal frön. 
Provet d har emellertid underkastats en mera ingående under
sökning än de övriga proven och återfinnas resultaten härav i 
tab. I och den grafiska framställningen fig. 2. Som av tab. I 
framgår, visade detta prov en mycket tillfredsställande grobarhet, 
då detsamma efter 20 dygn under ljusa klockor och vid en växel- 
temperatur av 20—3(5° C grodde 91 % (jfr ser. I). Vid en starkare 
växeltemperatur, likaledes under ljusa klockor, försiggick emeller
tid groningen betydligt långsammare (jfr ser. II). Under svarta 
klockor (serierna III—VI) var groningen däremot högst obetydlig, 
men så snart de svarta klockorna utbyttes mot ljusa, inträdde 
groning. Så t. ex. visar ser. III, som efter 42 dygn under svarta 
klockor blott hade en grobarhet av 5 %, hurusom denna efter 
utbyte av klockor under endast 5 dygn stegrades till 91.5 %. 
Analogt är förhållandet med ser. V, vilken efter 262 dygn under 
svarta klockor blott hade grott 2 %, men sedermera efter endast 
5 dygn under ljusa klockor hade att uppvisa en grobarhet av 
icke mindre än 92 %. Av tab. I framgår dessutom, hurusom 
en starkare växel temperatur fördröjde groningen, såväl då denna 
hela tiden skedde under ljusa klockor (ser. II) som då svarta 
klockor efter kortare eller längre tid utbyttes mot ljusa (ser. IV 
och VI).

I detta sammanhang bör även omnämnas, att ett försök anställdes 
också med av mig den ls/9 1933 i Bergianska trädgården insamlat 
frö av Planlago major var. scopulomm Fr. Som av tab. II fram
går, visade även denna typ analoga groningsförhållanden med 
huvudarten, även om den starkare växeltemperaturen, 12—36° C, 
vid ständig groning under ljusa klockor visade en bättre effekt 
än den svagare, 20—36° C.

Plantago maritima. Av de två undersökta proven av denna art
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(The Process of Germination of Plantago major var. scopulorum at differ- 
rent Methods; the Seeds collected on September 13th 1938 and put to 

Germination two days later.)

Tab. II. — Groningsförloppet hos ett och samma fröprov av Plan
tago major var. scopulorum vid olika groningsmetoder; fröet insamlat
i Bergianska trädgården den 18/9 1933 och inlagt till groning den 15/9.

Dag för 
avräkning 
(Days for 
counting)

Grobarhet %
(Germination %)

ii II III IV V VI

1933 2% . . . 33.0 41.5 O.o O.o 2.o O.o

1V10 . . 48.0 44.0 O.o 1.0 2.o O.o

28/ll . . . 54.0 44.0 1.0 1.0 4.o O.o

“/» . . . 54.o 44.0 33.0 14.0 4.0 O.o

"hi • • ■ 54.0 44.0 60.o 14.0 4.o O.o

1934 7s ... 54.o 45.5 63.0 21.o 4.0 O.o

2°/4 . . . 55.o 46.0 63.0 23.0 4.o O.o

nU . . . 55.o 69.5 63.0 52.o 4.o 2.o

'!i ... 55.o 71.5 63.o 54.o 4.0 6.o

2<y 7 . . . 55.0 72.o 63.0 54.0 lO.o 24.0

Vs ... 55.5 72.o 63.0 55.0 45.0 35.0

27/io . . . 56.0 81.0 63.0 65.0 48.0 55.0

grodde det ena (a) jämförelsevis snabht, det andra (b) mycket 
långsamt. Groningsresultatcn voro följande:

Efter 4 dygn
%

a b

Efter 40 dygn
%

a b

Vid ljusgroning . . . 29.0
» mörkgroning . . 14.5

0.5 74.5 16.5
O.o 49.5 12.0

Efter 100 dygn 
% 
a

80.0
52.0

Ljusgroningen är tydligen för denna art den fördelaktigaste metoden. 
Det kan omnämnas, att växeltemperaturens styrka har i detta fall 
ej utövat något inflytande på groningens förlopp.

Plantago maxima. Av denna art undersöktes likaledes tvenne 
prov, men kan det ena helt lämnas utom räkningen, då flertalet 
frön voro döda och grobarheten på grund därav inom olika för-

Samma beteckningar som i tab. I (the same Notations as in Tab. I).
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söksled blott växlade emellan 2 och 5.5 %. Det andra provet 
visade däremot en hög grobarhet, nämligen:

Efter 4 dygn Efter 8 dygn Efter 16 dygn Efter 40 dygn
% % % %

A: . . . . 82.5 90.5 91.5 95.0
B: . . . . 22.5 30.5 57.o 61.o
C: . . . . 75.5 97.5 99,o 99.0
D: . . . . 13.0 54.6 83.o 93.5

Under första delen av groningsperioden var, som synes, ljusgro- 
ningen avsevärt överlägsen mörkgroningen vid båda växeltem
peraturerna, men denna överlägsenhet bibehölls under hela för- 
sökstiden blott i fråga om den svagare växeltemperaturen, under 
det att vid starkare dylik skillnaden efter 40 dygn var obetydlig.

Plantago media. De båda undersökta proven (a och b) reagerade 
ej synbart för olika ljustillgång, då halten grodda frön var följande:

Efter 4 dygn
o/7°

Efter 7
%

dygn Efter 40 dygn
o/7°

a b a b Cl b
Vid ljusgroning . . . 79.0 66.0 85.o 94.0 86.0 96.5

» mörkgroning . . . 80.o 57.5 88.0 89.0 88.5 94.0

Plantago montana. Det undersökta fröprovet av denna art visade 
följande groningsresultat:

Efter 7 dygn Efter 30 dygn Efter 60 dygn Efter 80 dygn
% % % %

A:............... ll.o 21.5 28.5 42.5
B:............... 2.0 9.o 10.5 12.5
C:............... l.o 16.0 29.6 39.o
1):............... 6.0 10.5 17.5 17.5

Som synes, är arten tydligt ljusgroende, då eller 80 dygn förhål
landet emellan groning i ljus och mörker är 41:15. De olika 
växeltemperaturerna utövade blott någon inverkan under gronings- 
tidens första del.

Plantago nivalis. Ett prov av denna art visade mycket snabb 
och fullständig groning samt ingen reaktion för olika ljustillgång, 
då halten grodda frön var:



Etter 7 dygn Efter 20 dygn
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% %

Vid ljusgroning.......................66.0 lOO.o
» mörkgroning................... 60.o lOO.o

Plantago palmata. Frö av denna art lämnade vid gronings- 
undersökning följande resultat:

Efter 7 dygn Efter 40 dygn Efter 100 dygn
% % %

A:............... 17.0 33.0 38.5
B:............... 11.6 11.5 11.5
C:............... O.o 74.0 99.o
I): . . . . . 2.0 14.o 16.0

Arten i fråga är, som synes, utpräglat ljusgroende, varjämte det 
undersökta provet torde vara synnerligen groningsomoget, då vid 
starkare växeltemperatur under ljusa klockor (C) så gott som samt
liga frön grott, under det att vid svagare växeltemperatur (A) ej 
mindre än över 60% av fröna kvarlågo ogrodda men friska.

Plantago patagonica. Denna art synes ej märkbart reagera för 
ljustillgången under groningen, då halten grodda frön utgjorde:

Efter 4 dygn Efter 65 dygn
%

Vid ljusgroning................... 49.5 94.5
» mörkgroning................ 54.5 88.5

Plantago psyllium. Av denna art undersöktes 4 olika prov, av 
vilka trenne (a, b och c) ej visade någon mera framträdande 
reaktion mot ljustillgången, alldenstund halten grodda frön ut
gjorde:

Efter 4 dygn Efter 20 dygn Efter 40 dygn Efter 100 dygn
% % % %

a b c a b c a b c a

Vid ljusgroning . 58.5 94.5 63.o 75.5 95.5 91.5 77.5 95.5 92.5 97.5
» mörkgroning 5o.o 93.5 46.5 71.5 95.o 89.5 86.0 95.5 91.6 99.5

Det fjärde provet visade däremot en rätt stark reaktion för ljus, 
särskilt vid svagare växeltemperatur, antagligen beroende på bris
tande groningsmognad; detta provs groning var nämligen följande:
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Efter 4 dygn Efter 10 dygn Efter 55 dygn
% % %

A:................... 35.o 36.0 36.0
B:..................... 14.0 14.5 15.5
C:................... 90.o 97.5 97.5
D:................... 72.5 85.0 86.5

Plantago Raoulii. Denna art synes vara utpräglat ljusgroende, 
då ett undersökt prov visade följande resultat.

Efter 10 dygn Efter 40 dygn Efter 100 dygn
% % %

A:................ 32.0 52.o 54.o
B:............... 6.o 6.o 6.0
C:................ 26.o 92.0 92.0
D:............... O.o 2.0 2.0

Den förhållandevis låga grobarheten under ljusa glasklockor vid 
svagare växeltemperatur tyder på bristande groningsmognad.

Plantago subulata. Det undersökta provet grodde snabbt och 
visade knappast någon reaktion för ljustillgången under groningen. 
Halten grodda frön utgjorde:

Efter 4 dygn Efter 10 dygn Efter 65 dygn
% % %

Viel ljusgroning . . 79.5
» mörkgroning . 65.5

87.0 87.5
85.5 85.5

Plantago tenuiflora. Av denna art inlades av det utav professor 
Sernander på Öland insamlade fröet den 18 augusti 1931 12 X 
100 frön till groning på olika sätt. Resultaten av de under nära 
2 år fullföljda försöken äro i sammanträngd form sammanförda i 
tab. II. Oaktat som synes denna art är utpräglat ljusgroende, 
grodde dock fröet jämförelsevis långsamt även under ljusa glas
klockor, vilket torde hava sin orsak i bristande groningsmognad. 
Ser. II i starkare växeltemperatur, 12—36° C, grodde också betyd
ligt snabbare än vid den svagare temperaturväxlingen, 20—36° C 
(ser. I). Denna sistnämnda serie visade nämligen efter att under 
nära 17 månader hava legat på en fuktig groningsbädd en grobar
het av blott 7.5%, men då efter nämnda tid (den 10/i 1933) star
kare växeltemperatur anordnades, började groning inträda, så att 
efter ett par månader var grobarheten uppe i nära 90 %. Den
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(The Process of Germination of Plantago tenuiflora at different Methods; 
the Seeds collected in July 1931 and put to Germination on 

August 18th 1931.)

Tab. III. — Grobarheten hos ett och samma fröprov av Plantago
tenuiflora vid olika groningsmetoder; fröet insamlat på Öland i
juli 1931 och inlagt till groning den 18/s 1931.

Grobarhet %
(Germination) %

Dag för avräkning 
(Days for counting) I1

2 X 100 
frön 

(seeds)

II
2 X 100 

frön 
(seeds)

III
3 X 100 

frön 
(seeds)

IV
1 X 100 

frön 
(seeds)

V
4 X 100 

frön 
(seeds)

1931 2 * * * * *7s .............................. 4.5 3.0 0.33 O.o 0.25
8/9 .............................. 5.o 3.0 0.33 O.o 0.25

,8/» .............................. 5.o 7.o 0.33 O.o 0.25
■7u.............................. 5.5 11.5 0.88 O.o 0.25

1932 '7i .............................. 6.o 22.5 0.33 O.o 0.25
‘7s .............................. O.o 44.5 0.33 O.o 0.25
'7b .............................. 7.0 /0.5 0.88 O.o 0.25
•7> .............................. 7.0 85.0 0.33 O.o 0.25
■7b .............................. 7.5 92.0 0.38 1.0 0.25
‘7n.............................. 7.5 92.0 0.67 1.0 0.25

1933 *7i .............................. 9.0 92.0 0.67 1.0 0.25
'7s .............................. 16.0 92.0 1.88 1.0 28.75
7b .............................. 23.o 95.0 1.88 1.0 55.25
7b .............................. 37.5 95.0 1.38 1.0 89.50

28/s .............................. 88.0 99.5 2.00 2.o 98.50
'7< ................................... 95.5 99.5 2.33 6.0 99.50
■7b .......................... 96.5 99.5 2.67 8.0 99.75
2 i/ 96.5 99.5 2.67 53.o 99.75
26/5 96.5 99.5 2.67 59.0 99.75
•7. .......................... 97.o 99.5 2.67 72.o 99.75
>7t ................................... 97.5 99.5 3.00 78.0 99.75

1 Serie i: ljusa klockor hela liden; växeltemperatur I8/s 1931—I0/i 1933 20—
36° C, därpå 12—36° C;

» » växeltemperatur hela tiden 12—36° C;
» » temperatur som ser. I;

ls/8 1931—u/s 1933, därpå ljusa; temperatur som ser. I;
*8/« 1931—1933, därpå ljusa; temperatur som ser. II.

fe Tidskrift. 1935. (»orts. & tBIj. sida.)

III: svarta » 
IV: »
V: »

35 — 35675. Svensk Botani



Grodda frön 
(Germinated Seeds)

%

Y

18/8 19/10 19/12 19/2 19/4 19/6 19/8 19/10 19/12 19/2 19/4 19/6 19/8
1931 1932 1933

---------------  Under ljusa klockor. (Under light hell jars.)
--------------- » mörka » ( » dark » » )

Fig. «3. (ironingsförloppet hos Plantago teiiui/lora vid olika gronings- 
metoder (jfr tab. III).

(The Process of Germination of Plantago tenuiflora at different Methods; 
compare Tab. III.)

serie (III), som under licla försökstiden låg under svarta glasklockor, 
visade, som synes, efter en groningsperiod av nära 2 år en gro
barhet av blott ,‘l %. De båda serier (IV och V), som legat under 
svarta klockor i resp. nära 21 och nära 18 månader och därunder

(Forts, från föreg. sida.)

Series I: light bell jars during whole the testing period; alternating tem
perature '7s 1931— 10/i 1933 20—36° C, then 12—3(>° C;

II: light bell jars during whole the testing period; alternating tem
peratur 12—36° C during whole the testing period;

III: dark bell jars during wdiole the testing period; temperatur as in ser. 1; 
IV: dark bell jars 18/s 1931—'Vs 1933, then light ones; temperature 

as in ser. I;
dark bell jars 18/s 1931—*% 1933, then light ones; temperature 
as in ser. II.

V:
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endast visat spår av groning, började snabbt gro, då de svarta 
klockorna utbyttes mot ljusa. Så t. ex. visade ser. V, av vars 
400 frön under 1 Vs år blott ett enda frö grott, efter endast en 
månad efter sedan ljusgroning anordnats en grobarhet av c a 
00 % (jfr fig. 3).

Plcmtago virginica. Det undersökta provet bestod dels av ljus
gula dels av svarta frön; de sistnämnda visade sig vara döda. 
Under ljusa klockor grodde samtliga frön av det förstnämnda 
slaget men under svarta klockor blott 2/s av desamma. Gronings- 
resultaten, som voro mycket jämna, visade följande:

Efter 4 dygn Efter 10 dygn Efter 52 dygn
•>,' o/ O'/° /O /O

A:..................... 18.5 22.5 22.5
B:..................... 1-5 12.5 14.5
G:..................... 0.5 21.5 22.5
U:..................... 1.5 12.5 14.5

Härav torde Iramgå, alt denna arts frön hava gynnsammare be
tingelser för groning i ljus än i mörker.

a. Sammanfattning av undersökningsresultaten.

Sedan i det föregående lämnats redogörelse för undersöknings- 
i estd talen beträffande varje särskild art, torde det vara av intresse 
att också söka göra en gruppering av de olika arterna i fråga om 
deras förhållande vid groning i ljus eller mörker, och synes det 
härvid vara lämpligast att fördela desamma på sådana, som visat 
sig i nämnda avseende dels indifferenta, dels ljusgroende och dels 
mörkgroende.

a. Indifferenta arter. Till denna grupp böra som ty
piska representanter hänföras:

P. asiatica, P. camtschatica, P. indica, P. lagopus, P. lanceolata, 
P. lusitanica, P. media, P. nivalis, P. patagonica, P. psgllium och P. 
subulata.

Av dessa arter visar emellertid P. lusitanica någon tendens för 
mörkgrön ing.

b. Ljusgroende arter. Utpräglade representanter för 
denna grupp äro:

P. Brownii, P. hirtellatf), P. lagocephala, P. major, P. palmata, 
P. Raoul ii och P. tenuiflora.
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Stark tendens till ljusgroning, dock ej fullt så utpräglad som hos 
de ovan nämnda, visa vidare:

P. amplexicaulis, P. Candollei, P. coronopus, P. maritima, P. 
maxima, P. montana och P. virginica.

c. Mörkg roende arter. De i detta avseende mest ut
präglade arterna synas vara P. arborescens och P. cynops.

En stark tendens till mörkgroning visar också P. Loeflingii, och 
dessutom förefinnes en dylik, något svagare tendens hos P. are- 
naria och möjligen också hos P. aristata.

Some Investigations regarding the Germination of different Species 
of the Genus Plantago.

(Summary.)

At the Swedish Seed Testing Station, the author has carried out ger
mination tests with 30 different species of Plantago. Samples of the most 
of the species have been received from the Botanical Gardens in Stock
holm, Uppsala, Gothenburg, Lund and Copenhagen; of some Swedish 
species, seeds have been collected even by the author.

By these tests, the seeds have been germinated on the bell jar appa
ratus (fig. 1) under light bell jars as well as under dark (black) ones, 
in both cases at different alternating temperatures: 20—30° C, respectively 
12—30° C.

In relation to the influence of light and darkness during the germina
tion period, the author has divided the tested species in 3 different groups, 
viz. indifferent, light-germinating and dark-germinating species.

a. Indifferent species. In this group, those species have been 
placed which show the same germination results in light as in darkness, 
viz.: Plantago asialica, P. camtschatica, P. indica. P. lagopus, P. lanceolata. 
P. lusitanica, P. media, P. nivalis, P. patagonica, P. psyllium, and P. sub- 
ulata. Of the mentioned species, P. patagonica, seems to have certain 
tendency to germinate better in darknesss than in light.

b. Light-germinating species. This group includes such 
species which germinate very well under light bell jars but show a very 
law germination in darkness. Very typical representatives for this group 
are P. Brownii, P. hirtellaCT), P. lagocephala, P. major, P. palmata, P. Raoulii 
and P. tenuiflora. Although not completely so pronounced as the men
tioned species, the following must be assigned to this group: P. amplexi- 
caulis, P. Candollei, P. coronopus, P. maritima, P. maxima, P. montana and 
P. virginica (compare Tab. I—III and figs. 1 and 2).

It might be pointed out, that the author has carried out some experi
ments which show that seeds of the above-mentioned species which 
have been laying under dark bell jars on wet germination-beds for several
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months without germinating, germinate very quickly after a short time 
(sometimes after only a few days), when the dark bell jars have been 
changed against light ones (compare Tab. I—III and figs. 2 and 3).

c. Dark- germinating species. Only few Plantago-species 
seem to prefer germination in darkness. Mostly pronounced is the case 
with P. arborescens and P. cynops but even P. Loeflingii and also P. are- 
naria and possibly P. aristata show to a certain degree tendences to ger
minate better in darkness.
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SMÄRRE MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden 

om märkliga växtfynd o. d.

Ny fyndplats för Osmunda rcgalis L.

Enligt åtminstone för mig tillgängliga uppgifter skall den hittills kända 
nordligaste växtplatsen för Osmunda regalis vara invid en viss sträcka av 
Testeboån i Gästrikland. Själv har jag för några år sedan funnit växten 
å angivna lokal eller närmare bestämt, där körvägen till Oslättfors söder
ifrån övergår Testeboån nära intill den lilla anhalten Brännsågen å Gävle 
—Ockelbo järnväg. Där finns Osmunda rikligt öster om bron på åns båda 
stränder samt på små holmar i ån, som där går fram i ganska strid ström.

I år har jag funnit en ytterligare, ännu nordligare lokal, där Osmunda 
regalis förekommer och detta i ymnig mängd. Genom Ilamrånge socken 
belägen i Gästriklands nordöstra hörn rinner en å från sjökomplexet Vik
sjön—Storsjön till Hamrångefjärden. Denna å genom flyter i sträckan 
mellan de förstnämnda sjöarna och Vifors ett vilt och rätt svårtillgängligt 
skogsområde. En dryg km nordväst om Vifors fanns till för något 10-tal 
år sedan en liten arrendegård Spångholmen med sina ägor på åns båda 
sidor. Nu ligga de gamla ägorna under vatten och gården är ödelagd. 
Den moderna kraftförsörjningen har tagit dalgången i anspråk som vatten
magasin till en vid Vifors anlagd kraftstation. Närmast ovan Spångholmen 
bildar ån emellertid allt fortfarande en tämligen obruten rad forsar av 
sammanlagt någon kilometers längd. I nedersta delen av denna sträcka 
omsluter vattendraget med två armar en rätt stor holme. Huvudarmen 
är den sydligare. Just vid den nu sist angivna åsträckan, och ett stycke 
ovan holmen på en sammanlagd utsträckning av 200 ä 250 m växer 
Osmunda regalis i rikliga och täta bestånd huvudsakligen på småsteniga 
grund i forsen men även spridd på åns resp. huvudarmens norra sida. 
Från åns södra strand, där en liten stig finnes och som är något så när 
framkomlig, giva Osmunda-ruggarna ett livligt och rikt samt synnerligen 
karakteristiskt inslag i vegetationsbilden. Att växten trives på lokalen är 
otvivelaktigt. De ymniga och kraftiga, ofta mer än meterhöga bestånden 
vittna tydligt härom. Vid mitt besök på platsen den 5 juli 1935 iakttogs 
på en stor del av de fertila bladen, att den sporbärande övre delen var 
helt eller delvis förvissnad. Den verkade närmast förstörd av frost. 
Vårens och försommarens väderleksförhållanden motsäga heller icke, att



så kunnat vara fallet. — Ån genomflyter vid fyndplatsen ett barrskogs
område av blandad lall- och granskog, närmast ån med rikliga inslag av 
lövträd såsom björk, al, sälg, asp och ask samt en och annan mindre ek, 
de sistnämnda tydligen spridda från den 1 ä 2 km avlägsna parken vid 
Vifors, ävensom buskar såsom viden, brakved, olvon och pors. Bland 
örtvegetationen märkes vid åns stränder och i synnerhet på grunden i ån 
rikligt med Carex gracilis samt i ej ringa mängd Eupatorium cannabimim.

Ett beläggexemplar av Osmunda regalis är insänt till Riksmuseets 
botaniska avdelning.

Th. Oberg.
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En intressant växtfyndlokal å Tyresö.

Nedanför Albysjöns utlopp i den smala vik av Östersjön, som benämnes 
Uddbyviken, ligger Uddby kvarn, eller rättare sagt resterna efter vad som 
en gång varit en kvarn, men numera sedan kvarnrörelsen midsommar
aftonen 1895 nedlades, är kraftstation, vilken drives av den lilla å, som 
utgör utloppet för Albysjön.

Omgivningen av denna tomt är i botaniskt avseende synnerligen givande, 
och då mig veterligen i litteraturen förut ej påpekats de växtlokaler, som 
här finnas, har jag funnit, att en publicering vore motiverad, innan platsen, 
som de flesta andra i Stockholms omgivningar, får skatta åt förgängelsen 
eller den s. k. exploateringen.

När man kommer vägen fram förbi den gamla mangårdsbyggnaden, är 
det första, som faller i ögonen, ett väldigt bestånd av manshöga Cichorium 
inlgbus, som utfyller en areal av flera m'2. Följer man vägen, där den 
kröker, utefter stranden, finner man utefter sluttningen mot stranden flera 
stora bestånd av Silene dichotoma tillsammans med Allium rotundum L., 
en sydeuropeisk art, som icke tidigare torde ha anmärkts i vårt land. 
Strax bredvid prunka några stora bestånd av Conium maculatum.

Utefter stranden närmare kvarnen växa stora bestånd av Melilotus 
officinalis och Echiam vulgare.

Den lilla åns utlopp är alldeles överväxt av en hög, praktfull Mentha-art, 
,1/. aquatica X arvensis f. subaquatica. Utefter åns stränder växa ståtliga 
Solanum dulcamara.

Går man över ån från kvarnen, finner man i själva strandkanten ett 
vackert bestånd av Lathgrus tuberosus, och i närheten av detta växer ett 
par stora exemplar av Ornithopus sativus.

Av det föregående framgår att Uddby kvarn i växtbiologiskt avseende 
är att jämställa med kvarnavstjälpningsplatserna i Stockholms omedelbara 
omgivning, men så vitt jag kunnat finna, äro de växter jag här ovan upp
räknat så pass sällsynta i Stockholmstrakten, att jag anser att jag bör 
ange, vilka platser som för några av dem finnas angivna i arbetet »Stock
holmstraktens växter».

Cichorium inlgbus anges å flera lokaler, men i Södertörns område, till 
vilket Uddby räknas, endast å följande: Botkyrka Alby, Nacka Danviks 
krokar 1900, Duvnäs, Ektorp 1900-talet, Gäddviken, Salem Ilallinge, Sorunda



Lundby 1898, Torp 1898. I Tyresö tycks den ej ha hittats förut, och av 
mig är den ej sedd på andra platser inom denna socken.

Silene dichotoma är funnen i Nacka, Danviken 1897—98 och i övrigt ä 
endast 10 platser i Stockholmstrakten.

Mentha aqualica X arvensis finnes angiven å följande platser: Lidingö Ek- 
holmsviken 1850—51, Djurö, Runmarö vid Ilunträsk, Möja vid Lillsjön 
Gustavsberg 1887, f. ö. inga andra lokaler angivna. Denna växt har enligt 
mitt förmenande det största intresset, då den knappast är att betrakta 
som ruderatväxt, vilket de flesta andra här angivna växter sannolikt äro.

Lathyrus tuberosus: Vårdinge s. Prästgården (inplanterad 1855, 1902 fl. 
förvildad). Bromma Ulvsunda 1890 och 1892. Lovö Malmvik 1904, Djurö 
Sandö 1913. Täby Näsby 1900. Å Uddby torde väl denna växt med sanno
likhet vara införd med utsäde, men har tydligen växt här förvildad sedan 
1895, då kvarnrörelsen nedlades.

Ornithopus sativus slutligen finnes ej angiven i ovan citerade publika
tion. Om denna växt torde väl gälla, vad ovan sagts om L. tuberosus.

Stockholm den 20 augusti 1935.
Wilhelm Rasch.
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REFERAT.
Sharp, Lester W. — Jaretzky, Robert, Einführung in die Zyto

logie. — Mit 212 Fig. 733 Seiten. Berlin (Borntraeger) 1931. Preis geh. 
RM 52.50, geh. RM 55.

Geitler, Lothar, Grundriss der Cytologie. — Mit 209 Abb. 
vin + 296 Seiten. Berlin (Borntraeger) 1934. Preis geh. RM 19.20, geb. RM 21.

För dem som hellre läsa tyska än engelska lämna ovanstående arbeten 
goda introduktioner i cellärans mysterier. Jaretzkys bok är en omarbet
ning av andra upplagan av Sharps välkända »Introduction to cytology» 
(1926). Uppställningen är i stort sett densamma, men då den tyska upp
lagan blivit väsentligt utökad, har översättaren ansett sig böra med ett 
»(J)» i marginalen ange åtminstone de större tillägg, som flutit ur hans 
egen penna. Bland de viktigare av dessa tillsatser märkas utredningar 
rörande mitosens mekanik, kromosomer och artbildning (polyploidi och 
bastardcytologi), cytoplasmatisk ärftlighet, könskromosomer hos angio- 
spermer m. m. Jaretzkys edition har emellertid på senaste tid förlorat i 
betydelse, sedan Sharp själv givit ut en ny (tredje) upplaga av sin bok 
(1934). Denna den nyaste upplagan är väsentligt överlägsen sina före
gångare och långt mer »up to date». Det sistnämnda gäller särskilt kapit
len om kromosomernas byggnad, meiosen, fragmentation, translokation 
och polyploidi. Något detaljerat referat av Jaretzkys bok kan därför 
numera näppeligen anses påkallat.

Geitlers bok är enligt förf:s egen uppgift i företalet ett första försök 
till en kortfattad lärobok i cytologi. Den nödvändiga kortheten har vunnits 
framför allt därigenom, att litteraturanvisningar och historiska diskussioner 
nästan helt uteslutits; endast en del alldeles nya arbeten finnas angivna 
i noter under texten, och någon bibliografi finnes icke (så när som på en 
kort lista över allmänt kända handböcker). Boken avslutas med ett sak
register.

Illustrationsmaterialet är synnerligen rikligt och förträffligt, och dess 
värde förhöjes av ett stort antal goda originalbilder. Bland dessa märkas 
talrika illustrationer till förf:s egna protiststudier samt ett par mycket 
vackra mikrofotografier av de på senare tid så aktuella jättekromosomerna 
i spottkörtlarna hos Diptera. De bilder, som lånats från andra författare, 
äro även väl valda och moderna, och över huvud taget hör illustrations
materialet till bokens största förtjänster. Tryck och papper äro förträffliga.



Vad innehållet beträffar, synes boken vara både mångsidig och fullstän
dig. Växter och djur förefalla att vara ungefär lika väl företrädda, och 
at protisterna tillmätes ett utrymme, som år större än vad annars brukar 
vara fallet i liknande framställningar. Detta beror icke blott på att förf. 
själv bedrivit undersökningar på ifrågavarande område, utan även på en 
modern tendens att medelst jämförelser med encelliga organismer söka 
få fram nya synpunkter på högre djurs och växters kärnförhållanden. 
Särskilt i de två slutkapitlen återfinner man hela det moderna samarbetet 
mellan cytologi och genetik. Av intresse i detta sammanhang är att förf. 
på sid. 221 uttryckligen underkänner Darungtons uppfattning av reduk- 
tionsdelningens natur (s. k. precocity theory). 1 ett bihang av teknisk 
natur lämnar förf. anvisningar rörande »Cytologische Schnellmethoden», 
vilka torde vara välkomna för flertalet läsare. De talrika avbildningarna 
i boken av förf:s egna preparat vittna över huvud taget om förtrogenhet 
med de mest skilda fixerings- och färgningsmetoder.

Genom sin berömvärda korthet har Geitlers bok vunnit en hög grad 
av översiktlighet. Av samma anledning ha tyvärr vissa stycken nog också 
blivit en smula svårlästa. Stilen är genomgående rask, klar och redig, 
och stilistiskt uppfyllas höga anspråk. Som cytologiskt kompendium kan 
boken på det livligaste rekommenderas. Otto Heilborn.

K r yptoga m enflora der Ma r k 15 r ande n b urg. lid. IV a. 
Pilze II. Mucorineae von II. Zycha. — vin + 264 sid. med 114 bilder i texten. 
Borntraeger, Berlin 1935. Pris häftad 22 RM.

Ovannämnda verk inrymmer betydligt mer än man av titeln skulle 
kunna förmoda. Författaren, assistent vid Botaniska Institutet i Hann. 
Münden, har gått vida utöver Mark Brandenburgs gränser och utsträckt 
sin behandling av mucorinéerna till att omfatta en på egna kulturer stödd, 
utförlig och kritisk framställning av alla hittills kända t5?per inom denna 
växtgrupp. Man måste vara förf. stort tack skyldig för denna utvidgning. 
Aldre auktorers ofta ofullständiga beskrivningar och en därpå beroende 
benägenhet hos deras efterföljare att, i avsikt att undgå felbestämningar, 
ständigt beskriva svamparna under nya namn har gjort mucorinésystema
tiken till ett virrvarr av arter och varieteter med många gånger otill
räckliga diagnoser och utan stöd av förtydligande avbildningar. Lägger 
man så därtill att den sista fullständiga bearbetningen av denna svamp
grupp ligger mer än 40 år tillbaka i tiden (A. Fischer: Phycomycetes. 
Rabenh. Kryptogamenfl. 1892) framstår förf:s arbete som ett synnerligen 
tacknämligt företag. Genom att kritiskt pröva varje särskild art och så vitt 
möjligt hålla den under längre tids observation i renkultur har det lyckats 
förf. att genomföra den välbehövliga rensningen i augiasstallet och högst 
avsevärt nedbringa antalet arter. Såvitt ref. kan döma har dock reduk
tionen skett med tillbörlig försiktighet efter principen »hellre fria än fälla» 
och inga namn förvisats till synonymlistorna, utan att verkligt tvingande 
skäl därtill förelegat.

Det första femtiotalet sidor har förf. ägnat åt en intressant översikt av 
mucorinéernas systematik, taxonomi, fysiologi och sexualitet jämte en
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redogörelse för deras förekomst i naturen, praktiska betydelse, lämpliga 
kultur- och undersökningsmetoder etc., vilket allt man kan läsa med stor 
behållning. — I förbigående kan anmärkas att man i en redogörelse för 
vad som av olika forskare framförts om mucorinéernas roll som mykor- 
rhizabildare saknar Peyronels (1924) hypoteser om svampar av Endogone- 
typ som framkallare av vissa slag av endotrof mykorrhiza.

I bokens huvudparti, den beskrivande delen, finner man att förf. delar 
underordningen Mucorineae i sex familjer, av vilka de fyra första, Muco- 
raceae, Thamnidiaceae, Choanephoraceae och Cephalidaceae utgöra en, ut- 
vecklingshistoriskt sett, naturligt sammanhängande grupp. De båda övriga 
familjerna, Mortierellaceae och Endogonaceae, bilda enligt forks åsikt en 
särskild utvecklingsserie, som blott genom en konvergensföreteelse kommit 
att i utbildningen av Sexualorganen förete vissa likheter med övriga 
mucorinéer. Till Mucoraceae räknas här även släktet Dicoccum, som van
ligen föres till Fungi imperfecti, men enligt förf. sannolikt hör hemma inom 
nämnda familj. Släktet Mucor delas av förf. för bättre översikts vinnande 
i sju sektioner, till stor del skilda åt genom olikheter i sporkaraktärerna. 
Överhuvud taget tillmäter förf. sporkaraktärerna ett större taxonomiskt 
värde än föregående forskare på området, i det han framhåller, att just 
sporform och -mått i vida mindre grad än övriga kännetecken äro bero
ende av ytterfaktorerna.

De klara och rediga diagnoserna hänföra sig, evad det gäller de svampar, 
som förf. hållit i kultur (ca. 300 arter), samtliga till svamparnas utseende 
i renkultur på ett och samma standardsubstrat (2% agar + 4% maltextrakt) 
och under även i övrigt enhetliga kulturbetingelser. Detta med tanke på 
mucorinéernas stora beroende av ytterfaktorerna beträffande den morfo
logiska utbildningen och därav följande osäkerhet vid jämförelse mellan 
diagnoser, som hänföra sig till olika miljöbetingelser. Utöver den rent 
morfologiska beskrivningen ger förf. även för de närmare undersökta 
arterna upplysningar om viktigare fysiologiska karaktärer, något som i 
systematiska arbeten på detta område väl försvarar sin plats. Utbrednings- 
uppgifterna äro förhållandevis fåtaliga, alldenstund förf. här farit fram 
med stor kritik och medtagit sådana endast ur arbeten, som låta förmoda 
en säker artbestämning. — Diagnoserna fullständigas av ett stort antal 
instruktiva avbildningar.

En litteraturförteckning på omkring 650 arbeten och omfattande mu- 
corinélitteraturen fram till och med 1934 bidrar betydligt till att öka bokens 
redan förut höga värde. Daniel Lihnell.

Louis, Jean, L’ o n t o g é n é s e du Systeme conducteur dans 
la p o u s s e feuillée des Dicotylées et des Gymnospe r- 
m es. — La Cellule H, fase. 1 (Louvain 1935), sid. 85—172, pi. I—XVI.

Prokambiebildningens behandling i litteraturen är ett typiskt exempel 
på huru en gammal, genom en ansedd handbok spridd missuppfattning 
kunnat fortleva in i våra dagar, trots att många forskare, som bedrivit 
undersökningar på området i fråga, bestridit uppfattningens riktighet. 
Den genom De Barys anatomi (1877) utbredda åsikten, att prokambiet hos
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dikotyledonerna uppstår direkt ur skottspetsmeristemet, delades ej av 
von Mohl, Sanio m. fl. av de stora anatomerna vid mitten av 1800-talet 
och har även i senare tid haft sina motståndare, men icke för ty har den 
oreserverat godtagits av det stora flertalet av vetenskapsmännen och läro- 
boksförfattarna intill de allra senaste åren. Alltsedan Helm 1931 (i Planta 
15) publicerade sina undersökningar över skottspetsmeristemet, måste den 
dock sägas vara definitivt bragt ur världen. Helm fastslår, efter en in
gående kritisk studie över de uppgifter, som i litteraturen lämnas om 
denna sak, att prokambiebildningen hos dikotyledonerna vanligen föregås 
av utdifferentieringen av en meristemring, i vilken sedan prokambiet 
bildas.

Betydelsen av Helms arbete får ej underskattas. Men ifråga om sam
bandet mellan meristemringen och bladprimordiernas meristem äro Helms 
uppgifter något oklara. Dessa frågor hava nu upptagits till behandling 
av ett par belgiska forskare, professor V. Grégoihe och hans lärjunge 
Jean Louis. I ett meddelande i Comptes rendus 200, 1935 (sid. 1127—1129) 
har Grégoihe lämnat en kort sammanfattning av de resultat, till vilka han 
och Louis kommit beträffande stammens och bladens morfogenes. Utför
ligare behandlas dessa problem i det nu föreliggande arbetet av Louis, 
vilket grundar sig på ingående undersökningar av dikotyledoner av olika 
typer samt av Taxus baccata. För noggrannheten i Louis’ forsknings
metod borga de 142 fotografierna, på vilka man kan kontrollera de i texten 
framlagda uppgifterna.

Den vävnad, som utdifferentieras i form av en ring i stammen före 
prokambiebildningen och i vilken prokambiebildningen sedermera sker, 
har av Grégoihe givits namnet prodesmogéne (»prodesmogen»). 
Denna vävnad är emellertid ej något speciellt för stammen, utan den åter
finnes även i de unga bladanlagen, hos dessa i form av en båge mellan 
dorsalt och ventralt parenkym. Ja, det är blott i samband med bladbild
ningen, som prodesmogenet manifesterar sig i stammen. Det första an
laget till bladprimordierna förlägges av Louis till en tidpunkt, vid vilken 
man ännu ej kan på skottspetsen iakttaga några tydliga utskott. I över
ensstämmelse med A. Schmidt (Bot. Archiv 8,1924) anser han skottspetsens 
utveckling från »1’état d’aire minimale» till »l’état d’aire maximale» stå i 
intimt samband med bladbildningen. Bladet bildas ej som utskott från 
skottspetsen utan genom en vertikal uppdelning av densamma. (Det är 
först i samband med den fortsatta tillväxten i det följande segmentet, som 
bladet kommer att orienteras m. 1. m. horisontalt.) Den del av skott
spetsen, som ligger under det unga bladanlaget, är s. a. s. grunden till 
detta. Den har därför av Grégoihe och Louis benämnts »soubasse- 
ment foliaire» (övers, lämpl. med »bladbotten», då »bladbas» och 
»bladgrund» fått andra betydelser). Det visar sig nu att vid den paren- 
kymatiseringsprocess, genom vilken prodesmogenet utdifferentieras ur 
urmeristemet, är det blott i »les soubassements foliaires», som prodes
mogen bildas i stammen. Prodesmogenbågarna i bladen äro direkta för
längningar av prodesmogenen i »les soubassements», och stammens prodes- 
mogenring är ej annat än förlängningen nedåt av ett visst antal blads 
prodesmogenbågar. »Les soubassements» komma sålunda att innehålla
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stammens ledande system, och detta är intimt förenat med bladens. I 
fall e.j »les fenétres» (»leaf gaps», »bladluckor») funnes, skulle prodes- 
mogenet bilda en sammanhängande cylinder. »Les fenétres» uppkomma 
genom en lokal parenkymatisering i prodesmogenringen.

Vad bladvinkelknopparnas primordier beträffar, äro dessa enligt Louis 
knutna till prodesmogenringen hos huvudaxeln genom »un cordon meri- 
stématique oblicpie», i vilken senare genom parenkymatisering en märg 
bildas. Genom fortsatt parenkymatisering uppkommer ett »fenétre» (»bud 
gap», »knopplucka») mot huvudaxelns prodesmogenring samt ett »fenétre» 
mot bladets prodesmogen. Knoppens vidare utveckling sker i överens
stämmelse med huvudaxelns.

Det ovan refererade schemat för vävnadsdifferentieringen bar av Louis 
återfunnits hos såväl dikotyledoner med motsatta som med strödda blad, 
hos såväl vedväxter som örter, hos växter med »unifasciculära» och 
»plurifasciculära» kärlsträngar, hos växter med och utan stipler eller 
slidor. Innan några slutsatser kunna dragas om dess allmängiltighet, är 
det emellertid nödvändigt, som Louis själv påpekar, att mera egenartade 
organisationstyper bland dikotyledonerna, ex. Piperales, samt monokotyle- 
doner bliva undersökta. Ett viktigt undantag från det reguljära schemat 
har Louis funnit hos Hippuris vulgaris. Iios denna växt bildas blad- 
primordierna på sidan om stamspetsen, och ingen prodesmogenring ut- 
differentieras. Ilär är ej plats att närmare skärskåda detta fall. Tänk
bart är väl att olikheten mot den reguljära typen ej är så stor som först 
kan synas. Anledningen till att man hos de övriga av Louis undersökta 
dikotyledonerna överhuvud kan urskilja prodesmogenet på ett så tidigt 
stadium är ju parenkymets tidiga differentiering. Så länge både parenkym 
och blivande ledningsvävnad äro meristematiska, är det med de nu an
vända metoderna omöjligt att skilja dem från varandra, vilket naturligtvis 
ej hindrar, att vissa cellkomplex redan på detta stadium äro förutbestämda 
till prodesmogen och andra till parenkym. Lärorikt är i detta samman
hang fallet Taxus baccata. Ilär äro bladen och stammens yttre delar 
ännu långt nedanför stamspetsen helt meristematiska, men genom jäm
förelse med de reguljära dikotyledonerna anser sig dock Louis kunna 
betrakta en del av bladens vävnad som prodesmogen och stammens pro
desmogen såsom begränsat till »les soubassements foliaires».

Som av det sista stycket framgår, har den av Louis använda metoden 
sin begränsning. Tillförlitliga resultat beträffande ledningsvävnadens 
ontogenes vinnas blott i sådana fall, där differentieringen inträder på 
mycket tidigt stadium. Trots detta är det emellertid tydligt, att urskiljan
det av prodesmogenet som en särskild vävnad, vilken blir säte för pro- 
kambiebildningen, och studiet av denna vävnads utdifferentiering från 
urmeristemet är ägnat att kasta ett klarare ljus över många dunkla punkter 
i stammens och bladets utveckling. De problem, som sammanhänga med 
den s. k. phytonismen, hava genom Grégoires och Louis’ iakttagelser 
kommit i en ny dager. Säkerligen kommer Louis’ arbete att under de 
närmaste åren ge upphov till givande diskussioner och nya undersök
ningar över dessa frågor. G. B. E. Hasselberg.



542

Chronica Botanica. An annual Record of pure and applied 
Botany, edited by Fr. Verdoorn. Vol. I. P. O. Box 8, Leiden, Nether
lands. 447 sidor och talrika textbilder. — Subskriptionspris 15 floriner.

Med Chronica Botanica ha botanisterna icke blott fått en ny adress
kalender utan även en årsbok, som upplyser om avslutade och pågående 
undersökningar, dödsfall m. m. I denna årsboks sigill anges botanikens 
deldiscipliner: allmän botanik, systematisk botanik, växtgenetik, växt- 
patologi, lantbruks-, trädgårds- och skogsbotanik. Inte mindre än 4000 
institutioner arbeta med teoretisk och tillämpad botanik, och botanisternas 
antal närmar sig 70000. Periodiska publikationer, som helt eller delvis 
ägnats den botaniska forskningen, anges till omkring 1000.

Årsbokens kalenderdel, vars sidors snittytor färgats gula, inledes med 
ett förord av professor E. I). Merril, som i dessa de nationella lidelsernas 
och rasmotsättningarnas tidevarv hyllar det internationella botaniska sam
arbetet. Sedan följer en LiNNÉ-tavla, ur vars ram Linné framträder och 
håller sin Systema Naturae. Tavlan och dess underskrift »Two hundred 
Years ago ...» erinra oss om detta för botaniken så viktiga år. Från för
teckningen över kongresser och föreningars sammanträden erfara vi, att 
ett skandinaviskt naturforskarmöte skall hållas i Helsingfors 1936.

Bokens röda avsnitt utgöres av en översikt över botanikens alla delar 
under 1934. Länderna ha ordnats alfabetiskt och börja med Afganistan 
och sluta med Zanzibar. Värdefulla bilder av botanister, institut och 
botaniska trädgårdar m. m. liva upp dét hela.

Den sista delen med blå snittytor på sidorna innehåller en korrespon
densavdelning med frågor och upprop om undersökningsmaterial o. s. v., 
en förteckning på nya tidskrifter och adressförändringar. Sedan följer en 
med teckningar illustrerad historia över den holländska botaniken. En 
annonsavdelning innehåller reklamer för böcker, tidskrifter, exsickat och 
instrument m. m. Boken avslutas med ett växtregister och ett person
namnregister.

Utgivaren dr Frans Verdoorn, vars adress är P. O. Box 8, Leiden, 
Nederländerna, har för avsikt att varje år utge er sådan årsbok. Man må 
hoppas, att det skall lyckas utgivaren att i följande årgångar hålla uppe 
standarden och genom en massavsättning även lyckas ekonomiskt.

Erik Söderberg.
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Docent Douglas Melin höll föredrag'

Oin anpassning och utnyttjning i förhållandet mellan blommor och
insekter.

Om en lång' och smal blomma besökes av en insekt med långa mun
delar, kan man tala om en överensstämmelse, vilket är en indiffe
rent term. Först en närmare undersökning kan eventuellt klargöra, huru
vida en verklig' anpassning (speciella strukturer eller tillstånd, som 
utvecklats i samband med miljön) eller bara en utnyttjning (utnytt
jande av i annan miljö eller på annat sätt uppkomna egenskaper) föreligger.

En blomma, som talrikt besökes av insekter, kan med en indifferent 
term kallas för insektblomma, en sådan, som dessutom pollineras 
av insekter för entomogam, och först en sådan, som även uppvisar 
anpassningsegenskaper till. insektbesök för entomofil.

Combretaceen Quisqualis indica, som bl. a. förekommer i Amazonas, 
utgör ett vackert exempel på en överensstämmelse. De långa, rörformiga 
blommorna, som slå ut i serier vid skymningen under en lång tid, utöva 
en stark dragningskraft på vissa sphingider med långa sugrör. I början 
av sin tillvaro äro de nämligen nektarrika och vita, lätt synliga i skym
ningen. Redan nästa dag äro de emellertid ljusröda, och när nästa skym
ning inträffar mörkröda och mer eller mindre nektarlösa. Genom sin 
färg torde de nu inte längre utöva någon dragningskraft på fjärilar, vilka 
alltså hindras att i onödan besöka nektarlösa blommor. En närmare un
dersökning visar emellertid, att ingen aktuell anpassning föreligger. Väx
ten, som inte sätter några frön i Amazonas, är nämligen hemma i Syd
asien och Afrika. Vi ha med en ren utnyttjning att göra, och huruvida 
blommor och fjärilar utvecklats i samband med en liknande miljö på 
annat håll, är obevisat. Det faktum, att ofta alla blomrören av Quisqualis 
genombitas vid basen av bin med korta mundelar och sålunda utnyttjas 
av dessa lika bra som av sphingiderna, talar knappast för någon extrem 
anpassning över huvud taget.
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På samma sätt torde det förhålla sig med orchidéer, asclepiadacéer, 
salvior och andra blommor, vilka uppvisa egenskaper, som eventuellt 
överensstämma med besökande insekter. Många orchidéer i tropikerna 
besökas sällan av insekter, som äro lämpade för en pollinering; asclepiada- 
céernas klämkroppar utgöra t. o. m. effektiva insektfällor, och salviornas 
hävmekanismer användas långt ifrån alltid vid insektbesök. Genom ille
gitima och »heterogena» (mellan blommor av olika arter) besök nedsättes i 
allmänhet pollineringsresultatet avsevärt, och i urskogen, där individrike
domen inte är stor inom varje växtart, torde insektbesöken huvudsak
ligen åstadkomma auto- eller geitonogami, under det att deras betydelse 
för verklig korsbefruktning är minimal. Som en pollinering inom indi
viden emellertid lika bra torde kunna åstadkommas utan insektbesök 
(eventuellt med vindens hjälp), och dessutom den vegetativa förökningen 
är starkt utbredd bland växterna på vissa lokaler, torde växterna på det 
hela taget vara rätt oberoende av insekterna för sin existens.

Insekternas liksom blomfåglarnas roll torde alltså begränsa sig till att 
bidraga till växternas förökning och utbredning. I senare fallet torde de 
väl ofta möjliggöra växternas existens på extrema lokaler, som på ett 
eller annat sätt hindra en pollinering inom arten med hjälp av vind 
eller tillgängliga mekanismer. Rödklövern och vaniljen äro ju goda ex
empel härvidlag.

Ehuru det ömsesidiga förhållandet mellan blommor och insekter hu
vudsakligen torde vara av en beståndsändrande betydelse, kan 
man naturligtvis inte belt förneka förekomsten av verkliga anpassningar 
i detta sammanhang. I så fall torde dessa emellertid inte kunna förklaras 
med hjälp av selektionsläran, som bygger på nyttighetsprincipen. Några 
detaljerade korrelationer existera nämligen inte mellan blommor och in
sekter. Samma blomma besökes lika talrikt av en massa olika insekt
typer, och samma insekt besöker talrikt vitt skilda blomtyper. En detal
jerad korrelation kan ju härvidlag inte heller a priori förväntas, då — 
oavsett en individuell variation — varken avståndet mellan nektar och 
pollineringszon eller längden av en blomma är konstant. Det förra växlar 
nämligen starkt med nektarmängden liksom blommans längd med blom- 
flikarnas eller brämets ställning. En detaljerad korrelation är härvidlag 
orimlig. (Autoreferat.)

Professor N. Svudelius lämnade ett meddelande om de nyligen gjorda 
tyska fynden av den tidigare endast från Nordamerika kända phalla- 
c-éen Dictyophora duplicata (Bose) Ed. Fischer, varav även en färgfotografi 
förevisades.

Den 5 februari.
Fil. stud. E. Björkman höll ett av ljusbilder och torrpreparat illustrerat 

föredrag »Till kännedomen om alens rotknölar och deras utbildning på 
olika ståndorter».

Den 19 februari.
Komminister ,1. Lagerkranz föredrog om »Exkursioner på Grönland 

sommaren 1934» samt förevisade ett rikt herbariematerial av därunder 
insamlade växter.
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Den 5 mars.
Fil. mag. T. E. Hasselrot demonstrerade tre sällsynta lavar: Gyrophora 

fuliginosa Havås (ny för Sverige), G. leiocarpa (DC.) Steud. och G. rigida 
DR. (Se Sv. Bot. Tidskr. 29, 1935, h. 2.)

Docent J. A. Nånnfeldt höll föredrag om »Den nordeuropeiska Poa 
laxa, dess systematiska ställning och dess invandringshistoria». (Se Symb. 
Bot. Upsalienses 5, 1935.)

Den il) mars.
Fil. stud. Björn Petersen lämnade en refererande framställning om 

»Arktisk biota och istiden».
Professor Elias Melin anmälde två nyutkomna arbeten: Fred, Baldwin 

& Mc Coy, Root nodule bacteria; Boysen-JEnsen, Die Wuchsstofftheorie.

Den 2 april.
Professor Hugo Osvald höll föredrag om

Bor oeh hjärtröta.
Föredragshållaren erinrade först om, att det sedan länge ansetts som 

ett axiom, att 10 grundämnen voro nödvändiga för växterna. Gynnsam 
effekt av andra ämnen hade vanligen uppfattats som stimulation. Ett av 
dessa andra ämnen är bor. Redan 1915 visade Mazé, att bor var ett nöd
vändigt växtnäringsämne; upptäckten blev länge obeaktad, och först ett 
10-tal år senare började borfrågan bli aktuell. Verkan av mycket låga 
B-koncentrationer har prövats på en rad olika växter, leguminoser, sädes
slag, tobak, fruktträd m. fl. Ilos vissa av våra kulturväxter är borbehovet 
så obetydligt, att det endast med svårighet låter sig påvisas, hos andra 
uppträda egenartade sjukdomssymptom, om de odlas i borfritt Substrat, 
eller om marktillslåndet är sådant, att boren icke kan upptagas av väx
terna. Till denna senare grupp av växter höra bl. a. tobak, citron och 
sockerbeta. Sockerbetans borbristsjuka har länge varit känd under nam
net hjärtröta, men det var inte förrän år 1931, som orsaken till denna 
mystiska sjukdom blev klarlagd. Förtjänsten härav tillkommer tysken 
Brandenburg.

Aven i vårt land förekommer hjärtröta på sockerbetorna. En del för
sök, som utförts under sommaren 1934, med tillförsel av bor, i form av 
borax upp till 20 kg/ha till jordar, på vilka sjukdomen uppträder, hade 
givit mycket vackra positiva resultat. I fråga om arten av borens upp
gift och verkan inom växten ha meningarna varit delade, och full klarhet 
häröver har ej vunnits. Eftersom sjukdomssymptomen alltid först upp
träda i växtpunkten, ligger det dock nära till hands att antaga, antingen 
att boren är nödvändig för celldelningen, såsom en del forskare antagit, 
eller att den spelar någon roll vid transporten av organisk substans till 
de växande cellerna.

Föredraget belystes av ett stort antal tabeller och bilder, varjämte såväl 
levande som preparerat växtmaterial, särskilt sockerbeta med olika långt 
framskriden hjärtröta, förevisades.

(Autoreferat.)
36 35675. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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Fil. kand. G. Israelsson meddelade ett fynd av Pleurocladia lacustris 
A. Br. i Roslagen. (Utförligare omnämnande kommer framdeles att lämnas.)

Den 16 april.
Docent M. G. Stålfelt höll ett föredrag betitlat »Kolsyreassimilationens 

betingelser».
Professor N. Svedelius föreläde F. E. Fritsch: The Structure and Repro

duction of the Algae, Vol. I.
Den 2.9 april.

Professor N. Svedei.ius höll föredrag om

Lomentaria rosea, en iloridé med tetrasporbihlning utan reduktion,s- 
delning och utan generationsväxling.

Yamanouchis upptäckt (1906), att hos Polysiphonia violacea en reduk- 
tionsdelning föregår bildandet av tetrasporerna, ledde som bekant till en 
förändrad uppfattning av floridéernas generationsväxling. Tetrasporerna 
kunde ej längre uppfattas som blott en »Nebenfruktifikation», då tetraspor- 
bildningen nu visades vara sporofytgenerationens avslutning. Men nästa 
fråga att besvara blev nu: huru förhålla sig de floridéer, som aldrig bilda 
några tetrasporer? Sedan det visats, att bos dessa reduktionsdelningen 
inträder omedelbart efter befruktningen som bos Scinaia (Svedei.ius 1915), 
blev det definitivt fastslaget, att floridégruppen hyser tvenne utveek- 
lingshistoriskt skilda typer: den haplobiontiska med omedelbar re- 
duktionsdelning och därför utan tetrasporbildning, i naturen uppträdande 
med blott ett slags individ, könsindivid, och den diplobiontiska 
med reduktionsdelningen förlagd till särskilda könlösa individs tetraspor
bildning och i naturen alltså uppträdande med minst två slags individ: 
könsindivid och tetrasporindivid.

Det är knappast troligt, att floridéernas alla olika utvecklingshistoriska 
typer därmed blivit definitivt fastslagna. Upptäckten, att floridéer finnas 
med tetraedriskt delade karposporer (Liagora telrasporifera, Börgesen 1927), 
gör det antagligt, att reduktionsdelningen även kan försiggå vid karpo- 
sporbildningen. Detta är emellertid ännu icke cytologiskt bevisat.

Ett annat problem är vidare: om reduktionsdelningen försiggår vid 
tetrasporbildningen, hur skall det då förklaras, att könsorgan och sporan- 
gier så ofta iakttagits på ett och samma individ? I litteraturen äro mer 
än 70 dylika iakttagelser beskrivna. I många fall är förklaringen given i 
och med att det visats, att det här rör sig ej om tetrasporer utan om 
mono sporer, som anläggas likt tetrasporangieanlag, men där innehållet 
blir en enkel, odelad haploid monospor. (Nitaphyllum punctatum, Svede
lius 1914.) Dessas förekomst å könsindivid erbjuder således från genera- 
tionsväxlingssynpunkt inga svårigheter att förklara. De äro ett slags rent 
vegetativa groddknoppar. Enligt Drew (Annals of Bot. 48, 1934) skulle 
emellertid Spermothamnion Turneri, en floridé, som ofta beskrivits med 
både könsorgan och tetrasporer på samma individ (Schussnig och Odle), 
kunna uppträda i naturen med bägge slagen av organ på en gång nor
malt utvecklade, såväl haploida som diploida. Såväl triploida som
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tetraploida karposporer skulle också ha iakttagits. Dessa invecklade för
hållanden synas mig emellertid ännu knappast ha fått en fullt tillfreds
ställande förklaring, och Drews uppgifter överensstämma icke med 
Schussnig och Odles uppgifter om samma alg.

Att av många floridéer tetrasporindivid i naturen äro vanligare än köns- 
individ är en av algologer ofta gjord iakttagelse. I många fall beror detta 
därpå, att tetrasporindividen — men icke könsindividen — äga ett all
deles särskilt slags rent vegetativa förökningskroppar, s. k. bisporer och 
parasporer, som regenerera samma generation, alltså tetrasporindivid. 
Så förhåller sig t. ex. den i Östersjön förekommande Ceramium corticatu- 
luin (Svedelius 1927), som har en säsonggenerationsväxling, d. v. s. köns
individen uppträda och befruktningen försiggår uteslutande på sommaren. 
Därefter försvinna dessa individ, och på en annan tid på året uppträder 
sedan tetrasporgenerationen. Men tetrasporindivid kan man ändå påträffa 
nästan hela året om, vilket förklaras därav, att tetrasporindividen kunna 
regenereras genom sina parasporer. Denna förmåga sakna könsindividen, 
vilka därför visa ett periodiskt uppträdande.

Det nu anförda fallet förklarar tetrasporindividens dominans i naturen 
hos en i övrigt normal art med normal sexualitet och generationsväxling. 
Men dessutom finnes det i naturen ytterligare en del floridéer, av vilka 
man blott känner tetrasporindivid. Naturligtvis får man alltid räkna med 
att könsindivid av dylika så småningom kunna bli upptäckta, men i flera 
fall förhåller det sig så, att även inom vid skilda årstider algologiskt väl 
undersökta områden aldrig påträffas annat än tetrasporindivid. Sådana 
floridéer äro naturligtvis av stort cytologiskt intresse.

Under en draggtur vid Kristineberg i juli 1932 för insamling av cytolo
giskt material av Bonnemaisonia asparagoid.es fäste prof. Kylin min upp
märksamhet på den samtidigt med Bonnemaisonia uppdraggade Lomenlaria 
rosea såsom varande en sådan floridé, som regelbundet påträffas blott 
med tetrasporer, men likväl återfinnes med säkerhet år från år på samma 
ståndort. L. rosea är känd från talrika platser i norra Atlanten (Nord
amerika, Island, Färöarna, England, Helgoland, Sverige, Norge och Dan
mark) och har förra året även observerats av Okamura (1934) vid den 
japanska kusten, men alltid blott med tetrasporer. Jag beslöt mig för en 
cytologisk undersökning, som emellertid visade sig svårare än jag från 
början antog. Mitoser visade sig vara sällsynta och kärndelningsstadierna 
voro svårtolkade. Som jämförelsematerial fixerade jag även den normala 
alten L. clavellosa, varav såväl han- och hon- som tetrasporindivid ej 
voro sällsynta. Även detta material visade få mitoser. På grund härav 
besökte jag ånyo Kristineberg sommaren 1934, varvid jag draggade och 
fixerade mitt material på natten eller, rättare sagt, i daggryningen strax 
före soluppgången vid 3-tiden på morgonen. Detta förde till bättre 
resultat.

Den rent histologiska utvecklingen av Lomentaria-släktet är förut be
kant genom arbeten av Hauptfleisch (1892), Kylin (1923) och Bliding (1928).

L. rosea’s tetrasporbildning visade sig försiggå på följande sätt. Tetra- 
spormodercellens kärna är betydligt större än granncellernas. Nukleolus 
är stor, men till en början kromatinfattig, icke färgbar. Den färgas ej av
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järnhämatoxylin. I kärnans »lininnät» uppträda däremot i maskorna 
distinkta kromatiska kroppar, som äro att uppfatta som kromosomcentra. 
Dessa kunna på ett senare stadium uppskattas, och har jag kunnat fast
ställa deras antal till ungefär 20. Liksom Geitler (1934) visat hos Spiro- 
gyra, så invandra kromosomerna hos L. rosea under profasen i nukleolen. 
Här sker delningen, och snart ser man kromosomerna inne i nukleolen 
fördelade på tvenne grupper, varvid omkr. 20 kunna uppskattas i varje 
grupp. Kromosomernas delning sker alltså alldeles som hos Spirogyra 
inne i själva nukleolen. Detta förhållande har naturligtvis också bidragit 
till att jag ej först lyckades klara ut själva delningen på materialet från 
år 1932. Efter den första delningen begynner snart den andra, i det att 
i var och en av de först bildade dotterkärnorna ånyo 2 kromosomgrupper 
kunna iakttagas inne i nukleolerna. Snart delas kärnorna och tetraden är 
färdig. Vid tetrasporernas mognad utvandra kromosomerna ur nukleolen, 
som då åter blir alldeles klar, men kromosomerna framträda nu i stället 
mycket distinkt i ytterkärnan, och i flera fall har jag kunnat fastställa 
talet 20. Härav framgår, att tetraddelningen hos L. rosea försiggår utan 
någon reduktionsdelning. Tetrasporerna ha samma kromosomtal som 
tetraspormoderkärnan vid profasen. Detta kromosomtal är även detsamma, 
som jag iakttagit i de rent vegetativa cellkärnorna hos L. rosea.

L. rosea bildar alltså sina tetrasporer utan reduk
tionsdelning, och därmed är också denna algs egen
artade utveckling förklarad. Dessa tetrasporer med samma 
kromosomtal som moderväxten giva naturligtvis ånyo upphov till lika
dana tetrasporväxter o. s. v. Befruktning och generationsväxling före
komma tydligen icke.

Denna nu uppklarade utveckling av L. rosea bekräftas även av andra 
iakttagelser. Så liar jag flera gånger iakttagit, att hela tetrader börja gro 
gemensamt till en ny planta redan inne i moderväxten. 1 litteraturen är, 
så vitt jag vet, blott ett sådant fall förut beskrivet, hos Rhabdonia tenera 
(Osterhout 1896). Hos L. rosea har jag iakttagit en fullt färdig tetrad, 
där samtliga celler ytterligare delats, så att en 8-cellig växtkropp upp
stått. Sedan differentieras rhizoidanlag och en skottspets, kort sagt, det 
uppstår ur tetraden en ungplanta, som fullkomligt överensstämmer med de 
groddplantor ur enkelsporer av L. clavellosa, som Killian (1914) och Ro
senvinge (1931) avbildat. Denna ofta iakttagna tendens hos L. rosea, att 
hela tetrader gemensamt gro ut till nya individ, blir naturligtvis mycket 
lätt förklarlig, när man vet, att ingen reduktionsdelning förekommer. De 
flesta högre floridéerna äro dioeciska med med all säkerhet genotypisk köns- 
differentiering. En gemensam (syngon) utveckling av i sådant fall mikto- 
haplontiska tetrader måste leda till könligt chimärartade organismer, vilka 
väl knappast skulle bli existensdugliga. Nu försiggår icke hos L. rosea 
någon reduktionsdelning, varav följer, att alla sporer äro lika och utan 
könskaraktärer. Härav förklaras alltså lättheten för tetradens gemen
samma utveckling just hos denna art.

Då nu L. rosea’s egendomliga utveckling blivit klarlagd och härigenom 
en ny utvecklingshistorisk typ bland floridéerna fastställts, låg det natur
ligtvis nära till hands att göra en kontrollerande jämförelse med den nor
mala, diplobiontiska L. clavellosa.



549

Jag lyckades hos L. clavellosa vid reduktionsdelningen iakttaga tydliga 
diakinesstadier med omkr. 10 dubbelkromosomer. Ilos han- respektive 
honväxt fann jag vidare kromosomtalet 10. Det diploida talet 20 fann jag 
också hos tetrasporväxten. Ilos den könliga, diplobiontiska L. clavellosa 
ha vi således en normal utvecklingsgång med haploidtalet 10 och diploid- 
talet 20 och typisk reduktionsdelning vid tetrasporbildningen.

Framhållas bör kanske särskilt, att L. rosea har samma kromosomtal, 
20, som tetrasporväxten av L. clavellosa. Detta gör det antagligt, att L. 
rosea får uppfattas som den diploida sporofytgenerationen i en förutva
rande generationsväxling, där emellertid sporofyten förlorat förmågan av 
geminibildning och reduktionsbildning, varigenom könsgenerationen med 
ens fallit bort. Orsaken härtill är ännu höljd i dunkel, även om kanske 
en eller annan hypotes skulle kunna framställas. Jag vill emellertid icke 
ingå härpå i detta sammanhang.

L. rosea är således en floridé, varav blott ett slags individ förekommer 
i naturen. Den måste karakteriseras som en haplobiontisk floridé, men 
icke som en ursprunglig, primitiv haplobiont som t. ex. Scinaia och Nema- 
lioti, utan som en sådan, som genom reduktion och bortfallande av sexuali
tet och generationsväxling blivit till en reducerad haplobion
tisk typ.

I varje fall är det klart, att L. rosea är en ny utvecklingshistorisk typ 
bland floridéerna, som tillsvidare är alldeles ensamstående.

(Autoreferat.)

Den 25 maj.
Utfärd till Linnés Hammarby, vars anläggningar demonstrerades av 

professor 11. Sernandeh. Sedan middag intagits, höll denne ett föredrag 
om »Fiby urskog».
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IN MEMORIAM.

Ivan örtendahl.
* “,'a 1870, -'/s 1935.

De här nedskrivna minnesor
den över Ivan Örtendahl, Uppsala 
universitets betrodde örtagårds- 
mästare, som efter en långvarig 
sjukdom den 21 augusti detta år 
avlidit på Akademiska sjukhuset, 
framfördes inför Botaniska sek
tionen vid dess första arbets- 
sammankomst på höstterminen. 
Det erinrades då, om vad som 
vanligt Hortus Botanicus Upsa- 
liensis bjudit oss av höstflorans 
skatter, och att dessa voro ett av 
de många vittnesbörden om den 
bortgångnes trägna och betydelse
fulla verk inom sin örtagård och 
därmed i den uppsvenska bota
niken.

Och därför bör Svensk Bota
nisk Tidskrift inom sin ram ej 
sakna några fakta och data ur 
Ivan Örtendahls liv och verk.

Han föddes den 26 februari 
1870 vid Degerfors i Örebro län. 
Ilan var son till trafikdirektören 

vid Statens Järnvägar Ivan Albin Örtendahl och hans maka Aurora 
Christina Millén, dotter till biskop Millén i Karlstad.

Då han i maj 1890 avlade sin mogenhetsexamen vid Östersunds läro
verk, var han redan djupt intresserad av botanik och trädgårdar; det var 
ock åt trädgårdsmästarutbildning han genast ägnade sig. Sedan han på 
hösten samma år blivit elev vid Experimentalfältets trädgårdsskola och 
genomgått denna, anställdes han såsom trädgårdsmästare hos en privat-



man i S:t Albans i England, i vars orchidéväxthus, som han gärna på 
äldre dagar med nöje erinrade sig, han fick deltaga i skapandet och upp
dragandet av Cypripedium-hybrider. Denna anställning vid en botaniskt 
betonad trädgård blev inledningen till en rad sådana i Tyskland, genom 
vilka han förskaffade sig den gedigna hortikulturella och även rent bo
taniska utbildning, som sedan i så stor utsträckning skulle komma Stock
holm och framför allt Uppsala Botaniska trädgård till nytta. De trädgårdar, 
i vilka han arbetade, voro Kgl. Berggarten i Hannover, botaniska träd
gården i Berlin samt som trädgårdsmästare i privattjänst i Freienwalde 
a/O, vilken sistnämnda tjänst han frånträdde 15/3 1898 för att redan den 1 
april samma år tillträda platsen som botanisk trädgårdsmästare vid Ber- 
gianska trädgården i Stockholm.

lian kom dit under en tid av sjudande verksamhet, i vilken prefekten 
dock gärna tog huvudparten av såväl den yttre som den inre ledningen. 
Örtendahls kanske mest personliga insats blev uppförandet av växthuset 
— »Victoria-huset» —, till vilket han anmodats uppgöra plan under Freien- 
walde-tiden.

Efter jämnt tvenne år lämnade han denna plats. Att så blev fallet kan
ske hade flera skäl. Ett av dem var nog, att prefekten, professor W. B. 
Wittrock, kunde, då det så föll honom in, vara rätt frän mot sina 
tjänstemän.

Under en tid ägnade han nu sitt arbete åt försäkringsbolagen Balder 
och Bore, tills örtagårdsmästarplatsen i Uppsala blev ledig. Kanske ej 
utan påverkan av en del av oss yngre botanister i Uppsala, vilka vid sina 
besök på Bergielund profiterat på Örtendahls kunskaper, sökte och fick 
han platsen, som han tillträdde den 1 augusti 1904 och innehade till 
sin död.

Då T. Hedlund, sedermera professor vid Alnarp, endast en kortare tid 
av åren 1903 och 1904 fungerade som örtagårdsmästare, kan man — och 
Örtendahl gjorde nog så — anse dennes företrädare, direktör Fredrik 
Pettersson, som den, från vilken han tog arvet.

Då Fredrik Pettersson 74-årig pensionerades, hade han en 45-årig tjänst 
bakom sig. Det är en rad lysande namn, som gruppera sig kring dennes 
gärning; hans företrädare var Daniel Müller, vars minne ännu lever 
vördat i trädgårdsvärlden; hans prefekter voro Elias Fries, J. E. Are- 
schoug och Thore Fries.

Fredrik Pettersson var en solid och god trädgårdsföreståndare. Ord
ning och reda utmärkte alla hans förehavanden; arbetarna höllos i strängt 
regemente. Snyggheten stod över allt beröm, och jag undrar, om många 
botaniska trädgårdar i världen höllos så fria från ogräs som Uppsalas 
under hans tid.

Detta arv var just Örtendahl med sin läggning och sitt temperament 
rätte mannen att övertaga. Trots betydande utvidgningar hölls allt lika 
väl ordnat och etiketterat. Ogräsen förföljdes på gammalt gott manér. 
Förhållandet till arbetarkåren, på vilken för vissa uppgifter och för vissa 
tider på året måste sättas stora krav, var det allra bästa.

Det som gav Örtendahl hans särställning bland de svenska trädgårds- 
männen var emellertid hans egenskap av botanist, närmast artkännare
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och en påfallande god sådan. Utan att ledaren är detta, kan en hortus 
academicus icke med framgång skötas, ej heller lända den botaniska 
forskningen och undervisningen till det gagn, för vilket den skapats. 
Örtendahl fyllde måttet.

För att hjälpa de akademiska lärarna och studenterna med anskaffan
det, sovrandet, bestämmandet och dessutom uppspårandet av deras de
monstrations- och studiematerial lämnade han ingen möda ospard. För 
min egen del skall jag alltid med tacksamhet erinra mig ett trettioårigt 
samarbete. Säkert bestämda, t. ex. ej »borthybridiserade», väl hållna 
exemplar, som år efter år kunde studeras på sina rutor, voro för flera 
av mina biologiska, särskilt de spridningsbiologiska uppgifterna, i den 
mån de kunde fullföljas i botaniska trädgårdar, nödvändiga. Och jag fick 
ett sådant material. Ilans goda förbindelser med utlandets botaniska 
trädgårdar voro för mig av en viss betydelse. Så t. ex. behövde jag för 
mina diaspor-studier material av Polygonacé-släktet Calligonum och fick 
genom Örtendahls förmedling också en riklig och representativ sådan 
samling från Hort. bot. Petrop.

Det har redan antytts, att stora utvidgningar av trädgården ägde rum 
under Örtendahls tid. Ur pedagogisk synpunkt ha t. ex. vattenväxtpartiet 
(varje art odlas i en i marken nedsänkt tunna) och Kjellmans genetiska 
avdelningar, tillkomna strax efter mutationsteoriens och mendelismens 
genombrott, varit synnerligen förnämliga. De praktfulla prydnadsgrup- 
perna t. ex. lejongaps- och luktärtsrabatterna, på vilka Örtendahl nedlade 
mycket arbete, voro dessutom i hög grad uppskattade av den besökande 
allmänheten.

A Uppsala-trädgårdens vägnar gav han den linnéanska stiftelsen vid 
Hammarby en kraftig hjälp vid skötseln och utvidgandet av trädgårds
anläggningarna.

Ilan anlitades också flitigt, när han kunde få någon ledig tid över till 
dem, av de blomsterodlande amatörerna i Uppsala såsom rådgivare.

Av Uppsala Trädgårdssällskap blev han hedersledamot och skrev som 
sekreterare vid sällskapets 50-årsjubileum dess historia. I Botaniska sek
tionen demonstrerade han gärna trädgårdens nyheter och talade om sina 
resor.

Örtendahl hade mycket starka samlarintressen. För trädgården inne
bar detta bl. a., att den erhållit en utmärkt och väletiketterad karpolo- 
gisk samling. Ur bibliografisk synpunkt förtjänar frökatalogsamlingen att 
framhållas samt vidare det stora registret över The Gardeners Chronicle.

Då jag uppgjorde de första planerna till Göteborgs Botaniska trädgård, 
tjänstgjorde han som min konsulent.

Anda från 1909 tills för några år sedan, då ordinarie lärarkraft ryckte 
in, nedlade han en högt värderad lärarverksamhet vid Ultima.

Med de utländska trädgårdarna underhöll han som nyss framhölls goda 
förbindelser. År 1909 förelog han som statsstipendiat en studieresa till 
Köpenhamn, Kiel, Hamburg, Bremen, Darmstadt, Frankfurt a/M., Erfurt, 
Leipzig, Dresden, Breslau, Görlitz och Rostock samt 1913 med understöd 
av Universitetet till S:t Petersburg.

Som svensk representant vid Jardin Botanique’s jubileum företog ban
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närmast Petersburgs-resan, och det var då han erhöll den paranta Peter 
I:s orden, som alltid smyckade hans frack. Det var hans enda dekora
tion. Jag anför detta, enär Örtendahls många vänner alltid beklagade, 
att Universitetet ej för sin trogne och förtjänte ämbetsman sökte utverka 
en enkel vase, som av mottagaren i hans betryckta ställning skulle ha 
blivit synnerligen uppskattad.

Det bör med styrka framhållas, att Hortus Botanicus Upsaliensis 
ställer sin örtagårdsmästare inför både svåra och hårda uppgifter. Å 
ena sidan stå jordmån och topografi — en svårdränerad plan med en 
ytligt liggande för grövre rötter ogenomtränglig, kylig ishavslera — som 
nästan okuvliga motståndare till varje rationell hortikultur. Å den andra 
mötas de fordringar, en ny tid har på en botanisk trädgård, av andra 
rotfasta fordringar med gammal hävd och av en för länge sedan föråldrad 
stat, som endast genom mycket radikala ingrepp kan rationaliseras. För 
Örtendahl personligen innebar lönens obetydlighet och omöjligheten att 
få den höjd en synnerligen kännbar realitet.

Örtendahls publikationer falla, utom resebrev till Upsala Nya Tid
ning om den afrikanska resan, uteslutande på hortikultur. Jämte den 
nyssnämnda historiken över Uppsala Trädgårdssällskap bör nämnas en 
beskrivning i vår tidskrift 1909 av en troligen så gott som självsteril 
jätteform av Antirrhinum majus, som uppkom i en Uppsala-kultur och som 
några år kunde hållas vid liv i Botaniska trädgården heterozygotiskt och 
genom sticklingar. Örtendahl fick fram exemplar av ända till 325 cm 
höjd. — En av de botaniska kollegerna gav en nu i Uppland ganska spridd 
ampelväxt namnet Plectranthus Örtendahlii Th. Fr. jr.

Den stora botaniska forsknings- och insamlingsresa, som han så många 
år längtat efter att få göra, blev verklighet år 1931. Hans bror Arthur 
Örtendahl innehar en farm i Klein-Karas i Sydvästafrika, och med denna 
farm som utgångspunkt företog han omfattande färder i de omgivande 
bergs- och ökentrakterna. De naturvetenskapliga institutioner i Uppsala 
och Stockholm, som lämnat bidrag till denna forskningsfärd, fingo vid 
Örtendahls hemkomst en riklig och värdefull ersättning för dessa bidrag. 
Själv var jag för Växtbiologiska institutionen synnerligen tacksam ej blott 
för en utmärkt samling diaspor-preparat utan ock för de värdefulla eko
logiska upplysningar jag muntligen om desamma erhöll. — Trädgården 
har riktats med dyrbarheter, bland vilka vi säkert ha att vänta mycket 
av vetenskapligt intresse.

Men denna resa, med vars resultat han arbetade så länge krafterna 
förmådde, bar också döden i sitt följe. Ansträngningarna, dagarnas b etta 
omväxlande med isiga nattläger ute i bergsöknarna bräckte i grund den 
redan åldrade mannens hälsa.

En biografi i Upsala Nya Tidning har utmärkt skildrat några drag av 
Ivan Örtendahl som enskild person-:

»Personligen tillbakadragen och anspråkslös, godlijärtad och vänsäll 
väckte han hos alla han kom i beröring med stora sympatier.»

Rutger Sernander.
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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Årsmöte.
Föreningen sammanträdde den 30 november 1935 å Stockholms Hög

skola under ordförandeskap av professor O. Rosenberg.
Ordföranden meddelade, att föreningen sedan sitt sammanträde i maj 

1935 genom döden förlorat en av sina medlemmar, nämligen kyrkoherden 
i Floda församling E. Torssander, Flodafors.

Det stadgeenliga valet av funktionärer för år 1936 utföll på följande 
sätt: till ordförande utsågs professor O. Rosenberg, till vice ordförande 
professor H. IIesselman, till sekreterare docent R. Florin, till skattmästare 
docent O. Heilborn, till redaktör för tidskriften professor T. Lagerberg, 
till övriga ledamöter i styrelsen professor R. E. Fries, rådman A. IIaf- 
ström, professor E. Melin, professor 11. Nilsson-Ehle, professor G. Samuels- 
son, professor R. Sernander och lektor .1. A. O. Skärman.

Till ledamöter i redaktionskommittén utsågos professor G. E. Du Rietz, 
docent R. Florin, professor T. Lagerberg, professor G. Samuelsson, profes
sor R. Sernander och laborator M. G. Stålfelt.

Till revisorer valdes direktör G. Indebetou och civilingenjör J. Berg
ström med docent C. Malmström och civilingenjör S. Qyarfort som supple
anter.

Vid sammanträdet föredrog laborator M. G. Stålfelt »Om tillväxthor- 
moner» och ingenjör O. Cyrén om »Minnen från en resa runt Egeiska 
havet». Bägge föredragen beledsagades av skioptikonhilder. Ett särskilt 
rikt och vackert bildmaterial åtföljde sistnämnda föredrag, som avslutades 
med förevisning av en utvald samling herbarieväxter från de beresta 
trakterna.

Sammanträdet bevistades av 85 personer.

Nya medlemmar.
Vid styrelsens sammanträde den 10 oktober 1935 invaldes följande med

lemmar:
på förslag av docenten O. Heilborn:

läroverksadjunkten B. Gyllenswärd, Härnösand; 
på förslag av professor G. E. Du Rietz: 

amanuensen Torsten Wikén, Uppsala;
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på förslag av professor T. Lagerberg: 
doktor Wilhelm Rasch, Stockholm;
Vid styrelsens sammanträde den 30 november 1935 invaldes följande 

medlemmar:
på förslag av professor O. Rosenberg:

fil. dr. II. A. K. Lamprecht, Weibullsholm; 
docenten Arne MÜntzing, Svalöv;
doktor Irma Andersson-Kottö, The John limes Horticultural Institution, 

London;
på förslag av professor E. Melin: 

fil. mag. Gösta Lindeberg, Uppsala; 
fil. stud. Sven Kilander, Uppsala; 
fil. mag. Bertil Granström, Uppsala; 
ingenjör II. Strömvall, Obbola; 

på förslag av professor T. Lagerberg:
fil. stud. Magnus Fries, Stockholm 50; 

på förslag av professor H. Osvald:
agronomen fil. kand. Ewert Åberg, Uppsala.

Föreningens statsanslag 1935.

För fortsatt utgivande av Svensk Botanisk Tidskrift under år 1935 har 
Ivungl. Maj:t anvisat åt föreningen 1200 kronor med skyldighet för före
ningen att av tidskriften för samma år avgiftsfritt överlämna till ecklesia
stikdepartementet 1 exemplar, till skolöverstyrelsen 55 exemplar, till 
botaniska institutionen vid universitetet i Uppsala 2 exemplar samt till 
Kungl. biblioteket och pedagogiska biblioteket i Stockholm vartdera 1 
exemplar.

Nyförvärv till föreningens bibliotek.

Periodisk litteratur.

Argentina.
Buenos Aires. — Museo Nacional de Historia Natural: Anales Botånica, 

No. 84, 1935.

Australien.
Sydney, X. S. W. — Sydney University: Reprints, Series 2 (Botany), Vol. 2, 

Nos. 1—8, 1935. — Monograph Series 6 A, Lawson, A. A., A Contribution 
to the Life History of Bowenia, 1935.

Belgien.
Bryssel. — Société Royale de Botanique de Belgique: Bulletin, Tome 07, 

Facs. 1, 1931, Fase. 2, 1935.
Louvain. — La Cellule, Tome 43, Fase. 3, 1934, Tome 44, Fase. 1, 1935.



Brasilien.
Rio de Janeiro. — Instituto Oswaldo Cruz: Memorias, Tomo 28, Fase. 4, 

Tomo 29, Fase. 1—2, 1934, Tomo 30, Fase. 1—2, 1935.
—»—, Instituto de Biologia Vegetal: Arquivos, Vol. 1, No. 2, 1934. — Ro- 

driquesia, Anno 1, No. 1, 1935.

China.
Peiping. — National Tsing Ilua University: The Science Reports, Series B, 

Vol. 1 No. 1—3, 1931, No. 4—5, 1932, No. 6, 1934, Vol. 2, No. 1, 1934.

Danmark.
Kobenhavn. — Carlsberg Laboratoriet: Meddelelser, Bd. 20, No. 11, 1934. 

Forfatter- og sagregister 1928-1934, (1935). — Register tili Bd. 20, 
1935. — Comptes Rendus, Serie Chimique, Vol. 21, No. 1—3, 1935, Serie 
Pliysiologique, Vol. 21, No. 1, 1934, No. 2—5, 1935.

—*—, Dansk Botanisk Förening: Botanisk Tidsskrift, Bd. 12, II. 5, Bd. 43, 
H. 1, 1934, II. 2—3, 1935. — Dansk Botanisk Arkiv, Bd. 8, No. 5-0,1934, 
No. 7, 1935.
»—, Nordiske Jordbrugsforskeres Förening: Nordisk Jordbrugsforskning, 
II. 5—8, 1934, II. 1—2, 1935.

Danzig.
Danzig. — Naturforschende Gesellschaft: Schriften, Bd. 19, II. 4, 1933.
—»—, Westpreussischer Botanisch-Zoologischer Verein: Bericht, No. 54, 

1932, No. 55, 1933.

Estland.
Tartu (Dorpat). — Inst.- et Hort. Bot.: Acta, Vol. 4, Fase. 1—2, 1935.

Finland.
Helsingfors. — Forstliga Forskningsanstalten: Meddelanden, No. 14, 1929— 

1934, No. 19, 1934.
—»—, Societas pro Fauna et Flora Fennica: Acta Botanica Fennica, No.

13—10, 1934—1935. — Memoranda, No. 10, 1933—1935.
—»—, Societas Zoolog.-Botanica Fennica Vanamo: Annales Botanici, Tom 5, 

1934—1935.
Abo. — Academiae Aboensis Mathematica et Physica Acta, No. 8, 1935.

Frankrike.
Paris. — Société Botanique de France: Bulletin, Tome 81, No. 7—10, 1934, 

Tome 82, No. 1—0, 1935.
Toulouse. — Société d’Histoire naturelle: Bulletin, Tome 06, Fase. 1—4, 1934.
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Italien.

Florens. — Societå Botanica Italiana: Nuova Giornale Botanico Italiano, 
N. S., Vol. 41, No. 3—4, 1934, Vol. 42, No. 1—2, 1935.

Genova. —• Archivio Botanico, Vol. 10, Fasc, 3—4, 1934, Vol. 11, Fase. 
1—2, 1935.

Japan.
Hiroshima. — Hiroshima University: Journal of Science, Series B, Div. 2 

(Botany), Vol. 2, Art. 2, 1934.
Koishikawa-ku, Tokyo. — The Botanical Society of Japan: The Botanical 

Magazine, Vol. 48, No. 573—576, 1934, Vol. 49, No. 577—584, 1935.
Kurashiki, Okayama-ken. — Ohara Institute for Agricultural Research: 

Berichte, Ed. 6, H. 3, 1934, II. 4, 1935, Bd. 7, II. 1, 1935.
Otsuka, Tokyo. — University of Literature and Science: Science Report, 

Section B, Vol. 1, No. 25, Vol. 2, No. 26—33, 1934.
Sapporo. — Hokkaido Imperial University, Faculty of Science: Journal, 

Series 5, Botany, Vol. 3, No. 3—4, 1934, No. 5, 1935, Vol. 4, No. 1, 1935.
—»—, Hokkaido Imperial University, Faculty of Science, Institute of Algo- 

logical Research: Scientific Papers, Vol. 1, No. 1, 1935.
Sendai. — Tohoku Imperial University: Science Report, Vol. 9, No. 2—3, 

1934, No. 4, 1935, Vol. 10, No. 1—2, 1935.

Nederländerna.
Amsterdam. — Recueil des travaux botaniques néerlandais, Vol. 32, I.ivr. 

1, 1935.
Leyden. — ’s Rijks Herbarium: Blumea, Vol. 1, No. 2—3, 1935. 
Wageningen. — Laboratorium voor plantenphysiologisch onderzoek: Mede- 

< I eel in gen, No. 40—41, 1934, No. 42-44, 1935.

Nordamerikas Förenta Stater.

Berkeley, Cal. — University of California: Publications in Botany, Vol. 17, 
No. 11—15, 1934, Vol. 18, No. 1, Vol. 19, No. 1, 1935. — Index o. titelblad, 
Vol. 17, 1932—1934, (1935).

Boston, Mass. — New England Bot. Club: Rhodora, Vol. 36, No. 430—432,
1934, Vol. 37, No. 433—442, 1935.

Brooklyn, N. Y. — American Jornal of Botany, Vol. 21, No. 8—10, 1934, 
Vol. 22, No. 1—8, 1935.

Chicago, 111. — The Botanical Gazette, Vol. 96, No. 1—2, 1934, No. 3—4,
1935, Vol. 97, No. 1, 1935.

New York, N. Y. — Torrey Botanical Club: Bulletin, Vol. 61, No. 7—9, 1934, 
Vol. 62, No. 1—7, 1935.

Philadelphia, Penn. — Academy of Natural Sciences: Proceedings, Vol. 86, 
1934, (1935).

San Francisco, Cal. — California Academy of Sciences: Proceedings, 
Vol. 20, No. 11, 1933, Vol. 21, No. 10—12, 1933, No. 13—18, 1934, No. 19— 
21, 1935.



St. Louis, Mo. — Missouri Botanical Garden: Annals, Vol. 21, No. il—-I, 1934, 
Vol. 22, No. 1—2, 1935.

Washington, D. C. — United States Department of Agriculture Library: 
Journal of Agricultural Research, Vol. 49, No. 4—12, 1934, Vol. 50, No. 
1—12, Vol. 51, No. 1—3, 1935. — Index, Vol. 48, 1934, Vol. 49, 1935.

Moods Hole, Mass. — The Marine Biological Laboratory: The Biological 
Bulletin, Vol. 67, No. 2—3, 1934, Vol. 68, No. 1—3, Vol. 69, No. 1, 1935.

\onkers, N. 5. — Boyce Thompson Institute for Plant Research: Contri
butions, Vol. 6, No. 3—4, 1934, Vol. 7, No. 1—3, 1935.

Norge.
Bergen. — Bergens Museum:,Aarbok, II. 1—2, 1934, II. 1, 1935. — Aarsbe- 

retning 1933—1934. — Naturen, Aarg. 58, No. 11—12, 1934, Aarg. 59, No. 
1—9, 1935.

Oslo. — Norges Landbrukshoiskole (Ås): Aarsberetning 1933—1934, (1935).
Meldinger, Vol. 14, No. 5—9, 1934, Vol. 15, No. 1—8, 1935.

—»—, Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, Bd. 69, Bd. 74, 1934. — Chri- 
stophersen, E., Plants of Gough Island, 1934.

I rondheim. — Det Kongélige Norske Videnskabers Selskab: Aarsberetning 
1933, (1934). — Forhandlinger, Bd. 7, 1934, (1935). — Oldsaksamlingens 
tilvekst 1933, (1934). — Skrifter 1934, (1935).

Polen.
Krakau. — Académie Polonaise des sciences et des lettres: Bulletin Inter

national, Serie B, 1, No. 1—7, Serie B, 2, No. 5—7, 1934. — Complex Ren- 
dus Mensuels, No. 8—10, 1934, No. 1, 1935. — Starunia, No. 1—5, 1934,

Warszawa. — Societas Botanicorum Poloniae: Acta, Vol. 10, No. 4, 1933, 
Vol, 11, No. 2—3, 1934.

Portugal.
Coimbra. — Institut de Botanique: Sociedade Broteriana Boletim, Serie 2, 

Vol. 6, 1929—1930, Vol. 7, 1931, Vol. 9, 1934.
Lissabon. — Brotéria (Serie Ciéncias naturais), Vol. 3, Ease. 1, 1934, Vol. 4, 

Fasc. 1—3, 1935.

Rumänien.
Cernauti. — Faculté des Sciences: Bulletin, Vol. 7, Fase, 1—2, 1933, (1934).

Schweiz.
Bern. — Schweizerische Naturforschende Gesellschaft: Beiträge, Bd. 7, 

H. 1, Bd. 8, H. 1, 1933. —- Matériaux, Vol. 7, Fasc. 2, 1933.
Zürich. — Geobotanisches Forschungsinstitut Rübel: Bericht, 1931, (1932), 

1932, (1933), 1933, (1934), 1935. — Veröffentlichungen, II. 7:3, 1931.
—»—, Naturforschende Gesellschaft in Zürich: Neujahrsblatt, No. 137,1935. 

— Vierteljahrsschrift, Jahrg. 79, H. 1—4, 1934, Jahrg. 80, H. 1—2, 1935.
—»—, Schweizerische Naturforschende Gesellschaft: Beiträge zur geobota- 

nischen Landesaufnahme, No. 18, 1935.



Sovjet-unionen.
Leningrad. — Institute of Plant Industry: Bulletin of Applied Botany of 

Genetics and Plant-Breeding, Series 2, No. 6, 1934, Series 3, No. 4—5, 
1934, No. 7, 1935, Series 13, No. 2—5, 1934, No. 6, 1935. — List of Publi
cations 1933, (1934).

—»—, Akademie der Wissenschaften U. S. S. R., Botanisches Institut: Acta, 
Series 2, Fasc. 2, 1934, (1935), Series 3 (Geobotanica), Fase. 1, 1934. — 
Flora, No. 2, 1934, No. 3, 1935. — Sovjetskaja Botanika, No. 3—(i, 1934, 
No. 1—2, 1935.

Moskau. — Société des Naturalistes: Bulletin, N. S., Tome 43, Livr. 1—2,1934. 
Taschkent. — Université de l’Asie Centrale: Acta, Series 7 D, Fasc. 3, 

Series 8 B, Fasc. 17, 1934, Series 8 C, Fasc. 1, 1933. — Bulletin, Livr. 19, 
1934. _ Catalogue, No. 2, 1934. — Flora för trakten kring Taschkent, 
H. 1.1923, 11. 2, 1924.

Tiflis. — Institut Botanique: Travaux, Tome 1, 1934.
Tomsk. — Staats-Universität: Berichte, Bd. 85, 1932. — Arbeiten, Tom. 

86, 1934.
Storbritannien.

Edinburgh. - Botanical Society: Transactions and Proceedings, Vol. 31, 
p. 2, Session 1933—1934.

—»—, Royal Botanical Garden: Notes, Vol. 18, No. 90, 1935.
London. — Linnean Society: Journal, Vol. 49, No. 332, Vol. 50, No. 333, 1935.

Sverige.
Jönköping. — Svenska Mosskulturföreningen: Tidskrift, Arg. 48, No. 5—6,

1934, Arg. 49, No. 1—5, 1935.
Lund. —■ Lunds Botaniska Förening: Botaniska Notiser, II. 5—6, 1934, 

II. 1-5, 1935.
Stockholm. — Föreningen för Dendrologi och Parkvård: Lustgården, Arg. 

15, 1934.
—»—, Geologiska Föreningen: Förhandlingar, Bd. 56, H. 3—4, 1934, Bd. 57, 

II. 1 2, 1935.
—»—, K. Svenska Vetenskapsakademien: Arkiv för Botanik, Bd. 26, 11. 4,

1935. — Skrifter i naturskyddsärenden, No. 28—29, 1935.
—»—, Statens Centrala Frökontrollanstalt: Meddelanden, No. 10, 1935.
—»—, Statens Skogsförsöksanstalt: Meddelanden, II. 27, No. 5—12, 1934, 

IL 28, N. 1—8, 1935. — Flygblad, No. 45, 1935.
Stockholm. — Statens Växtskyddsanstalt: Meddelanden, No. 9—12, 1935.— 

Flygblad, No. 10—14, 1934, No. 15—19, 1935.
—»—, Svenska Skogsvårdsföreningen: Tidskrift, Årg. 32, 11.3—4, 1934, Årg. 

33, II. 1—3, 1935. — Skogen, Årg. 21, No. 21—24, 1934, Årg. 22, No. 1—20, 
1935.

Svalöv, — Sveriges Utsädesförening: Tidskrift, Årg. 44, II. 4—6, 1931, Årg. 
45, II. 1—3, 1935.

Sydafrika.
Cape Town. — Royal Society of South Africa: Transactions, Vol. 22, p. 4, 
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bericht, No. 106, 1933, (1934).
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Svenska Turistföreningen: En krönika vid 50-årsjubileet d. 27 februari 
1935 av föreningens sekreterare Carl-Julius Anrick, Stockholm, 1935. 

Svenska Naturskyddsföreningens Årsskrift: Sveriges Natur, 1935, (26 årg.).
— Wahlström & Widstrands förlag, Stockholm.

Wettstein, R., f, Handbuch der systematischen Botanik, Bd. 2, Vierte 
umgearbeitete Auflage, 1935. — Verlag Franz Deuticke, Leipzig und Wien. 

Zycha, II., Kryptogamenflora der Mark Brandenburg, Bd. 6 A, Pilze 2, 
Mucorineae. 1935, Leipzig, herausgegeben von dem Botanischen Verein 
der Provinz Brandenburg. —• Verlag Gebrüder Borntraeger, Berlin.

Föreningens vårutflykt 1935.
Föreningens sedvanliga vårutflykt ägde rum på Kristi himmelfärdsdag, 

torsdagen den 30 maj 1935, och hade formen av en bussfärd genom en 
stor del av Södertörn med Nynäshamn som slutmål. Två förhyrda bussar 
och en privatbil förde oss kl. 10 fm. från Gustav Adolfs torg i Stockholm, 
ut genom Hornstull samt över Fittja och Tumba till Grindsjön på gränsen 
mellan Grödinge och Sorunda socknar. Här följde under en och en halv 
timmes tid en exkursion genom det vackra, starkt kuperade skogsområdet 
vid sjöns nordvästra strand under ledning av undertecknad, varvid med. 
lic. Herman Persson demonstrerade mossor och assistenten, fil. d:r Erik 
Asplund i korthet meddelade sina erfarenheter av traktens kärlväxtflora. 
Sedan vi stärkt oss med matsäckslunch inuti bussarna, förde oss dessa 
över Osmo till Hammersta. Där stannade vi i nära två timmar och fingo 
under Lrik Asplunds ledning göra en vandring genom ett av Stockholms
traktens vackraste lövängsområden (fig. 1; jfr Häringehalvön, fig. hos Frö
man 1930, sid. 312, och Sörlin 1933, sid. 126). Från Hammersta återvände 
en del av sällskapet i den ena bussen direkt till Stockholm, medan de övriga 
— 27 personer — före hemfärden fortsatte till Nynäshamn och kl. 6 em. 
samlades till gemensam middag på Strandrestaurangen.

Efter en hel vecka av vackra dagar med mestadels klar himmel och 
c:a +15° i luften, skedde natten till Kristi himmelfärdsdag ett hastigt 
omslag i vädret. Exkursionsdagens morgon låg Stockholmstrakten — ett 
stycke ned i Södertörn — klädd i ett ordentligt snötäcke, som senare för
byttes i slask. Temperaturen var nu endast ett par grader över noll, och 
från det mörka molntaket silade ett tröstlöst dagsregn. Trots dessa vidriga 
väderleksförhållanden hade utflykten samlat 48 deltagare. Endast några 
få av de anmälda hade ej infunnit sig, då bussarna startade, vilket tyder 
på att Stockholmsbotanisterna ingalunda äro något vekligt släkte. Bland 
deltagarna märktes föreningens ordförande, professor O. Rosenberg, dess 
vice ordförande, professor II. IIesselman, dess sekreterare, docent R. Florin, 
professor G. Samuelsson, laborator M. G. Stålfelt, konservator O. IIöeg, 

Trondheim, telegrafkommissarie Fr. Agelin, laborator Wolmar Bondeson, 
godsägare Berndt de Brun, fil. lic. Ivar Elvers, med. d:r Harald Fröder-
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ström, pastor John Lagerkranz, aktuarie Erik Lindh, docent Carl Malm
ström, kanslirådet Henrik Nissen, fil. lic. Erik Rennerfei.t, redaktör N. 
Stenlid, civilingenjör Torgil Stähle, doktor P. A. Tonell, fil. lic. Sölve 

Widell m. fl.

Utfärdens första mål var Grindsjön och framför allt den vid densamma 
vildväxande m urgröna n (Stockholmstraktens växter, sid. 89, Fröman 

1932, sid. 218—221, 1934, sid. 131—132 jämte fig. 8 och 9). Utefter sjöns nord
västra strand finnas tre skilda murgrönsförekomster, av vilka de två öst
ligare besöktes under exkursionen. De upptäcktes omkring år 1907 av 
ägaren, godsägare J. H. Eckerström, som sedan dess aktat dem mycket 
noga. Eckerström var själv oss till mötes och berättade ett och annat 
om den kringliggande skogen, varefter han så småningom, vilket må tack
samt antecknas, bjöd åtskilliga frusna exkursionsdeltagare på varmt kaffe 
i den lilla, utomordentligt vackert belägna sportstugan nära sjöns strand.

Det östligaste murgrönsbeståndet, som vi först kommo fram till, liar sin 
underkant belägen 10 m över sjöns yta, c:a 50 m från stranden, och bildar 
på skogssluttningen en mer eller mindre tät matta, c:a 20 X 30 m i ut
sträckning, med enstaka rankor klättrande uppför några granstammar, den 
högsta till c:a 5 m:s höjd. Bland buskarna märkes Ribes alpinum och i 
fältskiktet Anemone hepatica, Fragaria vesca, Luzula pilosa, Oxalis, Pteris, 
Pgrola secunda, Sanicula, Vaccinium mijrtillus, V. vitis idaea, Veronica 
chamaedrgs och T. officinalis.

Det mellersta av de tre bestånden, som befinner sig c:a 400 m längre 
mot VSV, på sydsidan av ett litet framskjutande bergparti, har under
kanten 14 m över sjöns yta, c:a 75 m från stranden. Här klättrar mur- 
grönan med en grov stam — 4,6 cm i genomskärning — uppför en c:a 5 
m hög, brant klippvägg, på vilken den slutligen, hunnen upp i ljuset all
deles under en avsats i berget, breder ut sig till ett stort, yvigt täcke av 
fertila skott, som varje år i slutet av oktober är översållat med blommor. 
Detta är den nordligaste blommande vilda murgrönan i Sverige. Under 
exkursionen kunde till och med talrika halvmogna—mogna bär demon
streras, ett i Stockholmstrakten ovanligt förhållande, vilket möjliggjorts 
genom den gångna vinterns och föregående sommars för murgrönan gynn
samma väderlek.

De svenska murgrönsförekomsterna äro växtgeografiskt intressanta. Mur
grönan är också en prydnad för de skogar, där den förekommer, men 
hotas tyvärr av många faror, särskilt allvarliga i närheten av artens nord
gräns (Örtenblad 1915, sid. 61—62, Fröman 1932, sid. 215, 238, 1934, sid. 
132, 134). Ett nytt hjälpmedel till murgrönans skydd ha vi erhållit i två 
fridlysningar, som i år utfärdats. Sålunda har »med stöd av 11 § 
lagen den 25 juni 1909 angående naturminnens fredande» beträffande dels 
Stockholms stad, dels Stockholms län meddelats »förbud för 
envar att å område, vartill han ej har äganderätt eller nyttjanderätt, av
siktligt borttaga eller skada vildväxande murgröna (Hedera helix L.)». 
Resolutionerna äro daterade för Stockholms stad den 15 maj och för 
Stockholms län den 29 maj 1935. Grindsjömurgrönorna hade alltså blivit 
lagligen fridlysta dagen före vårt besök.
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B. de Brun foto 30 maj 1935.
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Fig. 1. Få väg mot lövängarna vid Hammersta,

Vid Hammersta hade vi, som förut nämnts, till ciceron Erik Asplund. 
Han hade vid ett tidigare besök — den 13 juli 1932 — undersökt floran i 
trakten och gjort upp en artlista över densamma. Då det endast var 
lövängarna och deras närmaste omgivningar, som voro föremål för 
vårt eget intresse, uppräknas härnedan ett antal dithörande arter, som 
nästan alla iakttogos även av oss.

Träd: Acer, Fraxinus, Pyrus malus, Quercns, Sorbus suecica, Tilia, 
Ulmus m. fl.

Buskar: Berberis, Corylus, Crataegus calycina, Lonicera xylosteum, 
Rhamnus cathartica, Ribes alpinum, Viburnum.

Gräs: Agropyrum caninum, Avena pubescens, Bromus Benekenii, Cala- 
magrostis arnndinacea, Festuca gigantea, Hordeum europaeum, Melica uni- 
flora, Milium.

Halvgräs: Carex divulsa, C. Pairaei.
Örter: Actaea, Adoxa, Ajuga pyramidalis, Alchemilla alpestris, A. fili- 

caulis, Alliaria, Allium ursinum, Angelica silvestris, Arabis hirsuta, Asperula 
odorata, Campanula lalifolia, C. trachelium, Chelidonium, Clinopodium vul
gäre, Crepis praemorsa, Cgnanchum, Dentaria, Gagea lutea, Galium aparine, 
Geranium lucidum, G. silvaticum, Helleborine lalifolia, Heracleum sibiricum, 
Impatiens noli längere, Lacluca muralis, Laserpitium, Lathraea, Lathgrus 
vernus, Listera ovata, Melandrium dioicum, Orchis maculatus, Paris, Platan- 
thera bifolia, P. chlorantha, Pulmonaria, Pyrola rotundifolia, Ranunculus 
auricomus, R. ficaria, R. polyanthemus, Sanicula, Scorzonera humilis, Serra-
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tula, Stachys silvatica, Vicia silvatica, Viola mirabilis, V. riviniana X silvestris 
(Stockholmstraktens växter sid. 215), V. silvestris.

Mossor (enligt H. Persson): Anomodon longifolius, Homomallium incur- 
vatum c. fr., Leskeella nervosa m. fl. — På trädesåker intill: Braehythecium 
albicairs c. fr. (rikligt fruktificerande), B. salebrosum ad campestre c. fr.

Ingmar Fröman.
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Svensk Botanisk Tidskrift. 1935. Bd. 29, H. 4.

NOTISER.

Densjätte internationella botaniska kongressen ägde 
rum i Amsterdam under tiden den 2—7 september 1935. Deltagarna över
skredo tusentalet. Som president fungerade professor J. C. Schoute, Gro
ningen, och som sekreterare dr. M. J. Sirks, Wageningen. Kongres
sen var delad på 10 sektioner: agronomi, cytologi, genetik, geobotanik, 
morfologi och anatomi, mykologi och bakteriologi, fytopatologi, paleo- 
botanik, fysiologi samt systematik. Kongressbyrån var inrymd i det ståt
liga Kolonialinstitutet. Här liksom i de närliggande laboratoriebyggnaderna 
liöllo sektionerna sina sammanträden. Flera sådana av mera enskild natur 
ägde rum redan söndagen den 1 september, och på samma dags afton 
hade Nederländska Botaniska Sällskapet anordnat en mottagning för kon
gressdeltagarna i Kolonialinstitutets stora aula. Av de följande vecko
dagarna hade fyra anslagits till sammanträden och två till exkursioner. 
Programmet var vidlyftigt, och tiden måste därför utnyttjas till det yttersta. 
Närmare 170 föredrag höllos, de flesta åtföljda av diskussion. Exkursio
nerna förde till Utrecht, Lisse, Baarn, Leiden, Delft och Wageningen, där 
tillfälle gavs att under sakkunnig ledning bese institutioner, laboratorier 
och botaniska trädgårdar. Dessutom företogos geobolaniska exkursioner 
till ljunghedsområdet »De Hooge Veluwe» samt till dynerna å ön Voorne. 
Kongressens avslutning ägde rum den 7 september. Under de närmast 
följande dagarna företogos ytterligare exkursioner till Zuiderzee och Gro
ningen, och Nederländska Mykologiska Sällskapet hade anordnat en sär
skild exkursion. Därtill avhölls en »Karbon-konferens» av paleobotanisterna.

Den sjunde internationella botaniska kongressen i 
Stockholm 1 9 4 0. — Redan före Cambridge-kongressen 1930 uttalades 
i tongivande utländska botaniska kretsar livliga förhoppningar om, att en 
internationell botanisk kongress måtte snarast förläggas till Sverige, på 
vilket land man i detta sammanhang fäste de största förväntningar med 
hänsyn till den svenska botanikens traditioner. Då sedermera — i sam
band med förberedelserna för kongressen i Amsterdam — för två år sedan 
den frågan uppkom, var den sjunde internationella botaniska kongressen 
skulle hållas, framställdes av den botaniska sektionen av den internatio
nella unionen för biologiska vetenskaper det önskemålet, att Sverige måtte 
anförtros organisationen av denna kongress. Med anledning härav för
anstaltades från svensk sida om undersökning av förutsättningarna för 
realiserandet av det gjorda förslaget. En första sådan förutsättning be
fanns vara vårt lands anslutning till den botaniska sektionen av den inter
nationella biologiska unionen. På underdånig framställning av vetenskaps
akademien medgav Kungl. Maj:t denna anslutning och förordnade, att



vetenskapsakademiens sjätte klass skulle fungera såsom svensk national
kommitté för botanik.

Därjämte samlades i början av 1934 professorer i botanik och angrän
sande ämnen till ett möte i Stockholm för diskussion angående i vad man 
förutsättningar i övrigt kunde anses vara förbanden för hållandet av den 
sjunde internationella botaniska kongressen i Sverige. Mötet tillsatte en 
av fem personer bestående utredningskommitté, som därefter verkställde 
vissa preliminära undersökningar, framför allt angående kostnaderna för 
hållandet av en dylik kongress. Den överlämnade i april innevarande år 
en promemoria härom till statsrådet och chefen för Kungi. Ecklesiastik
departementet med förfrågan, huruvida Regeringen ville lämna tillstånd 
till att en inbjudan om hållandet av nästa kongress i Sverige år 1940 fram
fördes vid Amsterdamkongressen i början av september månad. Ilärpå 
erhöll kommittén genom tf. expeditionschefen G. II. Berggren den 13 au
gusti t935 det svaret, alt statsrådet och chefen för K. Ecklesiastikdeparte
mentet för sin del ingenting hade att invända mot att den svenska delega
tionen vid kongressen i Amsterdam framförde en sådan inbjudan. Slut
ligen erhöll utredningskommitténs sekreterare på därom gjord underdånig 
ansökan ett statsanslag för studier rörande den sjätte internationella bo
taniska kongressens organisation.

Med stöd av nämnda statsrådsuttalande framförde svenska regeringens 
representant vid kongressens i Amsterdam öppnande en inbjudan att av
hålla den sjunde internationella botaniska kongressen i Sverige år 1940. 
Kongressen beslöt sedermera enhälligt antaga denna inbjudan.

Den av förutnämnda representativa professorsmöte tillsatta utrednings- 
kommittén utfärdade med anledning av Amsterdambeslutet kallelse till 
ett större botanistmöte i Stockholm den 19 oktober 1935 med huvudsakligt 
ändamål att förrätta val av organisationskommitté samt att diskutera och 
framlägga förslag angående den blivande kongressens förläggning, om
fattning och organisation. Till ledamöter av organisationskommittén ut- 
sågos professorerna G. E. Du Rietz, G. Edman, R. E. Fries, T. G. Halle, 
11. Heribert-Nilsson, II. Hesselman, II. Kylin, T. Lagerberg, 11. Lundegårdh, 
E. Melin, S. Murbeck, II. Nilsson-Ehle, II. Osvald, I.. von Post, O. Rosen
berg, G. Samuelsson, R. Sernander, G. Skottsberg, G. Sundelin, N. Sve- 
delius, G. Turesson och II. Witte samt docenterna R. Florin och O. IIeil- 
born. Till organisationskommitténs (och kongressens) ordförande valdes 
professor Fries, till dess vice ordförande professor Svedelius, till sekre
terare docenten Florin och till skattmästare docenten Heilborn.

Vid ett den 29 oktober 1935 hållet sammanträde har organisationskom
mittén behandlat frågan om finansieringen av organisationsarbetet för 
kongressen samt gått i författning om ingivande den 5 november 1935 till 
Kungl. Maj:t av underdånig framställning om proposition till Riksdagen 
angående ett reservationsanslag av kronor 40,000: —, avsett såsom bidrag 
till täckandet av kongressens organisationskostnader.

Docentur er. — Till docenter ha förordnats: i ärftlighetslära vid 
Lunds universitet fil. dr. J. A. Levan; i botanik vid Stockholms högskola fil. 
dr. B. Bergman; i växtfysiologi vid Lantbrukshögskolan fil. dr. II. Burström.
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Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift.
Manuskript och korrektur, ävensom skrivelser angående uppsatser, sändas till 

redaktören under adress Experimental fältet.
Tryckningstillstånd kan meddelas, först sedan manuskriptet i komplett 

skick kommit redaktionen tillhanda.
Korrigeringskostnad, som överstiger 10 % av sättningskostnaden, betalas 

av vederbörande författare.
Enligt styrelsens beslut få avhandlingar i regel icke överskrida 2 ark. 

Författare av större avhandlingar kunna åläggas att betala intill hälften 
av framställningskostnaderna för den överskjutande delen; för doktors
avhandlingar gälla särskilda bestämmelser. Endast oundgängligen nöd
vändiga figurer kunna mottagas.

Med avseende på stilblandningar gälla följande regler:
1. Auktorsnamn sättas med gemena (vanlig stil).
2. Personnamn i löpande text sättas med Kapitaler (understrykas dubbelt i 

manuskriptet).
3. Latinska växtnamn i texten sättas med kursiv stil (understrykas enkelt i 

manuskriptet).
4. Ord och meningar, som särskilt skola framhållas, spärras (understrykas 

med en bruten linje i manuskriptet).
Figurer i texten numreras med arabiska siffror och förses med kort förklaring. 

Om [lera bilder sammanföras under samma figurnummer, betecknas de särskilda 
bilderna med kursiva bokstäver (a, b, c, o. s. v.), ej med siffror.

Planscher numreras med romerska och de i dem ingående figurerna med arabiska 
siffror.

Tabeller numreras med romerska siffror och förses med kort rubrik.
Citerade arbeten sammanföras till en avhandlingen bifogad litteraturförteckning 

och ordnas alfabetiskt efter författarnamn. Uppställningen bör göras i enlighet 
med följande exempel:
ItAUNKiAiR, C., Measuring apparatus for statistical investigations of Plantforma- 

tions. — Bot. Tidsskr., Bd. 33, H. 1, Kabenhavn 1912.
Om två eller flera avhandlingar av samma författare och med samma tryckår 

citeras, betecknas dessa med (a), (b), (c) o. s. v. Dessa beteckningar införas omedel
bart efter författarnamnet.

Citat i texten göras genom att omedelbart efter författarnamnet inom parentes 
anföra sida i avhandlingen eller därtill tryckår och särskild beteckning, om så 
erfordras. Exempel: Raunkler (sid. 3) eller Raunki,er (1912, sid. 3) eller Ralnkiaer 
(1912 a, sid. 3).

Noter under texten böra undvikas.
Det är önskvärt, att större avhandlingar av allmänt vetenskapligt innehåll för

fattas på engelska, franska eller tyska eller åtminstone förses med en samman
fattning på något av dessa språk.

Manuskript, som ej är skrivet på svenska, skall vara översatt eller ock gran
skat av sakkunnig språkinan; meddelande härom skall tillställas redaktören.

Direkt förbindelse mellan författaren och try eke riet får ej äga rum.
Författaren erhåller avgiftsfritt 100 särtryck med omslag av sin i tidskriften 

intagna avhandling. Av uppsatser och smärre meddelanden, intagna i tidskriftens 
borgisavdelning, lämnas särtryck endast efter särskild överenskommelse.

Redaktionen.
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