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BOTANISKA SEKTIONEN I UPPSALA 75 ÅR.

EN ÅTERBLICK PÅ SEKTIONENS ÄLDRE HISTORIA.1

AV

NILS SVEDELIUS.

Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet i 
Uppsala kan i dessa dagar se tillbaka på en 75-årig tillvaro, en 
förvisso i och för sig ej så hög ålder, när det gäller ett veten
skapligt samfund i vårt gamla kulturland, men en ålder, som blir 
litet mera aktningsvärd, om vi besinna, att det är en uppsala
studenternas egen vetenskapliga organisation, som hållit sig vid 
liv under så många studentgenerationer och som därunder utgjort 
en med kärlek och intresse omfattad, viktig del av den akade
miska utbildningen, på samma gång som den även gjort en be
tydande insats i den botaniska forskningens tjänst. Det kan ej 
nog kraftigt betonas, att hela organisationen, så långt som den 
kan spåras tillbaka i tiden, haft studenternas eget fria initiativ 
att tacka såväl för sin uppkomst som för sitt fortsatta bestånd. 
Det är nämligen påfallande, att i allra äldsta tider •— jag menar 
under Elias Fries’ och Joh. Erh. Areschougs tid — professorerna 
med sällsynta undantag icke deltagit i sammanträdena.

Då Botaniska Sektionen för 75 år sedan (1865) stiftades, så upp
stod den emellertid icke oförmedlad ur intet, utan den bildades 
genom en frivillig uppdelning av en äldre sammanslutning, näm
ligen den Botanico-Zoologiska Sectionen av Naturvetenskapliga * 12

1 Minnestal vid högtidssammanträdet å nya botaniska hörsalen den 16 mars 1940 
under presidium av Sektionens till inskrivningsåldern äldste närvarande ledamot, 
professor C. Th. Mörner, för tillfället vald »hederssekreterare». Talet här åter
givet i något utvidgad och förändrad form.

12 — 40399. Svensk Botanisk Tidskrift. 1940.
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Studentsällskapet, som bildats redan år 1853. Det kan för oss ha 
sitt intresse att i dag även beröra detta sällskaps utveckling ifrån 
begynnelsen.

Natural-Historiska Föreningen och Botanico-Zoologiska Sectionen
1853—1865.

Den 8 mars 1853 bildades av en ung 21-årig student, Thore 
Magnus Fries, Smål., jämte nio kamrater, en »Natural-Historisk 
Förening» bland Uppsala studenter för botanikens och zoologiens 
studium.

Det första sammanträdet hölls i Fries’ bostad. Närvarande voro: 
Fries, C. E. Bergstrand, F. L. Ekman, A. Floderus, B. Flode- 
rus, M. M. Floderus, R. Hartman, F. W. Hultman, M. A. Lind
blad och C. J. L. Lönnberg. Till sekreterare utsågs Fries. Ord
förande skulle ej väljas, utan dagens föredragshållare tjänstgjorde 
som ordförande. Föreningens ändamål var enligt protokollet att

»åstadkomma ett mera lifvadt och lifvande studium än blotta ’examens- 
plugget’ kan åstadkomma, att åstadkomma en större förtroligliet och deraf 
följande meddelsamhet mellan de förut för hvarandra nästan obekanta 
idkarna af samma studier».

Genom diskussioner över naturalhistoriska frågor ville man vinna 
större insikt i dunkla ämnen — med ett ord visa sanningen av 
den gamla satsen »Conjuncti valemus», det är: genom samverkan 
skola vi vinna styrka.

Redan mot slutet av terminen, efter endast fyra sammankoms
ter, förenade sig emellertid den nybildade »Natural-Historiska 
Föreningen» med den redan förut existerande »Naturvetenskapliga 
Föreningen» och bildade de tillsammans det »Naturvetenskapliga 
Studentsällskapet i Uppsala» (1853), som uppdelade sig på 3 
sektioner:

1) Botanico-Zoologiska Sectionen; 2) Fysico-Matematiska Sectio
nen och 3) Chemico-Mineralogiska Sectionen.

Redan följande år väcktes förslag om att Botanico-Zoologiska 
Sectionen skulle delas på två. Botanisterna klagade på zoologer
nas ringa intresse: under 5 sammankomster hade blott 2 zoolo
giska föredrag hållits mot 16 botaniska. Botanisterna voro så 
många, att de kunde väl för sig bilda egen sektion. Botanico- 
Zoologiska Sectionen höll emellertid ihop ända till den 14 mars 
1864, då den höll sitt sista sammanträde. Samma dag antecknade
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sig 38 ledamöter i den nya Botaniska Sektionen, som därmed kan 
anses vara stiftad. Dess första sammankomst hölls emellertid 
först den 28 mars 1865.

Bland dessa 38 stiftare märkas främst å l:sta sidan i matrikeln 
Th. M. Fries, Smål., och Jonas Bjurzon, Werml. Av de andra 
må bland dessa 38 följande här anföras 
i den ordning de inskrivit sina namn i 
matrikeln: R. F. Fristedt, Sthlm., F. J.
Björnström, Sörml., M. A. Lindblad,
Sörml., N. F. Ahlberg, Norrl., E. Ähr- 
ling, Sörml., P. T. Cleve, Sthlm., V. B.
Wittrock, Werml., C. W. H. Mosén, 
üg., E. H. E. Wahlen, Ög., F. B. Aulin,
Sörml., S. O. E. Almquist, Upl., P. G.
Theorin, Smål., ,1. S. Axell, Norrl., T.
F. H. Tullberg, Upl., P. F. H. De Laval,
Westml., S. E. Henschen, Upl., O. M.
Falk, Kalm., J. G. C. Lagergren, Werml.,
N. G. W. Lagerstedt, Werml., G. A. Tise- 
lius, Norrl., M. B. Svederus, Westml.,
O. R. Fries, Smål., och H. Stolpe, Norrl.

Det synes icke vara nr vägen alt vid detta tillfälle med några
ord beröra den botaniska verksamheten även i den gamla 
Botanico-Zoologiska sektionen. Vi få därigenom en viss inblick i 
de frågor och problem botanisterna i Uppsala sysslade med på 
50- och 60-talen.

Den 18/:i 1853, det första egentliga arbetssammanträdet, håller 
sekreteraren Ih. M. Imues föredrag om »Sexualsystemet och be- 
fruktningsteoriens öden före Linnés uppträdande». Vi se alltså, 
alt den sedermera sa frejdade Linné-forskaren redan lidigt, vid 
21 ais ålder, intresserade sig för Linné och botanikens historia. 
Det äi ganska märkligt att annotera, att det sista föredrag, som 
Fries höll i Botaniska Sektionen den S6/io 1909 — alltså 56 år 
senare — det handlade också om »Några episoder ur Linnés liv». 
Sonen Iiiore L. E. Fries var da Sektionens sekreterare.

Vid första sektionssammanträdet uppmanas sektionsmedlemmarna 
a\ sekreteraren att även aktgiva på vårväxternas uppträdande och 
första blomning, på trädens lövsprickning in. m., och var och en 
skulle i sin hembygd anteckna sina iakttagelser, men, står det i 
protokollet, hänsyn torde ej tagas till

O *
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Th. M. Fries (1832—1913). 
Foto 1802.
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»sådana växter som Poa annua, Viola tricolor och Stellaria media m. fl., 
hvilka hela vintern förekomma blommande och derföre ingalunda kunna 
räknas bland vårväxter».

Den Vi 1853 diskuteras med Th. M. Fries som inledare »våra 
sädesslags härkomst» och i samband därmed frågan om »en växts 
oföränderlighet under kultur är af sådan vigt vid bedömandet af 
dess arträttighet, som man ofta ser uppgifvet».

Uppslaget till diskussion om sädesslagens uppkomst hade givits 
av en uppsats i ett nummer av »Svenska Tidningen» för 1853, 
vari omtalats ett par fall, då en trädgårdsmästare i Agde (Frank
rike) framalstrat två varieteter av vete ur tvenne allmänna växter, 
som rikligt trivdes i alla länder omkring Medelhavet, nämligen 
Aegilops ovata och Aegilops triaristata. Försöken hade tillgått så, 
att han första gången sådde frön av den vilda Aegilops och sedan 
vartannat år fröna av de odlade växterna och kunde man sedan 
förvissa sig om den gradvisa utvecklingen av Aegilops till vete. 
Under fyra års tid skördades sedan av Aegilops årligen ett vete, 
som fullkomligt liknade det, vilket allmänt odlades pa samma 
slags jord i trakten kring Agde. Aldrig gick något exemplar där
efter över till Aegilops, som aldrig syntes till vidare. Vetets verk
liga härkomst tycktes härigenom vara fullkomligt ådagalagd och 
dess härstammande från Aegilops bevisat. Professor Hornschuch 
hade också anställt dylika försök med havreväxter, vilka skulle ha 
övergått till råg. Detta bekräftades av »Leipziger Förening för träd
gårdsodling»; så skola även ärter (Pisum satiuum) blivit förvand
lade till vicker (Vicia satiua), havre till korn, vete till råg, råg till 
svingel och korn till dårrepe o. s. v. Även von Berg m. fl. skola 
hava anställt likartade försök med andra växter.

Med anledning av denna tidningsuppsats säger nu Fries i sitt 
föredrag, som i manuskript finnes bevarat:

»Af alla de djur, som på sednare tider ådragit sig den civiliserade verl- 
dens uppmärksamhet och hvars noggranna beskrifning och bestämmande 
utan tvifvel skulle för allmänheten vara af största intresse, är den så 
kallade Tidningsankan ett djur, som här i Sverige förekommer vida of
tare än den stora hafsormen ehuru ofta i dess sällskap, men det oaktadt 
ej erhållit något vetenskapligt namn. (De hittills föreslagna namnen 
Anas publica, A. circumscripta, A. popularis, A. poética, A. extemporalis, 
A. mira- (eller misera-)bilis etc. kunna naturligtvis ej ega något värde så
som gifna af simpla dilettanter!). Det ypperliga tillfälle, som ofvan an
förda uppsats lemnar att iakttaga och undersöka ett praktexemplar av 
denna amfibieliknande djurart, bör därför ej släppas ur händerna...»



BOTANISKA SEKTIONEN I UPPSALA 75 ÅR 177

»Ifrågavarande uppsats utgör — korteligen sagdt — endast ett uppkok på 
den längesedan vederlagda, af hvarje naturforskare, landtbrukare, bonde, 
med ett ord, af hvarje förnuftig, tänkande menniska utskrattade theori 
om ’Umänderungen der Pflanzen’, som blifvit uppkastad af några god
trogna, förnämligast Tyska Botanister, som ej kunnat begripa, att ett frö 
kan ligga i jorden några år utan att gro.» ...

»I ofvanstående uppsats skall emellertid på ett oomkullrunkeligt sätt 
vara bevisadt, att hvetet härstammar från ett i Medelhafstrakten allmänt 
grässlag, Aegilops ovata. Hvad skola väl Herrar Botanici säga om ett 
sådant påstående, som med ett enda slag nedslår hela deras vetenskapliga 
byggnad, upphäfver siägt- och artbegreppet i naturen och hänför alla väx
ter till en urplanta till hvilken hedersplats Aegilops ovata eger ganska 
stora meriter. Af den härstammar enligt nämnda uppsats hvetet, från 
hvetet hafran, från hafran rågen och kornet, från rågen svingeln, från 
kornet dårrepet. Så dåragtigt har dock vår Herre ej inrättat växterna!»

»Löjligt är det att stödja sig på herrar Hornschuch’s, von Bergs m. fl. 
observationer, enligt hvilka ofvannämnda sädesslagens förvandlingar egt 
rum liksom äfven ärter till vicker, penninggräset (Thlaspi arvense) till 
senap (Sinapis alba) o. s. v. ... Huru herr Berg et comp. emellertid blif
vit försatt i denna sin tro, torde lättast kunna upplysas genom anförande 
af huru tvenne af deras observationer blifvit anställda. Herr Berg ut
sådde i en blomkruka 210 frön af penninggräset (Thlaspi arvense) och 
bland de uppkomna växterna fanns ett stånd Sinapis alba — ergo för
vandlas Thlaspi arvense till senap (se Bot. Not. 1840, N:o 8, sid. 294)... 
Prof. Hornschuch besådde ett land i Greifswalds Botaniska Trädgård 
med hafre, hvilken afslogs hvar 14:de dag, för att hindras att gå i ax. Kom 
så vintern och all hafran frös naturligtvis bort — men tvenne rågstånd 
stodo qvar till ett odisputabelt bevis att, om all hafran lefvat öfver vin
tern, hade den helt och hållet förvandlats till råg.»1

Den 1*V4 1853 föredrager C. E. Bergstrand: »huru förhåller sig 
vid groningen de i växtfrön ofta förekommande kvävehaltiga be
ståndsdelarna?» och vidare den 29/r samma år: »växternas infly
tande på luften under vegetationsprocessen». Vi se härav, att 
botanisterna redan vid starten intresserade sig även för växtfysio- 
logiska frågor.

Att man emellertid befann sig i den tidsålder då den klassiska 
bildningen var den grundläggande för alla, därom vittnar ett an
nat föredrag av Th. M. Fries den 21/io 1853 med därpå följande 
diskussion. Titeln på den till diskussion uppställda frågan lydde: 
Finnes någon rimlig förklaring på Homeri yttrande om en av sina 
hjältar, att han hade »hår likt en hyacinth»? Härom heter det 
i protokollet:

Angående Aegilops, se vidare Daniel Müller i Bot. Notiser 1854 och 1855!
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»Då man för besvarandet af denna fråga nödvändigt måste veta hvad 
de gamle och i synnerhet Homeros menat för växt med sin udxtvS-oj, så 
framkastades den suppositionen, att därmed förstodes Hyacinthus orienta
lis eller Muscari botryoides. I denna händelse skulle man lätt kunna för
klara detta yttrande denned, att ifrågavarande person hade lockigt hår. Då 
häremot anmärktes, att Fraas i sin ’Synopsis plantarum florae classicae’ 
påstår, att de gamles Hyacint är Gladiolus seyetum och Delphinium Ajacis, 
så kunde ingen finna någon förklaringsgrund härtill, såvida ej Grekerna, 
i motsats mot alla andra, ansågo det för en skönhet att hafva rödl hår.»

Att man dock i regel sysslade med — enligt vår nutida upp
fattning — litet mer rent botaniska frågor framgår av att vid 
samma sammanträde diskuterades frågan: »Hvarföre pläga de saft
fullaste växter (t. ex. Seda) utvälja de torraste lokaler?» På denna 
fråga kunde emellertid icke någon nöjaktig förklaring givas.

Imi för oss nu för tiden mera svårfattbar problemställning mö
ter man i det, som ventilerades den Vii 1853, då Bergstrand 
uppställt denna tes:

»Bland de bilder man kan använda för att förtydliga begreppet och 
föreställningen om förhållandet mellan naturens 3:ne riken synes mig bil
den af en blomma vara den lämpligaste och mest passande: fodret eller 
yttre blombladskransen är då den oorganiska naturen (Mineralriket), den 
mellersta eller kronbladskransen motsvarar Växtriket och den innersta 
(ståndare och pistill) motsvarar Djurriket».

Efter längre diskussion fann man, all denna bild i de flesta 
avseenden åskådliggör sammanhanget mellan naturrikena bättre 
än andra, som cljesl föreslagits, t. ex. ett träd med sina grenar, 
en kedja med länkar o. s. v.

Även praktisk-ekonomiska frågor behandlades. Den 3/ia 1853 
diskuteras: Huru skall man i Sverige åstadkomma ett mera all
mänt begagnande av svampar som födoämne? Svaret blev: känne
domen om svampar skall utbredas och botanister böra själva 
föregå med gott exempel vid svampars förtärande. Della problem 
ventilerades ånyo 1 (i år senare, den 12/io 1809, då efter en svamp
demonstration adjunkten Tu. M. Fries uppmanade botanisterna att

»säkert lära sig ett 10-tal vanliga ätliga svampar och lära folket äta 
svamp och så påskynda användandet af denna präktiga föda mot hvilken 
allmogen ännu — liksom fordom mot potatisen — tycktes hysa fördom».

Föredragshållaren J. G. Ch. Lagergren var da också sexmästare 
och anmälde, att han anordnat en svampsexa å Hotel Phoenix 
för att
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»praktiskt öfvertyga ännu tviflande om svamparnas egenskaper att till
fredsställa ej allenast magens, utan äfven den fina smakens fordringar på 
ett födoämne».

Även vetenskapen har nu fått sätta ned det till en början litet 
för högt uppskattade näringsvärdet på svampar. Därom upplyser 
också Sektionens protokoll 17 år senare, av den 18/i 1886, då C. T. 
Mörner talar om ätliga svampars näringsvärde, vilket föredra
ganden ansåg betydligt lägre än som förut allmänt antagits.

I detta sammanhang kan framhållas, att Elias Fries verkligen 
en gång hållit, som det står i protokollet, ett skriftligt föredrag 
om »de ätliga svamparna särskilt med hänsyn till de omkring 
Uppsala förekommande arterna» och visat ett märkligt fynd av 
äkta tryffel (Terfezia leonis) från Mein i Östergötland. Detta skedde 
den 18/io 1854.

Även filosofiska problem av djupgående art diskuteras denna 
tid i Sektionen. Den V» 1855 ventileras följande tes: »Alla natur
forskare, som med intresse och liv uppfatta sin vetenskap, måste

mer eller mindre grad vara Pantheister». Inledare var Berg
strand, som uppställt tesen ifråga. Det synes mig ha ett vissl 
historiskt intresse att här anföra vad protokollet har att förmäla 
om denna diskussion.

»Sedan författaren af denna thes förklarat, att han här vid ordet 
Pantheism icke fastade det vanliga begreppet, som anser hela verldsalltet 
vara Gud, utan att han uti sitt påstående endast ville inlägga den mening', 
att en sann naturåskådning icke kan betrakta naturföremålen såsom ytt
ringar af ursprungligen sjelfständiga naturkrafter, utan i dem alla måste 
finnas en Gud uppenbarad, som gifvit uppliof åt och fortfarande uppe
håller hela naturen, så blef man, efter åtskilliga digressioner, allmänt 
ense om denna mening, hvarigenom man kom till det resultat, att ordet 
Pantheist här icke vore på sin plats, då det ej finge motsvara det van
liga härvid fastade Philosofiska begreppet, samt att Sectionens mening 
var fullkomligt öfverensstämmande med den Christna Kyrkans lärobegrepp 
om Guds allmänna uppenbarelse i Naturen.»

»Emellertid blef dessutom under discussionens lopp både Idealistiska, 
Materialistiska och Dualistiska sympatier uttalade, och väcktes i synner
het uppmärksamhet genom en åsigt, att matecien icke hade någon existens 
i verkligheten, utan blott vore en abstraction i tanken, bvaremot invän
des att, ehuru man icke kunde tänka sig en materie utan form, så kunde 
man icke derföre förneka tillvaron af en med form begåfvad materie, 
utan hvilken naturkrafterna ej kunde visa sin verksamhet. — Äfven vid
rördes det sväfvande begreppet »Lifskraft», till hvilket man vanligen tager 
sin tillflygt för förklaringen af alla de fenomener, som ej kunna hänföras 
till de Kemiska och Fysiska lagarne, och anmärktes, att anlitandet af en
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sådan »Deus ex machina» nödvändigt måste hindra vetenskapens utveck
ling, heldst man hyste förhoppningar, att en gång uppnå målet, att med 
säkerhet kunna hänföra alla lifsyttringar till nämnde naturlagar.»

Vid det följande sammanträdet den 7A 1854 hölls en diskussion 
om en annan, likaledes av Bergstrand uppställd tes: »Om lifs- 
kraften antages vara endast en kemisk frändskapskraft, så måste 
hvarje särskild växtart besitta en egen särskild kemisk samman
sättning.» Det bör i detta sammanhang erinras om det nog så 
märkliga förhållandet, att man nu i våra dagar verkligen har fun
nit artspecifika högmolekulära äggviteämnen liksom att växt-' 
arter i vissa fall också utmärkas av artspecifika kolhydrat. (Jfr 
t. ex. N. Gralén and T. Svedberg, Soluble Reserve-carbohydrates 
in the Liliiflorae, Biochem. Journal 1940).

Vid denna tidpunkt gjorde Sektionen ofta bestämda uttalanden 
om de uppställda problemen och därvid kunde det hända, att 
Sektionen på ett senare sammanträde justerade om ett vid ett 
föregående sammanträde gjort uttalande. Som exempel må föl
jande anföras, även om det hänför sig till den zoologiska sidan 
av den Botanico-Zoologiska Sectionens verksamhet.

Den Vu 1853 diskuterades (inledare G. Lindström):

»Hvad skall man tro om de då och då återkommande berättelserna om 
Batrachier (grodor och paddor), som funnits lefvande inneslutna i fasta 
stenar och mineralmassor?»

Svaret blev, alt det ansågs ej omöjligt, men »reservation anför
des af Hultman och Lönnroth». Den 21A året därpå (1854) diskute
rades:

»Ilvad skall man tro om svalornas påstådda hibernation på botten af 
sjöar?» »Då ingen af sektionens medlemmar ville erkänna sannolikheten 
häraf, framkastades frågan om sektionen vore konsekvent, då man förut 
uttalat sig för att paddor legat inneslutna i stenar flera tusen år. Efter 
någon diskussion medgafs, att det ena vore lika troligt — eller rättare 
otroligt — som det andra, hvarför sektionen frångick sin förut uttalade 
åsigt i detta hänseende.»

Den 27/io 1854 diskuterades frågan: huru förklara Erucastrum 
Pollichiis plötsliga förekomst på stränderna av 4 åkern? Man har 
trott den vara en relikt, som legat kvar och vars frön grott vid 
lågt vattenstånd, men nu upplystes, att Erucastrum uppträtt på 
en sträcka, där marken blivit besådd med Psamma arenaria, varav 
frön införts från utlandet. Med all sannolikhet har därför Eru
castrum inkommit med utländskt frö.
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Samma dag inledde Th. M. Fries en diskussion om en rimlig 
förklaring kunde lämnas på att Evernia vulpina i Sverige (utom i 
fjälltrakter) endast förekomme på kyrktorn och klockstaplar. 
Denna lav erbjöde förutom genom denna sin karaktäristiska före
komst även ett historiskt intresse. Med den hade nämligen all
mogen i forntiden bedrivit åtskilliga vidskepligheter, huvudsak
ligen på grund av dess förmenta giftighet, vilken, om den hade 
någon grund, skulle vara ett märkligt undantag från förhållandet 
hos alla andra lavar.

»Likväl har» — säger protokollet — »Wahlenberg gjort ett nog djerft för
sök till förklaring af såväl dess giftighet som dess gulgröna färg, såsom 
egande en gemensam orsak, hvilken, då växten förekommer på klockstap
lar, enligt hans löjliga tanka, icke kan vara någon annan än ergen, som 
afsätter sig på klockorna och genom blåst och regn föres till lafven utanpå 
stapeln.»

Diskussionen ledde väl näppeligen till något avgörande resultat 
beträffande den verkliga förklaringen till lavens säregna före
komst, men protokollet har sitt stora intresse därför att det tyd
ligen vittnar om Göran Wahlenbergs bekanta åsikter om de ho- 
meopatiska dosernas stora verkningar. Evernia vulpina skulle en
ligt hans åsikt bli giftig därför alt ärg kom på den med vinden 
från klockorna. Man erinre sig i detta sammanhang historien 
om Wahlenberg, som körde bort de på vintern skridskoåkande 
ungdomarna från Botaniska trädgårdens damm, där om sommaren 
hans ko vattnades — botanices professorn hade ladugård i träd
gården på den tiden! — ty skridskorna avsatte ju järn på isen, 
och det järnet kom sen i vattnet, som dracks av hans ko, vars 
mjölk så blev järnhäl tig och skadlig alt dricka! Alltså bestämde 
Wahlenberg: bort med skridskoåkningen på dammen!

Den Vs 1855 diskuteras: Kan man antaga en bestämd levnads- 
period för arten såväl som för individen, vilken fråga besvara
des så:

»p& samma gång sektionen erkände och erfarenheten lärde, att arter 
uppkomma och dö, så trodde den sig likväl ej kunna antaga någon i ar
tens begrepp liggande nödvändighet att försvinna från jordytan.»

Samma dag frågas: »kunna hos fanerogamcr grobara frön ut
vecklas utan föregående befruktning?» (inledare Björnström). Det 
enda exempel man kände, Coelebogijne, ansågs för enstaka fall,

»men kanske har naturen några hittills okända utvägar att hos skild- 
könade växter alstra grobara frön».
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Märk att det är de sk il dkön ade växterna, som särskilt anses 
behöva någon extra anordning för säkerställandet av frösättningen! 
Korsbefruktningen räknade man ännu knappast med, utan den linné- 
anska uppfattningen om självbefruktningen som det för blommor 
typiska befruktningssättet härskar ännu. Det är under sådana 
förhållanden mycket naturligt, att man tvingas till att antaga, att 
en kön ade honblommor av naturen kunna få sin frösättning på 
andra vägar. Åtta år senare (5/s 1863) framställer P. Olsson frågan: 
»månne ej den s. k. partenogenesen i växtriket är i hög grad pro
blematisk?» Olsson förmälde, att man nu funnit ståndare hos 
Coelebogyne och att även en figur hos Braun visade en nedträng
ande pollenslang. Resultat: Sektionen förklarade, att den ansåg 
»antagandet af partenogenes hos högre växter ogrundad». 35 år 
därefter (1898) skulle en annan sektionsledamot, dåvarande do
centen Juel, vinna internationell berömmelse genom påvisandet 
av verklig partenogenes hos Antennaria alpina.

En på annat område än botanikens i den svenska odlingens 
tjänst högt förtjänt och berömd man, Arthur Hazelius, Nordiska 
museets och Skansens skapare, höll den.*®/* 1856 ett föredrag om 
»den första botaniska undervisningen», där han vänder sig mot 
den riktningen i undervisningen, som han kallar »tomnamnskun- 
skap» och i stället, stödjande sig på uttalanden av sin lärare 
Elias Fries, framhåller, att huvudsaken vid undervisningen är att 
inplanta kärlek till naturen och intresse för livet i alla, även 
dess ofullkomligaste former. Hazelius visade ju också genom 
hela sin livsgärning, att han väl tillgodogjort sig dessa lärdomar 
och principer, även om inte föremålet för hans forskningar blev 
växterna, utan människan själv.

Den 7/ä 1856 diskuteras den något teologiskt formulerade frågan: 
»Har Botaniken några Symboliska böcker?» Svaret blev, att

»då hvarje blind auktoritetstro inverkar på den fria forskningen, och 
botaniken utan denna ej kan göra några framsteg, så kan man ej heller 
för botaniken erkänna några symboliska böcker, fastän sådana — i syn
nerhet för den trassliga Synonymiken — ej skulle vara utan sin nytta. 
Naturens bok är och förblir botanikens symboliska bok.»

Den 18A 1856 inleder Th. M, Fries en diskussion om följande 
fråga: »Finnas konstanta förändringar af någon växtart?» En 
av dåtidens flitigaste och mest produktiva författare, Jordan, har 
nekande besvarat denna fråga. Jordans undersökningar ha näm
ligen visat, att man ej genom enbart odling får fram kulturfor
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merna av morot och kål o. s. v. ur deras vilda släktformer. 
Jordan förnekade därför, att kulturväxterna uppkommit ur de 
vilt växande arterna. Sektionen ansåg,

»att det funnes kulturformer, som leda sitt ursprung ur andra, men 
som genom den långa tidrymd, som förgått under hvilken de förvandlat 
sig och sedan bibehållit sin förvärfvade egendomlighet den ena generatio
nen efter den andra, därför kunde betraktas som nästan konstanta för
ändringar af moderarten, då det utan tvifvel skulle erfordras en lika lång, 
om ej längre, tid för att återföra dem till deras ursprungliga typ».

Märk: Denna diskussion fördes 3 år före utgivandet av Dar
wins »Origin of Species» och vidare: även om Jordans försök ta
lade emot uppkomsten av nya former genom en successiv för
ändring av gamla, så antog man likväl ett sådant uppkomstsätt 
helt enkelt genom att tillgripa en mycket stor tidsfaktor.

Den 13/3 1857 diskuterades frågan: »Hvilka blad äro de fullkom
ligaste?» Härvid sökte direktör Daniel Müller visa, att de sam
mansatta bladen stodo högst, huvudsakligen på den grund all de 
voro tydligt ledade, en fullkomlighet framför alla andra. Mono- 
kotyledonernas blad vore ofullkomligare, ty de voro cj blott icke 
ledade, utan ofta så med stammen förenade, att man ej kunde 
avgöra vad som vore stam och vad som vore blad, t. ex. Rusens. 
Ett annat skäl för att anse de sammansatta bladen som de högsta 
vore, att de mest skilde sig ifrån de enkla hjärtbladen, och som 
utveckling vore differentiering och dessa voro mest differentierade, 
så vore de därför också de högsta. »På anförda grunder ansåg 
Sektionen alltså de sammansatta bladen böra anses för de högst 
utbildade», heter det i protokollet.

Ibland diskuterades verkligen svåra problem. T. ex. den 24A 
1857: »Hvarför kunna Crucifererna hafva 6 ståndare?» varvid, som 
protokollet upplyser, Sektionen »ej lyckades komma till något be
stämt resultat»!

Den 26/io 1857 visade Tu. M. Fries nya växter från Varanger- 
fjorden och lämnade en kort skildring av sin färd upp till Va- 
ranger. Detta är i protokollen den första reseskildringen från en 
utländsk resa, ämnen som i senare tid spelat stor roll i Sektio
nens verksamhet.

Vid denna tid börja ett särskilt slags föredrag, som sedermera 
under en lång följd av år städse återkomma vid sektionsförhand- 
lingarna, nämligen demonstration och diskussion av kritiska 
svenska växtsläkten. Beslut fattades då alltid i förväg om vilket
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släkte, som vid ett visst sammanträde skulle behandlas, och man 
utsåg den, som skulle inleda diskussionen. Härigenom vanns 
den stora fördelen, att sektionsmedlemmarna kunde förbereda sig. 
Början gjordes med Epilobium alpinum (den 8%o 1857), men — 
som det står i protokollet — lyckades »sektionen dock ej för 
denna gång komma till någon bestämd åsigl, hvarföre beslöts att 
å'ter vid nästa sammanträde genomgå densamma». Så skedde också.

Ofta fattades efter dylika demonstrationer också definitiva be
slut om de genomgångna växterna.

Så läses i protokollet efter en diskussion om Carex canescens- 
gruppen den 9/12 1857, att vid justeringen anmärktes (av Krok), att

protokollet godtagits, dock med undan
tag därav, att Sektionens åsikt om Carex 
tenuijlora ej blivit i protokollet intagen, 
vadan del skulle inflyta nästa gång. Så 
skedde också, och i följande protokoll 
läses, att Sektionen uttalat som sin åsikt, 
att den plats C. tenuijlora erhållit i t. ex. 
N. J. Anderssons Cyperographia1 vore 
oriktig!

Ett föredrag av M. A. Lindblad visar, 
att redan på denna tid en reaktion mot 
latinet i den botaniska vetenskapen bör
jade att göra sig gällande. I ett före
drag den 26/3 1 858 drar han i härnad 
för att vid växtbeskrivning på svenska 

även latinska termer skulle utmönstras, t. ex. i stället för »pistill» 
skulle det svenska ordet »kläpp» användas. Sektionen instämde 
i princip med föredraganden, men tyckte dock ej, att kläpp 
alltid passade, då organet ifråga ofta vore sådant till formen, att 
det ej svarade mot benämningen kläpp.

Långt senare uppstod också en rörelse, som gällde de svenska 
växtnamnen, då man sökte försvenska den vetenskapliga binära 
nomenklaturen. Den 18/s 1889 inledde dr. F. Laurell en diskussion 
härom. I protokollet slår: »Kand. Starbäck tog i försvar de af 
inledaren utdömda namnen: ’kattfot’ och ’käringtand’. Dr. 
Reuterman anmärkte mot att Erodium skulle kallas ’hygrometer- 
näbba’, som folket nog ej skulle kunna lära sig, hvarpå inledaren

1 En analys av växter med avbildningar, varav blott 2 band utkommit. Det 
här åsyltade bandet utkom 1852.

Th. O. B. N. Krok (1834—1921) 
Foto 1864.
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genmälte, att dessa svenska växtnamn vore afsedda för den bil
dade allmänheten.»

Den 23A 1858 diskuteras frågan: Äro ståndarna att anse som 
blad eller som knoppar? Svar: Sektionen ansåg, alt frågan borde 
vila tills någon av Sektionens medlemmar hunnit ta reda på nå
gon av de skrifter, som på sista tiden härom blivit skrivna!

Den 16/9 1859 hemställer Krok

»till sektionens utlåtande, huruvida det förfarande kunde billigas, 
hvarpå man i våra dagar icke sällan ser prof, att naturföremål till stort 
antal beskrifvas och såsom nya, både till slägten och arter, framställas, 
der förf. dock haft tillgång endast till torra exemplar etc.»

Ex.: flera till K. V. A. inlämnade avhandlingar för senare år! 
Sektionen synes dock icke ha godtagit denna hemställan.

Den 9/s 1860 håller Cleve föredrag 
om »växternas respiration» varvid sär
skilt redogjordes för de resultat, som 
Th. de Saussure genom sina iakttagelser 
vunnit.

Den 12/io I860 meddelar Krok den 
sorgliga upplysningen, att Sektionens 
protokollsbok förkommit sen sista maj
sammanträdet, varför intet protokoll fun
nes att uppläsa. Den Via samma år för
mäler protokollet, att Krok hembjöde 
till Sektionen Hartigs arbete »Das Mikro
skop» med anledning av den förlust Sek
tionen lidit därigenom att prolokollsbo- 
ken förkommit under Kroks tillfälliga 
vikarierande på sekreterareposten i maj 1860. Sektionen avböjde 
emellertid enhälligt detta erbjudande och förklarade dessutom 
formligen, att Krok erhållit full décharge.

Protokollsboken har sedan återkommit, men den senare hälften 
av densamma är ännu alldeles oskriven. Några år efteråt anmäles 
också i protokollet, att boken tillrättaskaffats. Fata habent sua 
libelli! Man förstår nu lättare, varför det den 21 /s 1867 står i 
protokollet: »I anseende därtill, att Sektionen företagit den beslu
tade utflygten till Hammarby, medtogs ej protokollsboken, hvadan 
protokollsjusteringen uppsköts till nästa sammanträde.»

Den 12/r 1861 inleder Krok diskussionen om en viktig fråga: 
»Har Sveriges växtlighet under de 2:ne sista århundradena under

P. T. Cleve (1840—1905). 
Foto 1864.

,'?v»
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gått någon synlig förändring?» Man ansåg, att de förändringar, 
som skett blott berodde på människans inflytande genom kultur, 
skogsfällning och sjötappning m. m. Blott 3 arter fröväxter an- 
sågos verkligen försvunna: Xanthium, Trapa och Lactuca quercina, 
men i avtagande voro: Scolopendrium, Linosyris och möjligen Ilex 
och Hypericum pulchrum. Huruvida landhöjningen inverkat vågade 
sektionen ej yttra sig om. Man kände dock, att rester av tall 
påträffats på Dovre i Regio Salicina, där den nu icke finnes.

Svårigheter synas stundom ha mött, när det gällt att få sekre- 
terarposten besatt, t. ex. ht. 1861. Så heter det i protokollet för 
den 2 okt. 1861:

»Förklarade med. lic. Fristedt, som vid företaget val af Secreterare 
erhållit de flesta rösterna, sig till följe af trägna egna studier förhindrad 
att gå Sectionens lifligt uttalade önskan till mötes; likaledes undanbådo 
sig Doc. Lindblad och Lector M. Floderus att blifva ihogkomna vid om
valet. Då vid den förnyade omröstningen Herrar Ahlberg och Ahrling 
erhållit ett tika röstetal företogs lottning dem emellan, hvarvid ödet såsom 
alltid gäckade dem det anlita och utsåg till Sectionens och hans egen 
nackdel undertecknad till Secreterare, hvilken utgång af valet endast ge
nom samtliga medlemmarnes egna benägna medverkan till uppehållande 
af lifvet inom Sectionen kan repareras».

Den utsedde, författaren av detta protokoll, var Ewald Ährling.
Den 16/io 1861 förevisade Cand. I. T. Lagerheim ett uti ett akva

rium uppdraget och blommande exemplar av Vallisneria spiralis, 
vilket med intresse iakttogs,

»då de flesta af Sectionens medlemmar ej förut varit i tillfälle att skåda 
denna särdeles egendomliga Syd-Europeiska växt, som förmodligen genom 
ett på förvexling beroende misstag under slutet af förra seklet fått plats 
i vår Flora».

Den 11/4 1862 tömde Sektionen — enligt protokollet — »en vörd
nadens skål och höjde ett lefve för professoren och Commendeuren 
E. Fries, hvars namn gaf denna sectionens samlingsdag en hög
tidlig betydelse» (obs! Eliasdagenl). Adj. Fries föreslog därefter 
en skål för den frejdade samlaren Marklin. Sammanträdet hölls 
nämligen på Marklinianum (Gustavianum), enär Sörml.-Nerikes 
nation var upptagen.

Den lö/6 samma år hölls som vanligt det sista vårsammanträdet 
i Botaniska trädgårdens »stora orangeri», varvid direktör Petters
son uppgjort en förteckning •— som ännu finnes i behåll — på 
å den dagen blommande växter: 235 arter i växthusen, 62 i ytter- 
trädgården.
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Den 19/a 1863 redogjorde Th. M. Fries »för en av de besynner
ligaste nyligen upptäckta växter nemligen Welwitschia insignis», 
varav i sydvästra Afrika »en skog» upptäckts 30 eng. mil från 
kusten och vilken växt sänts till Hooker. Den 24/s 1863 visar 
Th. M. Fries Ouuirandra fenestralis, som då nyligen införts till 
Europa från Madagaskar.

I protokollet från den 17/s 1864 heter det: »Innan sektionen åt
skildes besågs på inbjudan av Prof. Areschoug den nya lokalen 
för Bot. Museum jemte därstädes förvarade samlingar.» Särskilt 
visades ur Celsii herbarium den sedan hans tid ej återfunna 
Stachijs alpina L. Notisen har sitt intresse därför att den låter 
oss ana, att tillträdet till muséets samlingar på den tiden kanske 
ej var så lätt, då Sektionen på detta sätt fick tillfälle att bese 
muséet på särskild inbjudan.

Samma år upphävdes bestämmelsen om inval för tillträde till 
Sektionen. Fritt tillträde stode hädan
efter öppet för alla akademiska medbor
gare.

Det sista botaniska föredraget i den 
gamla Botanico-Zoologiska Sectionen 
hölls den 29/u 1864, då Tu. M. Fries talade 
om Golfströmmens inflytande på växt
ligheten i Finnmarken och förevisade 
därifrån tagen drivved av amerikanskt 
ursprung.

Den Botanico-Zoologiska Sectionens 
sista sammankomst hölls den 14/s 1865, 
och samma dag antecknade sig de nya 
stiftarna i Botaniska Sektionens matrikel Sigfrid Almquist (1844 1923). 
och det första sammanträdet hölls den
28/8 1 86 5. Till Botaniska Sektionens förste sekreterare valdes då 
Sigfrid Almquist.

*****

Botaniska Sektionen från 1865.

Jag vill nu söka följa den Botaniska Sektionens öden bortemot 
vår tid eller till omkring 1915, d. v. s. ungefär ett halvsekel.

Låt oss först granska Sektionens arbetssätt o. s. v.! Då må vi 
hålla i minnet, att något sammanträdesrum i universitetets loka
ler stod ej till buds. Den för studenter på den tiden enda till
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gängliga lokalen för botanik var föreläsningssalen, där professorn 
höll sina föreläsningar. Laboratorium saknades. Även sådant studie
material som t. ex. herbarium för examensstudier måste studen
terna, d. v. s. i detta fall studentkåren, hålla sig med själva. Den 
22/ä 1870 klagas i Sektionen över alt kårens herbarium var utsatt 
för dålig medfart genom att användas också av medikofilare, var
för Sektionen hemställer, att kåren skall besluta att hålla 2 her- 
barier, därav ett speciellt för medikofilare. Den 17/s 1874 föreslår 
Sektionen vidare Studentkårens direktion, att en avgift, 1 kr. i 
terminen, skall erläggas för herbariets begagnande.

Då ingen universitetsinstitution stod till buds för sammanträ
dena, synes den gamla Botanico-Zoologiska Sectionen ha hyrt lo
kaler på olika platser ute i staden. Den 2/io 1861 står i protokollet, 
att sekreteraren fick i uppdrag att i samråd med Naturvetenskap
liga Studentsällskapets ordförande söka anskaffa någon passande 
lokal, emedan Göteborgs nations sal, som under sista terminen 
begagnats, på grund av sitt »avlägsna läge» ansågs mindre lämp
lig. Det är ganska betecknande för den tidens anspråk på cen
tralt läge, att dåvarande Göteborgs nation (d. v. s. Larsgatan 9) an
sågs ligga för avlägset. Staden slutade också på den tiden mot 
norr ungefär vid Skolgatan, där Västmanlands-Dala nations träd
gård gränsade direkt till åkrarna, nuvarande stadsdelen Luthagen. 
Man har sedan sammanträtt å gamla Sörml.-Nerikes nation (Ö. Ag. 
31, ovanpå Lundequistska bokhandeln) för att slutligen hålla till 
på Studentkårens lokal, då på Ö. Ågatan 27. Sedan fick Sektionen 
en tid sammanträda å universitetets första botaniska laboratorium, 
1 tr. upp i gamla »Kuggis», d. v. s. det gamla Konsistoriehuset. 
I denna minnesrika lokal, väl bekant genom Strindbergs Uppsala- 
skildringar »Från Fjärdingen och Svartbäcken», tog jag mitt in
träde i Botaniska Sektionen en mörk septemberkväll (2i/a) 1891. 
En vördnadsvärd samling äldre studenter kring ett bord, med 
kand. Markus Hulth som sekreterare, välkomnade recentiorn, som 
fick skriva sitt namn i matrikeln. Vid samma tillfälle valdes till 
sekreterare fil. kand. R. Sernander, som sedermera på Gästis med 
anledning av valet fick spendera den sedvanliga »halvkannan», 
d. v. s. i nutida mått 4 halvbuteljer punsch, uppslagna i en silver
kanna! Sedan höllos sammanträdena några år på gamla Zoolo
giska laboratoriet i Gustavianum. Först på våren 1895 hölls den 
första sammankomsten i den då reparerade gamla Botaniska In
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stitutionen, där Sektionen nu hållit till ända till denna vt. 1940, 
d. v. s. i bortemot ett halvsekel.

I äldre tider tillkom det klubbmästaren att tillse att punsch 
eller öl serverades på sammankomsterna. Avgiften var 25 öre. 
Ett protokoll från 28/u 1871 förmäler, att Sektionen beslöt

»på förslag' af Doc. Wittrock, att sekrete
raren, klubbmästaren och den ordinarie före
draganden skulle vid sammankomsten supa 
gratis»

och 28/n 1876 beslöt Sektionen, att klubb
mästaren skulle vid uppbörden för punsch

»tillgodogöra sig' 2 kr. 50 öre terminligen 
för att vederbörande tjänsteande tillställas» 
som »ersättning för besvär för punschglasens 
diskning m. m.»

Nya utskänkningslagar gjorde slut på 
denna idyll.

Naturligtvis fanns på den tiden icke 
, „ .. . .... , , , Veit B. Wittrock (1839— 1914).heller nagra mikroskop till studenternas ... , ,
disposition vare sig för att använda på
Sektionens sammanträden eller till egna specialarbeten. I maj 
1861 besluter därför Sektionen att söka anskaffa ett dylikt instru
ment. Inköpet skall finansieras genom frivilliga bidrag och ge
nom lån av 100 Rdr ur Studentsällskapets kassa. Den 6/s 1862 
upplyses, att prof. Areschoug erbjudit sig att för »billigt pris» 
sälja ett honom tillhörigt mikroskop. Detta skulle så inspekteras 
av Sektionens förtroendemän. Man vet ej precis, huru inspektio
nen utfallit, men sedan upplyses, att prof. Areschoug nu ansåge 
sig behöva sitt mikroskop själv. På förslag av adj. Fries beslöt 
man då att försöka anskaffa ett mikroskop från firman Nachet i 
Paris, och adj. Fristedt fick i uppdrag att genom lämplig person 
i Paris inköpa och hitsända mikroskopet. 14 dagar därefter upp
lyste Fries om att Fristedt nu meddelade, att anskaffandet av 
mikroskop från Paris blivit honom omöjligt, »då hans bekanta i 
Paris nu flyttat till Wien». Sektionen beslöt då att anhålla att 
genom prof. Areschougs förmedling få införskriva instrumentet. 
Den 13/n 1863 demonstrerar Fries det nya mikroskopet, som kos
tat 224 riksdaler 64 öre, en för den tiden ej så ringa summa. 
Avgiften för begagnandet fastställdes, och så småningom anskaffa
des också en särskild lampa m. m.

13 40399. Svensk Botanisk Tidskrift. 1940.
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En annan sak måste också framhållas, som står i en bjärt mot
sats till de nutida förhållandena. Det gäller studenternas möjlig
heter att taga del av nyutkommen vetenskaplig litteratur. Vi få 
komma ihåg, att i allra äldsta tiden ansågs Universitetsbiblioteket 
egentligen endast höra professorerna till. Läsesalen var ju mycket 
obetydlig och tidskriftsrum saknades alldeles, så att tidskrifternas 
årgångar blevo ej till utlåning tillgängliga förrän hela årgången 
blivit bunden. För att nu emellertid för de akademiska lärarna 
möjliggöra, att den nya litteraturen bleve tillgänglig, så nedlades 
med jämna mellanrum de utländska tidskrifterna på det s. k. Aka
demiska Läsesällskapet, som en tid hade sina lokaler i Vetenskaps- 
societetens hus. Läsesällskapet var emellertid ett enskilt sällskap 
med terminsavgift, och dit kunde i regel nog ej studenter utan 
vidare vinna inträde. Det är mot bakgrunden av dessa förhål
landen, som man kan förstå vad som läses i protokollet av den 
27n 1867:

»Ifrån Hr. Lagergren Werml. hade en skrifvelse blifvit inlemnad, hvar- 
uti han frågade, huruvida Bot. Sectionen ej har någon friplats uti Akad. 
Läsesällskapet. Om ej detta vore förhållandet, föreslår Hr. L., att en dy
lik friplats uti nämnda sällskap måtte anskaffas, hvarigenom Sectionen 
kunde hafva en ständig referent utaf anmärkningsvärda uppsatser uti de 
större utländska tidskrifterna.»

Sektionen uppdrar åt sekreteraren att hos Sällskapets ordförande 
efterhöra, om Sektionen äger någon friplats i Läsesällskapet. Den 
22/2 1876 föreslår doc. Lundström, att Sektionen skall föreslå säll
skapet att bekosta 2 avgifter till Akad. Läsesällskapet, så att Sek
tionen skall kunna hålla sig med 2 referenter, och den % 1881 
föreslår doc. Kjellman, att Sektionen skulle på något sätt söka att 
åstadkomma, att botaniska avdelningen i Läsesällskapet bleve bättre 
representerad, eftersom för Sektionens referenter betaltes höga av
gifter, och beslöt Sektionen vid följande sammanträde den 22/s 1881 
alt hos prof. Lilljeborg, som tillhörde Läsesällskapets styrelse, an
hålla att han ville tillse, att de botaniska tidskrifterna

»gjordes tillgängliga å Läsesällskapets lokal i stället för att gräfvas ned 
bland bibliotekets öfriga obundna och oåtkomliga litteratur; i annat fall 
borde sektionen utgå ur Läsesällskapet».

Härav lära vi, att Sektionens utseende av referenter i äldsla ti
den betydde, att därmed möjlighet bereddes några studenter att 
få tillträde till Akad. Läsesällskapet. Dessa referenter skulle sedan
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referera den nya litteraturen för Sektionen. Sedermera synas för
hållandena ha ändrats och en tid, på 1890-talet, utsågos talrika 
referenter och till och med särskilda referatsammankomster hol
los. Refererandet synes nu för tiden ha kommit ur modet. I varje 
fall ha de yngre sektionsmedlemmarna tyvärr alldeles upphört 
med denna mycket nyttiga och lärorika övning i föredragningens 
icke alltid så lätta konst.

Låt oss nu se till den nya Botaniska Sektionens arbeten! loch 
med att invalen avskaffats och tillträde stod öppet för alla aka
demiska medborgare, så synes plikten att i tur och ordning svara

F. R. Kjellman (184(>—-1907). 
Foto 1875.

Axel N. Lundström (1847—1905). 
Foto 1876.

för föredragen så småningom ha bortfallit. Jag skall nu söka 
skildra Sektionen det första halvseklet. Den nyare tiden må för
behållas åt framtidens minnestalare! Jag vill för överskådlighe
tens skull försöka indela Sektionens verksamhet efter föredragens 
natur i grupper och börjar med:

Vegetationsskildringar från Sverige och grann
länderna.

Dylika föredrag återkomma titt och tätt på programmet, åt
följda av förevisning av pressade växter, en föredragstyp, som väl 
aldrig någonsin saknats eller kommer att saknas. Det skulle taga 
för lång tid att beröra alla dessa föredrag. En del kan förtjäna 
att omnämnas.

Redan vid Sektionens andra sammanträde den n/4 18(55 efter
lyser Aulin, om någon sett mistel på ek. Endast Wahlenberg
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och Hartman uppge detta. För övrigt synes ingen botanist ha 
sett eller hört talas om något dylikt fall.

Den ~‘U 1866 håller P. G. Theorin ett föredrag om vegetationen 
i Småland, särskilt framhållande den väsentliga skillnaden mellan 
de västliga och östliga delarnas vegetation och floristiska samman
sättning, ett kapitel, som i våra dagar Sterner och Hård av Se
gerstad ingående behandlat med anläggande av moderna växt
geografiska synpunkter på problemet.

Den 18/io 1870 skildrade Söderén en resa, som han tillsammans 
med H. Eisen gjort i Valders (Norge) och som i protokollet skild
ras på följande sätt:

»än hade resenärerna att kämpa mot rasande snöstormar och stör
tande klippor, än mot nattliga bofvar och penninglystna banditer. An 
åter njöto de mödans lön på de blomsterfyllda fälten, än åter i Prosten 
Sommerfelts herbarium.»

Denne Sommerfelt var — som professor Holmboe i Oslo väl
villigt meddelat — med all säkerhet Christian Sommerfelt 
(1819—1903), son till den bekante norske botanisten S. Ch. Som
merfelt (1794—-1838). Christian S. har icke utgivit något av 
trycket, men samlade ett mycket stort och värdefullt herbarium, 
som nu finnes i universitetets botaniska museum i Oslo. Han 
var i unga år »sogneprest» i Ostfinnmarken och vid tiden för 
Söderéns och Eisens resa i Valders var han sedan 1868 prost i Val
ders. Det var därför mycket naturligt, att de svenska botanis
terna besökte honom i Valders, så mycket mer som Sommerfelt

med starka vänskapsband var förbunden 
med Th. M. Fries, som lärt känna ho
nom på sina resor i Finnmarken. Man 
kan därför antaga, alt de bägge svenska 
botanisterna hade både rekommendatio
ner och hälsningar med sig från Uppsala.

Den 16/n samma år skildrar Kleen en 
resa till Nordlanden över Pile lappmark 
och visade hland annat Braija alpina och 
Carex nardina. I protokollet heter det:

»De förevisade växterna voro föremål för 
särdeles giriga blickar!»

Att de dåtida expeditionerna till Norge
H. Wilh. Al,NELL (1848-1932). ei alltid behövde vara så äventyrliga, 

Foto 1875. därom vittnas i protokollet vid det näst-

I
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följande sammanträdet den so/n 1870, då det om H. W. Arnells 
reseskildring fran Ranen heter:

»Med samma förtjusning, hvarmed de medlemmar af Botaniska sektio
nen, hvilka sistlidne sommar besökt Xorge, skildrat detta land i sina be
rättelser, med samma språk talade också herr Arnell om dess sköna na
tur, gästfrihet och ’psene piger’. Derför intet under, om han vid afske- 
det från Trondhjem den 14 September kände sig — såsom orden föllo - 
ensam och litet melankolisk.»

Den 21/i 1871 talade K. F. Dusen »om 
förevisade växter: Malaxis monophijllos 
»vidunderlig Botrychium lanceolatum» 
från Omberg och sist Salix myrtilloides 
från S. Wi (Kalmar län) — »en af de 
egendomligaste företeelser i växtgeogra- 
phiskt hänseende inom vårt land».

Den 12/s 1872 föredrog W. Molér en 
omsorgsfullt författad uppsats med titel: 
»Försök till bestämmande af Gotländska 
vegetationens ursprung». Föredragan
den fann, att de speciella Gotlands-väx- 
terna hade sydoslligt ursprung.

»Kustprovinserna öster, sydost och söder 
om Östersjön antog Herr Molér såsom de 
Gottländska växternas blomsterbeströdda 
stråt».

Östergötlands flora» och 
»i gigantiska former», en

Karl Fr. Dusen (1849—1919). 
Foto 1879.

Invandringen måste ha skett på en lid, då Östersjön ej fanns 
och Gotland varit i fast förband med kontinenten. Denna got
ländska invandrande flora undanträngde den förutvarande ark- 
liska och subarktiska vegetationen, varav blott Bartsia och Pingui- 
cala alpina leva kvar. Växternas vandringar över breda vatten 
räknade man tydligen på den tiden ännu icke med. Den gotländska 
vegetationen och dess invandringshistoria har sedermera inför 
Sektionen klarlagts i talrika instruktiva föredrag av R. Sernander 
på 1890-talet.

Den 23/io 1878 håller den 20-årige norske studenten N. Wille 
(som studerade algologi i Uppsala under Wittrock) föredrag om 
en »resa öfvcr Hardangervidden» och berör viktiga floristiskt-växt- 
geografiska problem. Han påpekade, att vegetationen i flera hän
seenden vore olika på östra och västra sidan av Hardangervidden. 
Så t. ex. saknades granen på västsidan, och furu- och björkgräns
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gå där lägre. Tallen hade fordom gått högre, vilket framginge 
därav att furustubbar påträffats i myrar på 3,200 fot ö. h., under 
det att tallens nuvarande gräns på västsidan ligger 2,460 fot ö. h. 
Förnämsta orsaken härtill vore nog en klimatförsämring. Vidare 
skildrades s. k. »Blyttska kolonier» av »rara arter» insprängda 
i den övriga vegetationen. Det problem, som här behandlades, 
har långt senare ånyo upptagits av Th. G. E. Fries, som i Sek
tionen den u/ä 1912 ingående behandlade det alpina floraelemen- 
tets invandring i Skandinavien under antagandet, att för växtlig
heten tillgängliga växplatser existerat under den senaste, den s. k. 
mecklenburgska nedisningen. Denna tanke var dock år 1878 med 
all säkerhet ännu främmande för Wille, som — enligt benäget 
meddelande, lämnat av Holmboe — först långt senare i ett före
drag vid internationella botanistkongressen i Wien 1905 (tryckt i 
Nyl Mag. f. Naturv. Bd. 43 och i Englers Jahrb. Bd. 36) anslutit 
sig till den av Blytt redan i början av 1880-talet försiktigt utta
lade möjligheten av en del floraelements kvarlevande under ned
isningen.

Den 20/u 1878 möta vi i Sektionens protokoll för första gången 
ett för många av de äldre sektionsmedlemmarna välbekant namn, 
då det omtalas, atl herr K. A. Th. Seth höll ett föredrag om 
»Medelpads flora». Härom förmäler protokollet bland annat föl
jande:

»På tal om de ljusa nordiska sommarnätterna hemställde herr Seth 
till zoologerna, huru nattfjärilarne kunna veta att gifva sig ut i rätt tid.» 
Med anledning härav svarade herr Aurivillius, att »frågan om nattfjäri
larne vore enkel nog, om man blott kunde reda ut huru växter, hvilkas 
blommor i sydligare trakter slå ut eller lukta starkt om nätterna, veta 
att i detta afseende äfven i nordligare trakter iakttaga rätt tid!»

Den V12 1883 slår i protokollet: »Höll Grefve Mörner föredrag 
om en resa i Pite lappmark och Nordlanden.» Därvid visades 
bland andra växter »en storväxt form av Saxifraga riuularis, som 
kom den af Grefve Strömfelt på Island funna formen nära». 
Detta är så vitt jag kan finna det enda tillfälle i Sektionens histo
ria, då den hland sina ledamöter kunde på en gång räkna tvenne 
grevar, som omnämnts på ett och samma sammanträde och till 
och med i samma § i protokollet!

Den 8/s 1887 håller Sektionens med avseende på inskrivnings- 
åldern näst äldste i livet varande ledamot J. A. O. Skärman föredrag 
om »Salixformationerna vid Klarälfvens stränder».
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Dc föredrag, som på 90-talet och därefter behandlade Sveriges 
eller Skandinaviens vegetationsförhållanden, hava en delvis annan 
prägel. Växtgeografiska och framförallt invandringshistoriska syn
punkter träda nu alltmera i förgrunden. Alldeles nya voro väl 
ej dessa synpunkter nu på 90-talet. Man kan redan på 80-talet 
spåra en begynnande tendens alt lägga en historisk synpunkt 
på vegetationens nuvarande sammansättning. Den ~U 1880 håller 
så t. ex. Th. M. Fries föredrag om »människans inflytande på den 
svenska florans nuvarande sammansättning» och samma spörsmål 
hade också behandlats redan av Krok i den Botanico-Zoologiska 
Sectionen 1801, som jag redan framhållit. Även hade Sektionen 
den 18A 1886 hållit en livlig diskussion — med Dusen som inle
dare — om dc nordiska fjällväxternas utbredning, särskilt med 
anledning av ett arbete om vegetationen i Kemi Lappmark och 
N. Österbotten av H. Hjelt och R. Hult. Men det nya på 90-talet 
var, att man med grundlig kvartärgeologisk skolning grep sig an 
med uppgiften att ur torvmossarnas arkiv utläsa och framkonstruera 
vår nordiska floras utvecklingshistoria, samtidigt som den levande 
vegetationen underkastades en ingående analytisk behandling eftei 
de principer, som först uppställts av finländaren Ragnar Hult pa 
80-talet. Föregångsmannen i Uppsala för denna riktning var fram
för allt R. Sernander, som under många år var en av Botaniska 
Sektionens flitigaste och mest uppskattade föredragshållare. Redan 
under sitt andra studentår höll Sernander den 8% 1886 föredrag 
om »vegetationen i en skogsdäld vid sjön 1 isaren i Närke» undei 
antagande, all de här uppträdande växterna vore en kvarleva av 
ekvegetationen i Skandinavien. Pa föredraget löljde livlig diskus
sion, varunder

»herrar professorer riktade till sektionens medlemmar den uppma
ningen, att uppsöka oaser bland andra växtformationer»

och »göra bouppteckning» på platsen.
Sedan följde föredrag av Sernander om »Den finska riktningen 

inom växtfysiognomiken», vidare »om växtlämningar i Skandina
viens marina bildningar» (Enköpingsfynd med Mytilus och Zos'era), 
och den 25/2 1890 om frågan »När inkom granen i Skandinaviens 
flora?», därvid uttalande som sin åsikt, att om växtligheten fiitt 
finge utveckla sig, sammanhängande granskogar skulle komma 
att täcka oerhörda områden av Skandinaviens jord. Denna iiaga 
blev ytterligare belyst i ett liknande föredrag den 18 febr. 1892.
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Den “Vio 1891 talar Seenander i Sektionen »Om de upländska 
torfmossarnas byggnad», 1895 behandlades frågan »Om barrskogs
gränsens förskjutningar i Skandinavien» och 1897 »Trapas subfos- 
sila förekomst i Nerike» samt 1901 om »Ny nordgräns för Zostera 
i Uppland». Särskilt Gotlands vegetation har, som ovan anförts,

behandlats av Sernander i samband med 
flera föredrag om Gotlands myrar.

De växtgeografiska problemen komma 
nu allt mera upp på Sektionens program, 
ofta i samband med ekologiska frågor. 
Så meddelar Haglund den 1B/io 1901: 
»Några bidrag till den skandinaviska fjäll- 
florans spridningsbiologi».

Den 8/s 1910 behandlar Samuelsson: 
»Fjällväxternas förhållande till ett kli
mats insulära och kontinentala karak
tär» och samma dag talar Th. C. E. Fries 
»Om regionsförskjutningar inom nordli
gaste Sverige». Om hans betydelsefulla 
undersökningar över den skandinaviska 

fjällflorans invandringshistoria har jag redan erinrat i annat sam
manhang (jfr sid. 194!).

Ett mycket uppskattat inlägg i diskussionen om den fenno- 
skandiska florans utvecklingshistoria gjordes i Sektionen den 13A 
1915 av Harald Lindberg från Helsingfors, som då framhöll den

betydelse ett ingående studium särskilt 
av de kritiska släktena och arterna har 
för kännedom om florans invandrings
historia. Även påpekades vikten av att i 
samma syfte studera de subfossila dia- 
tomacéernas utbredning.

Längre fram på 1900-talet förläggas 
emellertid föredragen om växtgeogra
fiska frågor och växtsamhällesproblem så 
småningom alltmer till det Växtbiolo- 
giska seminariet, som började sin verk
samhet 1909.

Ett annat slag av föredrag, som så små- 
Thore G.e. Fries(1886—1930). ningom kom upp på föredragningslistan 

Foto 1916. är skildringar av utländska resor.
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Rutger Sernander (f. 1866). 
Foto 1905.
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Det första föredraget i Botaniska Sektionen om en resa till mera 
fjärran länder synes ha hållits av S. E. Henschen, som den 9/h 
1869, nyss återkommen från en 2-årig vistelse utanför Rio de 
Janeiro, talade om Brasiliens naturförhållanden. Året därpå 
(Vio 1870) förevisade samme föredragshållare ett botaniskt manu
skript av dr. E. Munck av Rosenschöld, omfattande Paraguays 
floras flesta arter. Denne Rosenschöld, som blev mördad i Sydame
rika 1868, är den förste botanist, som försökt att göra en fullstän
dig sammanställning av Paraguays flora. Ifrågavarande manu
skript vore enligt föredraganden nästan det enda, som blivit räd
dat av Rosenschölds vetenskapliga kvarlåtenskap. (Huru Rosen- 
schölds samlingar m. m. kommit i händerna på den sydameri
kanske apotekaren D. Parodi och av denne utnyttjats, se G. O. 
Malme, Sv. Bot. Tidskrift, bd 3, 1909 s. (1)!).

Därpå följde i Sektionen så småningom skildringar från sven
skarnas upprepade polarfärder till Spetsbergen, Grönland och från 
Vega-expedilionen, som ju bildar den förnämligaste och mest ly
sande insatsen av 1880-talets samlade svenska naturforskning. 
Så talade den u/n 1871 Th. M. Fries om Grönlands flora, som 
han varit i tillfälle att få studera samma sommar, och den 16/s 
1880 visade han en samling växter från växtvärldens hittills nord
ligaste gräns och redogjorde för de botaniska resultaten från de 
sista 20 årens polarexpeditioner. Särskilt framhölls, att danskar 
nyligen på Grönland funnit växter på de högsta bergstopparna, 
som höja sig ur den eviga inlandsisen och som lågo 10 dygns 
resa från kusten; 27 kärlväxter påträffades, däribland Carex nar- 
dina och Luzula hyperborea ymnigt!

Kjellman håller den 2/io 1873 föredrag om havsalgvegetationen vid 
Spetsbergens västra och norra kust och den so/n 1875 om expeditio
nen till Novaja Sembla, varvid han föreläde de första havsalger, som 
voro kända från Karahavet. Året därpå (7/r 1876) skildrar Lund
ström vegetationen vid Jalmal på Samojedhalvön vid Karahavet 
(funna: 53 fanerogamer, 25 mossor och 14 lavar), och den 27/2 

1877 redogör samme föredragshållare för Novaja Semljas Salix- 
vegetation.

Den 12/i2 1876 föredrar Arnell om sistlidne sommars landexpe
dition till Jenisej i vilken han deltagit. Kjellman har ytterligare 
hållit talrika föredrag om sina forskningar i höga Norden: om 
Spetsbergens Fucacéer (3%o 1876), om Spetsbergens Laminariacéer 
(13/a 1877). Sitt första föredrag från Vega-expeditionen höll Kjell-
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man den 16/u 1880, då han i Sektionen visade diverse intressanta 
föremål från Japan, japansk botanisk litteratur, avbildningen av 
Thunbergs minnessten i Nagasaki m. m. Följande år talade Kjell- 
man (22/2 1 881) om »Några under öfvervintringen i norra Sibirien 
1878—79 gjorda iakttagelser angående ljusets inflytande på väx
terna», vidare förevisade han (8/s 1881) fotografier av växter från 
varmare länder: Ravenala, Areca, Cocos, Phoenix m. fl. Talrika 
föredrag och meddelanden, grundade på material från Vega-ex- 
peditionen, höllos sedan av honom under årens lopp, men utrymmet 
medger icke att här ingå härpå. Endast ett vill jag omnämna. 
Med anledning av ett föredrag av Forssell med titeln »Försiggår 
assimilation endast i solljus?» meddelade Kjellman, att han fun
nit levande havsalger vid Spetsbergen på ända till 80 famnars 
djup, alt Spetsbergens alger leva under 3—4 månader i absolut 
mörker och vidare, att han funnit en Pilularia under snötäckt 
is fullt frisk och levande. Detta gjorde — upplyser protokollet — 
honom

»böjd för att antaga, att solljus ej vore behöfligt för assimilationen. 
Dock hade han icke lyckats att i polarnatten uppdraga Lepidium-plantor 
med enbart fotogenlampa.»

Sannolikt påverkad av sina algstudier i höga Norden under 
den långa vintern begynte nu Kjellman att studera även den 
svenska vinteralgfloran och höll däröver i Sektionen ett föredrag 
den 2/s 1880 om »Växtlifvet under vintern i hafvet vid Sveriges 
vestra kust».

Den 15/s 1883 höll en annan polarforskare, prof. Sv. Berggren, 
föredrag om mossor från Spetsbergen och Grönland.

Förutom dessa reseskildringar från höga Norden förekommo i 
äldre tider ytterst sällan några föredrag om utländska resor. 
Dessa tillhöra en senare tid. Detta sammanhänger väl med Sveri
ges hela ekonomiska utveckling. Sverige var till långt in på 
1870-talet ett fattigt jordbrukarland. Sveriges övergång till ett 
rikt industriland betydde på alla områden ett ekonomiskt upp
sving, som ökat möjligheterna också för Sveriges botanister att 
mer än förut kunna komma ut och se sig omkring i världen. 
Utländska resor voro i äldre tider mer än nu förbehållna enbart 
dem, som voro i goda ekonomiska omständigheter. Det är också 
betecknande, att bland de första föredragen i Sektionen om ut
ländska resor märkas de, som höllos av frih. G. De Geer, fidei- 
kommissarien till Leufsta, den 27/s 1884 »Om vegetationen på
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C. A. M. Lindman (1856— 
Foto 1878.

-1928).

franska Rivieran», och den 12/s 1885, då han skildrade vegetatio
nen på Mont Blanc, som av föredragshållaren bestigits.

Samma år (80/io 1885) höll Lindman ett föredrag om vegetatio
nen på Madeira och den 24/s 1892 skildrar Jungner »Vegetationens 
sammansättning i åtskilliga af vestra Afrikas kusttrakter». Den 
3% 1894 håller doc. E. Lönnberg före
drag »Om vegetationen i Florida» och 
den 27 april samma år meddelar kand.
A. Roman en botanisk skildring från 
Minnesotas skogstrakter med förevisning 
av pressade växter. Den , 4 1894 redo
gör Lindman för sin botaniska expedition 
till Sydamerika 1892—94 som Regnellsk 
stipendiat. Den 19A 1898 skildrar in- 
geniör P. Dusen fanerogamvegetationen 
i S. Chile och Västpatagonien med »före
visning av ypperliga skioptikonbilder».
Det är första gången detta särskilt om- 
nämnes! Den 2A 1899 meddelar prof.
Th. M. Fries ett botaniskt resebrev 
från E. Nyman samt demonstrerar av honom hemsända samlingar 
från Java. Nyman, som på sin tid var en mycket aktiv ledamot 
av Sektionen, återkom aldrig till fäderneslandet. Han avled pri 
hemresan i München den 29 juli 1900. Den ,8/n 1902 håller 
R. E. Fries föredrag om vegetationen i N. Argentina och S. Bo
livia, vilka länder han som deltagare i Svenska Chaco-Cordillier- 
expeditionen 1901—02 haft tillfälle att 
studera.

År 1904 utfylldes icke mindre än 3 
sammanträden nästan i följd av sektions- 
medlemmar, som skildrade sina bota
niska erfarenheter från resor till fjärran 
länder. Den 9/s höll jag själv å Fysio- 
logicum ett föredrag om »Vegetationen 
på Ceylon» med förevisande av ett stort 
antal skioptikonbilder från min vistelse 
därstädes 1902—03. Vid nästa samman
komst den S3/2 höll Skottsberg föredrag 
om »de botaniska arbetena under den 
svenska Sydpolarexpeditionen 1901—03»

t*

K <.

Erik Nyman (1866—1900).
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och den 22A R. E. Fries om »Vegetationen i det nordargentinska 
puna-området». Sedermera ha ytterligare talrika föredrag med 
material från dessa resor hållits av dessa trenne reseskildrare. Ar 
1910 har Skottsberg varit ända bort till Juan Fernandez och hål
ler föredrag (den 16/i) om dess vegetation, och år 1912 har samme 
föredragshållare även varit på Falklandsöarna och skildrar (12/n 
1912) deras flora, liksom R. E. Fries nu utsträckt sina resor till 
en ny världsdel, det tropiska Afrika, varöver föredrag hölls den 
26/n 1912 om »Vegetationen i Rhodesia» och 28/i 1913 om resan 
från Tanganjika till Nilmynningen. Dessa och de följande åren 
voro verkligen en långresornas gyllene tid och aldrig, vare sig 
förr eller senare, ha så många föredrag om större forskningsresor 
och därunder gjorda iakttagelser hållits i Botaniska Sektionen som 
under de första 10-tal åren efter sekelskiftet. Den 17A 1917 fick 
Sektionen höra »ett mycket intressant och med rikhaltigt herba- 
riematerial belyst föredrag», kallat »Hierobotaniska notiser», av 
en tillfällig gäst, teol. kand. S. Linder, som från sin resa i Pale
stina gav en skildring av landets viktigaste, i Bibeln omtalade 
växter. Skottsberg skildrade senare (18A 1923) även vegetationen 
på Hawaii-öarna. Th. C. E. Fries meddelade de följande åren 
vid olika sammanträden om sina forskningar i Afrika under den 
resa 1921—22, som han gjorde tillsammans med sin broder R. E. 
Fries. Så talade Th. C. E. Fries den 24/io 1922 om »Afrikas Im- 
pafiens-arter», följande året den 2% om »De afrikanska Senecio- 
skogarnas floristiska sammansättning» m. m. Den 9A 1922 höll 
Samuelsson föredrag om en resa i Grekland och på Kreta. 
Asplund har sedan vid flera tillfällen föredragit om sin sydameri
kanska resa 1920, så den 10A 1923 om »Vegetationsförhållandena 
inom Bolivias Ander», den 24A 1925 om »Sydamerikanska Selaginella- 
arter» och den 16/s 1927 om »Den bolivianska högslättens gagnväxter».

Till dessa många botaniska reseskildringar från Indien, Amerika 
och Afrika kommo sedan dylika även från det fjärran Östern av 
E. Hultén, som den 24A 1923 talade om »Grunddragen av Syd- 
kamtschatkas vegetation» samt av H. Smith om hans resor i Kina, 
t. ex. den 26A 1924 »Om kinesiska Saxifraga-arter». Till slut har 
Sektionen i nyare tid även fått höra reseskildringar från Nya 
Zeeland genom Du Rietz (den 13A 1928).

Jag vill nu söka skildra andra botaniska frågors behandling i 
Sektionen under tidernas lopp, så att vi få se vilka problem, som 
här i Uppsala rört sig i tiden.
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Studerar man 60- och 70-talens protokoll, sa är det pafallande, 
att de rent systematiska föredragen mest behandla krypto
gamer. Th. M. Fries har på 60-talet upprepade gånger behand
lat lavar, Wittrock grönalger och Cleve diatomacéer. Fanero- 
gamsystematiken representerades mest genom demonstrationer och 
diskussioner av kritiska släkten samt meddelanden om nya märk
liga växtfynd i Skandinavien. Dock förekomma understundom 
rent systematiska frågor som diskussionsämnen. Så t. ex. disku
teras den 13/3 1866: »Bör Hgdrocotgle föras till Umbelliferae ellei 
till Araliaceael»

Av märkligare svenska växtfynd, som anmälts å Sek
tionen, märkas: Tragopogon crocifolius från Gotland, visad av Th. M. 
Fries(15/io 1867), och Care.v bicolor från Ljusnan. Ett annat uppseende
väckande fynd av en för Sverige ny fanerogam var Dusens upptäckt 
sommaren 1880 av Astragalus penduliflorus vid Byberget i Ilaverö 
sn. i Medelpad, varom meddelande lämnades vid Sektionens sam
manträde den 5/io 1880. Den 16/io 1890 lämnade Hedbom det in
tressanta meddelandet om den på Lilla Karlsö av honom åter
funna Lactuca quercina. En växt som Trapa har också vid olika 
tillfällen behandlats i Sektionen, senast av Malmström (den 14/r 
1912), som då höll ett sammanfattande föredrag om »Trapa natans 
i Sverige».

På senare tid ha väl fanerogamsystematiska föredrag tidvis blivit 
vanligare, då hemvändande långresenärer hållit föredrag om sina 
samlingar. Dock bör naturligtvis ihågkommas, att de rent syste
matiska undersökningarna sällan kunna göras så underhållande, 
att de lämpa sig till sektionsföredrag. Man får därför akta sig 
för att uteslutande av sektionsföredragen draga slutsatser om vad 
som intresserat en viss tids botanister.

Däremot är det påfallande i huru hög grad intresset, på 60-och 
70-talet var inställt på biologiska, särskilt hl ombiolo
giska frågor av olika slag.

Så fäster Th. M. Fries i ett föredrag den 23/io 1866 uppmärk
samheten på en fransk avhandling, där ett alldeles nytt uppslag 
för första gången behandlas, nämligen fenomenet »postfloration». 
Detta kapitel blev längre fram ingående behandlat av en Uppsala- 
botanist, sedermera professor Carl Lindman, som också i Sektio
nen hållit flera föredrag härom. För övrigt är det Darwins blom
biologiska forskningar, som nu på 1860-talet påverkade Uppsala- 
botanisterna, och Darwin å sin sida hade ju återuppväckt Christian
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Conrad Sprengel, vars så berömda arbeten om insekter och blom
mor härstammade redan från slutet av 1700-talet. Så håller den 
20/ii 1866 C. A. Fredriksson föredrag om »Sa/nza-blommans befrukt
ning». Ungefär samtidiga med Darwin voro också andra blom
biologer som tysken Hildebrand och italienaren Delpino, och deras 
forskningar påverkade i hög grad denna tidens Uppsala-bota- 
nister. Fries refererar den Vs 1867 Hildebrands »Die Geschlechts
verteilung bei den Pflanzen etc.», vari uppvisas det ohållbara i 
den äldre Linnéanska uppfattningen, att självbefruktning i blom
man är regel. Det påvisas nu tvärtom organisationer, som direkt 
förhindra självpollination m. m. Året därpå höll Severin Axell 
den 24/u ett föredrag »Om det färgade hyllets betydelse för växten», 
varvid föredraganden redogjorde för de olika typerna: insekts
blommor och vindblommor m. fl. I protokollet står om detta 
föredrag, att det »vittnade om trägna studier i naturen och åhör
des med största intresse». Följande år den 22/s 1869 disputerade 
Axell på en avhandling »Om anordningarna för de fanerogama 
växternas befruktning», som är en av de mest berömda disputa- 
tioner, som ventilerats i Uppsala. Axell lade här på självstän
diga studier den första grunden för en indelning av fanerogam- 
blomman från pollinationsbiologisk synpunkt. Från detta Axells 
arbete härstamma bland annat sådana ännu brukliga termer som 
»chasmogam» och »herkogam» blomma. I sin stora »Handbuch 
d.Blüthenbiologie» inleder Knuth det Ihdra bandet(1898) med porträtt 
av blombiologiens grundläggare, och där se vi i mitten Darwin 
omgiven av Fritz Müller, Fr. Hildebrand, Delpino och Severin 
Axell. Axell var docent ett par år i Uppsala, men ärvde efter 
sin fader sågverk och skogar i Norrland, vars skötsel han måste 
övertaga, varför han övergick till att bliva affärsman. Han var 
en meteor på vetenskapens himmel, som lyste och försvann. 
Nästan jämnårig med Axell studerade vid denna tid i Uppsala 
en annan sågverksägarson från Norrland, Frans Kempe. Han höll 
ett par föredrag i Sektionen om de svenska arterna av släktet 
Botrychium (24/s 1868) och om några Carex-iormer (2/s 1869), 
disputerade aldrig, men blev hedersdoktor vid Uppsala Universitet 
år 1900. Han inskrev sitt namn för evärdliga tider i Uppsala- 
botanikens historia genom stiftandet av den växtbiologiska pro
fessuren och institutionen.

De blombiologiska frågorna fortfara att på 70-talet intressera 
Sektionen. I protokollet för den V3 1871 heter det:
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»Adj. Fries redogjorde för Delpinos undersökningar öfver Aristolochia 
och Arum. Därefter anfördes exempel på sådana växter, som befruktas 
med sniglar. Hos dylika blommor afsöndras efter pollinationen en bitter 
vätska, hvarigenom snigeln, som genom längre kvardröjande i blomman 
kunde förstöra densamma, tvingas att antingen aflägsna sig eller också 
tömma giftbägaren.»

Jag vill tillägga: protokollets författare och sekreterare var 
A. N. Lundström.

Frågan om »anpassningar» blev nu ett mycket omtyckt forsk
ningsobjekt. Men det är ett farligt ämne för unga naturforskare 
med livlig fantasi. Lundström hade tidigt börjat med att med 
konst söka framställa Sa/ix-hybrider. Det fanns nämligen på den 
tiden botanister, som förnekade, att det i naturen fanns några 
SaZiai-hybrider! Den 20/n 1869 redogör han — då 22 år gammal — 
i Sektionen för sina försök. Han hade omgivit 9-hängen av Salix 
myrtilloides med flor för att förhindra främmande pollen. Han 
skulle korsa en tidigt blommande 9-buske med en senblommig 
cf-buske av en annan art och fick ett förbluffande resultat, varom 
det heter i protokollet:

»Det florombundna $-hänget började alstra ståndare och frömjöl och 
märkena fingo på detta sätt frömjöl. Det märkliga var, att andra ej 
ombundna 9-hängen på samma buske utvecklades normalt. Föredragan
den tvekade ej att framställa den åsigten, att det var den hindrade be
fruktningen, som orsakat ombildningen af fruktblad till ståndare.»

Vi veta nu, att det finns androgyna Salix-hängen, så iakttagel
sen var nog alldeles riktig, men slutsatsen däremot något förhastad!

Den 3%o 1883 höll Lundström föredrag om sina undersökningar 
över anpassningen hos regnupptagande växter. Här gällde det 
det direkta vattenupptagandet hos en undersökt växt, Lobelia 
erinus, där vissa glandler i bladvecken visades vara vattenupp
tagande och vissa hårbildningar tolkades som vattenkvarhållande och 
vattenledande organ. Dessa och andra liknande undersökningar 
gåvo anledning till en bitter vetenskaplig fejd mellan Lundström 
och Wille, vilken skärptes genom en senare inträffad konkurrens 
om en lärarbefattning i botanik vid Stockholms Högskola.

Ett biologiskt kapitel, som Lundström särskilt intresserade sig 
för, var »symbiotiska växtbildningar», varmed han menade sådana 
nybildningar hos växter, som orsakades av andra organismer, 
vilka i dem genomlöpa någon del av sin utveckling, och de be
nämndes av Lundström »domatier», om samlevnaden var för or-
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ganismerna till ömsesidigt gagn, d. v. s. av mutualistisk natur, men 
var den antagonistisk, bibehölls benämningen »cecidier». Om 
domatier har Lundström i Sektionen hållit flera föredrag, t. ex. 
den 28/9 1886 samt den 28A 1887, då han talade om »mykodoma- 
tier» på papilionacéernas rötter och den 36/io 1888, då han talade 
om »nyare undersökningar om domatier».

Den 8/u 1885 höll Lundström föredrag om några iakttagelser 
»Öfver fruktens biologi». Det gällde Calendula och Dimorphotheca 
med dimorfa och trimorfa frukter. Vissa av dessa, de innersta, 
äro »larvliknande», som hos vissa arter härma fjärillarver, hos 
andra arter skalbaggslarver. Genom denna »mimicry» kunde dessa 
frukters spridning befrämjas genom larvätande fåglar eller insek
ter, särskilt myror. Dock — tillägger föredraganden försiktigt
vis — bevisen härför kunde endast vinnas genom studier i väx
ternas eget hemland.

Överhuvudtaget var det då tydligen på modet alt — jämte an
passningar — tala om »mimicry» och härmning. Redan den n/s 
1880 hade Dusen talat om »Härmning eller förklädnad i växtriket». 
Under sina Spliagiuim-studiev hade föredragshållaren funnit flera 
Sph.-arter, som på olika platser i landet uppträdde under förvil
lande lika yttre form och därföre »vore att hänföra under härm
ning eller förklädnad», oaktat genom mikroskopisk undersökning 
lätt kunde visas, att de voro väsentligt olika arter. Vad orsaken 
vore, ville föredraganden ej gå in på. Med anledning av före
draget yttrade sig doc. Sv. Berggren, som bland annat framhöll 
det inflytande, som likartade yttre förhållanden obestridligen kunna 
utöva på växtligheten, så att hela länder få en till yttre habitus 
överensstämmande fysionomi, och omnämnde särskilt t. ex. Euca- 
lypter och Mimosacéer. Det är tydligt, att vad som i detta sam
manhang benämndes »härmning», är vad vi nu pläga kalla »kon
vergens» i utvecklingen av vissa grundformer eller typer.

Den 18/ß 1889 håller Sektionen »en långvarig diskussion om s. k. 
härmning» med Sernander som inledande föredragshållare. Härom 
säger protokollet:

»Speciellt framhölls härmningsformerna hos Cavices distigmaticae; 
Bellis perennis, hvars hvitblommiga form, då den inplanterats bland röda, 
uppgafs antaga dessas färg; samt en Ranunculus-art, som, växande bland 
röda blommor, uppgifvits hafva fått rödfläckiga kronblad.»

Doc. Lundström »ogillade uttrycket ’härmning’ såsom obegrip
ligt och innebärande en orimlighet». Kand. Sernander »vidhöll,
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att härmning existerade och stödde sig på Sigfr. Almqvists auktori
tet». Kand. R. Jungner

»trodde de s. k. härmningsfenomenen kunna förklaras genom hybridisa
tion, hvilken här allt för litet tages i betraktande».

Här synes Jungner ha intuitivt träffat det rätta, men vi äro år 
1889 ännu 11 år före Mendels återupptäckande.

Denna fråga leder oss osökt över att spörja, när vi kunna börja 
spåra hybridforskningen i Sektionens protokoll. Redan den 
23/io 1866 hade Sektionen diskuterat frågan: »försvinner ej art
begreppets betydelse med antagande av hybridisation i stor skala?» 
Som jag förut omnämnt var Lundström den förste, som i Sektio
nen (den 10/n 1868) redogjorde för »Hybridisering inom släktet 
Salix». Och om hans försök med Salix myrtilloides har jag också 
redan förut talat (s. 203).

Ett märkligt föredrag är i detta sammanhang det, som docenten 
T. Hedlund höll den Vio 1895, varom protokollet säger:

»Docenten H. föreläde bladformer från fröplantor af hybriden Sorbus 
Aria x aucuparia och visade, att afkomman uppvisade förutom en hel 
rad mellanformer äfven sådana, som voro rena Aria och rena aucuparia 
samt sådana, som voro af Arias form, men glatta o. s. v. Prof. Fries an
märkte, att Gaertner under sina försök aldrig funnit fullständigt återslag 
till föräldrarna, hvarföre det vore viktigt att utestänga all obehörig pollina
tion, hvarpå föredraganden anförde, att Zabel af frön från Spiraea-hybri- 
der erhållit stamformer under sådana förhållanden, att främmande pollina
tion vore fullkomligt utesluten.»

Här se vi alltså, att Hedlund redan år 1895 inför Sektionen 
visat prov på en hybrids mendelklyvning i F2. Det var blott en 
sak som saknades, nämligen talförhållandena mellan de i upp- 
klyvningen ingående formerna. Mendel var ännu icke återupp
täckt! Den 29A> 1903 höll Hedlund föredrag om »Bastardbild
ningens betydelse i kulturen» med talrika exempel från av före
draganden gjorda korsningar med släktena Ribes och Malva. När 
Bengt Lidforss var professor i Uppsala, höll han elt par före
drag om sina Rubus-undersökningar, därvid demonstrerande såväl 
med konst framställda hybrider som äkta mutationer. I den nyare 
liden har särskilt docenten O. Dahlgren hållit talrika föredrag om 
sina ärftlighetsförsök med Primula officinalis, Chelidonium majus, 
Polemonium, Lactuca muralis, Capsella och Geranium bohemicum 
m. m. Men detta tillhör den nutid, där jag i allmänhet slutar min 
framställning.

14 — 40399. Svensk Botanisk Tidskrift. 1940.
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Från hybrider låt oss gå över till befruktningslära och 
embryologi! Den förste, som i Sektionen tagit upp sådana pro
blem till behandling, synes ha varit Wittrock. Den 6/u 1866 
håller han föredrag om »Conjugaternas kopulation». Den 23A 
1867 ineddelar Wittrock om Thuret’s upptäckt av befruktningen 
hos floridéerna, och följande år (10/s 1868) redogör han för de olika 
typerna av floridéernas befruktning och framhåller analogierna 
mellan floridéer och arkegoniater, och den u/ia 1873 återkommer 
han till samma ämne och framhåller särskilt de svårigheter, som hos 
vissa floridéer som t. ex. Dudresnaya föreligga, när det gäller att 
avgöra, vilken den specifikt honliga cellen är. Det var ju också iakt
tagelserna på denna växt, som ledde till teorien om den »dubbla 
befruktningen» hos vissa floridéer.

Wittrocks stora intresse för hithörande problem ledde honom 
till att i ett föredrag den 16/u 1875 framlägga en av honom ut
arbetad översikt över alla de olika typerna av befruktning samt 
av honorgan i växtriket. Detta föredrag synes mig ha ett visst 
historiskt intresse. Wittrock framhåller här, att hos de högsta 
växterna (fanerogamerna) förekommer vad han kallar di osm os
befruktning, d. v. s. de membranklädda hancellerna utöva sin 
befruktande inverkan genom ett slags osmotisk process. Märk: cell
kärnans betydelse vid befruktningen kände man på den tiden ännu 
alls icke till! Exempel: förutom fanerogamer även askomyceter 
och troligen basidiomyceter, uredinéer och lavar. I motsats till 
diosmosbefruktningen sätter Wittrock de fall, då hancellen helt 
och hållet uppgår i eller åtminstone avlämnar protoplasma till 
honcellen, vilket kan ske medelst orörliga, membranklädda han
celler hos floridéer eller nakna, rörliga hanceller hos grönalger, 
arkegoniater och vissa svampar. Som ganska märkligt måste 
annoteras, att Wittrock höll för troligt, att även basidiomyceterna 
hade en befruktning. Detta är ju dock en sak, som långt senare 
skulle ledas i bevis.

Wittrock var även den förste, som i Sektionen hållit föredrag 
om embryologiska problem. Den Vio 1870 redogör han för Stras- 
burgers arbete »Die Befruchtung der Goniferen» och påpekar de 
nu funna olikheterna i jämförelse med Hofmeisters äldre under
sökningar och understryker den nära frändskapen mellan gymno- 
spermerna och de högre kärlkryptogamerna.

Det skulle dröja ett kvarts sekel, innan på nytt embryologiska 
problem börja att behandlas i sektionen. Det inträffar först sedan
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dåvarande docenten Juel lärt sig cytologisk teknik hos Strasbur- 
ger i Bonn sommaren 1896. Sedan följer en period, som utmärkes 
av en i Uppsala ytterst livlig verksamhet på de embryologiska 
och cytologiska områdena, vilken verksamhet naturligtvis också 
kan avläsas i Sektionens protokoll. Allra första gången cellkärnan 
blev föremål för en mera ingående be
handling vid ett sektionssammanträde 
var emellertid långt tidigare. Redan den 
Vii 1879 redogjorde nämligen Lundström 
för sina studier över cell- och kärndel- 
ning på levande material: Tradescantias 
ståndarhår. Han beskrev då en s. k. 
karyokines. Lundström hade studerat 
under Strasburger i Jena. Något upp
seende synas dessa studier då icke ha 
väckt, och uppslaget blev sedermera icke 
heller vidare fullföljt. Endast några av 
de viktigaste av Juels många föredrag 
i detta ämne må anföras. Den 29A 1896 
höll Juel sitt första cytologiska föredrag 
om »Oregelbundenheter vid cellkärnans 
delning hos Hemeroeallis fulva». Den Va 1898 talar han om »Kärn- 
delningarna i basidierna såsom grundlag för basidiomyceternas 
system», och så kommer den 3 maj 1893 det märkliga föredraget 
»Om embryobildningen hos Antennaria alpina». Härom skriver i 
protokollet dåvarande sekreteraren kand. H. IIesselman med •— 
man kunde vara frestad att säga — verklig lapidarstil:

»Då hanblommor hos denna växt äro ytterst sällsynta och växten än
dock frambringar mogna frön, hade föredraganden närmare undersökt, 
huru embryobildningen i detta fall gestaltade sig. Föredraganden hade 
funnit, att äggcellen utvecklade sig utan föregående befruktning till ett 
embryo. Detta vore det enda hittills kända fall af verklig parthenogenes 
bland fanerogamerna.»

Så inträffade det faktum, att äldre forskare, som, stödjande 
sig på fallet Coelebogyne, försvarat partenogenesen — vilken Sek
tionen emellertid avböjt den 5/s 1863 — nu till sist fingo rätt i 
huvudsak, även om de i specialfallet Coelebogyne fått orätt, ty det 
är ju där ingen äggcell, som utvecklar sig, utan det är nucellar- 
embryoner som Strasburger visade.

Det är intressant att se, att Juel redan den UA 1896 å Sektio

Oscar Juel (1863—1931). 
Foto 1886.
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nen visat c^-exemplar av Antennaria alpina, som han under som
maren förut tagit i Norge på 3 olika ställen, men eftersom frö
mjölet vore felslaget, kunde de ej spela någon roll för befrukt
ningen. Man tager väl knappast miste, om man påstår, att arbe
tet om Antennaria nog hade av Juel planlagts redan före resan 
till Strasbukger. Kanske var det rent av för att göra det möjligt 
att utföra detsamma, som Juel styrde kosan just till honom?

Av märkligare cytologiska föredrag, som ytterligare hållits, må 
erinras om det, som Rosenberg höll den 17/s 1903 över »Kärnans 
förhållande hos hybrider». Det gällde Drosera rotundifotiaX longi- 
folia med resp. 10 och 20 kromosomer hos föräldrarna och 30 
hos hybriden i alla somatiska celler. Vid pollenmodercellens pro- 
fas uppträdde emellertid icke, som man väntat, 15 dubbelkromo- 
somer utan 20, varav emellertid endast 10 voro dubbelkromosomer, 
de övriga 10 voro enkla, opariga. Jag vill tillägga, att i referatet 
över detta föredrag är det första gången vi i Sektionens protokoll 
möta namnet Mendel. Detta hindrar emellertid ej, att mendelska 
fenomen omtalats i Sektionen långt tidigare, fastän de ej kunnat 
förklaras. Den 2%' 1876 hölls t. ex. ett föredrag av Aurivillius, 
med anledning varav en diskussion uppstod om varieteters för
måga att övergå till huvudarter, varvid Collinder meddelade ett 
märkligt fall, då vita ärter i andra skörden övergått till gråärter!

Talrika embryologisk-cytologiska föredrag ha sedan under åren 
hållits av Juels många lärjungar: Norén, Lagerberg, Samuelsson, 
Melin, Dahlgren, Frisendahl, Asplund, H. Svensson, Stenar, Stolt, 
Junell m. fl. Att i detalj ingå härpå förbjuder utrymmet.

Innan vi lämna fanerogamerna må erinras om att en tid på 
90-talet och därefter var intresset i Sektionen mycket stort för 
o r g an o g raf i sk a frågor, särskilt fröväxternas utvecklingshisto
ria. Här var Kjellman föregångsmannen. Själv höll han (16/4 
1901) föredrag »Om arten och omfattningen af det uppbyggande 
arbete, som under groningsåret utföres af svenska vårgroende 
pollakantiska växter, särskildt örter», en fråga, som han sysslade 
med i flera år på grundval av omfattande kulturer i Botaniska 
trädgården. Hans lärjungar Brundin, Astrid Cleve och Sylvén 
m. fl. ha i talrika föredrag redogjort för våra fanerogamers tidi
gaste utveckling, groningshistoria och förstärkningsstadierna före 
blomningen m. m. Särskilt Sylvén var i Sektionen en flitig före
dragshållare över dylika ämnen. Han talade så t. ex. (u/io 1904) 
om »Enhjärtbladiga dikotyledoner», (8/n samma år) om »De svenska
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hapaxanthernas lifslängd» samt (3/io 1905) om »Refloration eller 
omblomning».

Intresset för kryptogamerna har alltid varit stort bland 
Uppsalabotanisterna och detta avspeglar sig också i Sektionens 
historia. Sektionens grundare Th. M. Fries var ju själv licheno- 
log och talrika föredrag om lavar ha av honom också hållits i 
Sektionen. Några historiskt intressantare data därom må med
delas.

Den 25/2 1 86 8 refererar Fries en uppsats av ryssen Famintzin 
i St. Petersburg.

»Han hade funnit, att om lafgonidier få ligga i vatten, så bli de rör
liga som Algernas svärmsporer. På grund häraf antager prof. Schwende- 
ner, att lafvar äro Alger med parasiterande svampar.»

Några år därefter, den 9A 1872, tar Fries bestämt avstånd från 
denna uppfattning av lavarna. Därom heter det i protokollet:

»Adj. Fries redogjorde för de åsigter, som på senare tid uttalats om 
lafhyfernas förmenta parasitism på de som alger uppfattade gonidierna. 
Efter historisk öfverblick och frågans behandling af De Bary, Famintzin 
och Schwendener upptogs skälen och motskälen. Det, som framför andra 
bevisade omöjligheten af denna parasitism, vore emellertid gonidiernas 
uppkomst ur hyferna, hvilken blivit iakttagen af såväl andra författare 
som föredraganden själf på Alectoria jubata m. fl. Föredraganden ställde 
sig äfven skeptisk mot de försök, som gjorts att af svampar och alger 
syntetisera en Collema.»

Protokollets författare (A. N. Lundström) säger,
»att dessa försök blevo fruktlösa, n. b. Cof/ema-individen!»

Vi veta, att Fries senare ändrade åsikt på denna punkt. Därom 
vittnar ju hans »Lärobok i Systematisk Botanik» (II, 1897), där 
lavarna betecknas som mutualistiska symbioser. Men det bör an
märkas, att det ännu finnes lichenologer, som anse, alt lavgo- 
nidierna kunna bildas från hyferna.

Å andra sidan är det intressant att finna, att redan så tidigt 
som år 1866 den åsikten framförts i Sektionen, att lavarna ej 
borde bilda en egen klass i växtriket, utan helst skulle förenas 
med askomyceterna till en klass. Denna fråga diskuterades med 
Lalin som inledare (23/io 1866) och anslöt sig Sektionen till hans 
åsikt, att dessa växtgrupper skulle »förenas till en klass».

I äldre tider synes man även haft sina blickar riktade på lavarna 
som material lill nödbröd. Den 13/i 1869 håller Lagergren före
drag om
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»en i Värmland på uppdrag af länets Hushållningssällskap företagen 
resa för att bland allmänheten sprida kännedom om lafvarnas användande 
som nödbrödsämne. Bland sådana lafvar framhöllos: Usnea barbata, 
Bryopogon jubatus, Alectoria ochroleuca, Cetraria islandica och Cladonia 
rhangiferina. Sedan vidare redogjorts för lafvarnas beredning för detta 
ändamål, förevisades äfven brödsorter, som nästan uteslutande bestode af 
dessa lafvar.»

I Sektionen ha talrika lavföredrag hållits av Th. M. Fries’ lär
jungar: Forssell, Hedlund, Sernander och Malme. Av dessa äg
nade sig Forssell särskilt åt lavarnas cephalodier, varöver han 
höll föredrag den 17/io 1882, Hedlund åt morfologisk-anatomiska och 
utvecklingshistoriska frågor, t. ex. om »Olika excipulum-typer hos 
lafvarne» (den 81/3 1892) samt Sernander åt morfologisk-ekologiska 
frågor samt dessutom subfossila lavar. Den yngsta lichenologien, 
representerad av t. ex. Du Rietz och Degelius, är utpräglat syste
matisk samt växtgeografisk-ekologisk.

Svamparna ha kanske i äldre tider ej hlivil fullt så omhul
dade i Sektionen som alger och lavar. Elias Fries synes icke ha 
haft någon mykologisk lärjunge i Uppsala. Sonen Rob. Fries, 
som till yrket blev läkare, var dock mykologiskt intresserad. Han 
har också den 8/ia 1868 hållit ett föredrag om mikroskopiska 
svampar som sjukdomsalstrare. En framstående mykolog på 1880-

talet var C. J. Johanson, som hållit flera 
föredrag om svampar: om Taphrina-Aak- 
tet (den 28/<t 1887) och »Om Uredinéerna, 
Ustilaginéerna och Peronosporéerna i 
Jämtlands och Härjedalens fjälltrakter» 
(I2/io 1886). Hans lovande bana stäck
tes hastigt, innan han hunnit dispu
tera. Han omkom i Fyrisån år 1888 vid 
försök att rädda en drunknande. Sek
tionens protokoll vid höstsammankoms
ten den 27A 1888 ägnar hans minne sin 
tacksamma hyllning.

En av Sektionens fastaste stödjepelare 
vid 80-talets slut och på 90-talet var 
mykologen Karl Starbäck, som i talrika 

föredrag talat om sina kära Pyrenomyceter och Discomyceter, lik
som han sällan saknades på nachspielen, där han gladde sektions- 
medlemmarna med sitt glada skratt och sin djupa bas. Starbäck 
var en typisk 80-talsradikal. Detta log sig uttryck bland annat

.«•JÄS*1 M
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C. ,1. Johanson (1858—1888). 
Foto 1888.
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också i protokollen. Nystavning efter ganska individuella regler 
var högst modernt i den tidens reformkretsar. Starbäck var också 
som sekreterare radikal nystavare. Vi kunna därför från den 
tiden kanske få läsa i Sektionsprotokollen ungefär följande: Före
draganden lämnade en »redojörelse» för Blytts teori om »väks- 
Iande tårra ock våta perioder», som giva 
förklaringen till de olika »tarvsjikten» 
i »tårvmåssarnas» byggnad. Av »väkst- 
jeografiska själ» blev man kanske sen 
tvungen att antaga Blytts »sjema» o.s. v.
Vi läsa också i »protokållet» för den 
12/ö 1890, att kand. Sernander höll före
drag om »tjyrkotaksvegetatsjonen» o.s.v.
En annan gång läsa vi kanske, att »af
ter sammankåmsten» vidtog en »anje- 
näm fäst», varunder sektionen hade nö
jet att som »sin jäst» få se en sektio
nens förre sekreterare o. s. v. Vi få även 
läsa om en »fårskare» som föreslås til 
»kårresponderande», — egendomligt nog
— icke kårrespånderande ledamot. 1 klubbreglementet framstäl- 
les vidare, huru förfaras skall med sektionsmedlem, som är »sjyl- 
dig» för vissa »avjifter».

Stavningsanarkien skulle leva upp än en gång i sektionsproto- 
kollen, nämligen 15 år därefter under kand. Skottsbergs sekre
tariat (1904—06), då vi få läsa om att protokollet upplästes »okk 
godtjändes» liksom det då också talas om »väksters sjyltapparat» 
eller kanske om att en förcdragare »överjikk till en redojörelse» 
för några »mångtjärniga» cellstadier etc. etc.

En något senare tid tillhörde mykologen Lindfors, som var cyto- 
log och lärjunge till Juel och som (18/2 1915) höll föredrag om »Be
fruktningen hos rostsvamparna», liksom även Mei.in, som hållit 
flera föredrag om mykorrhizasvampar hos orkidéer (Vis 1909) och 
hos ericacéer (19/a 1918) samt slutligen Nannfeldt, som ägnade sig 
åt askomyceter, särskilt diskomyceter, men därmed har jag redan 
hunnit in i den nutid, varom jag ej talar i kväll.

Under Sektionens alla år ha naturligtvis alltid då och då märk
liga fynd av såväl vackra som mindre vackra svampar demonstre
rats. Bland dem, som i detta hänseende ofta förekommit i Sektio
nens protokoll, märkes särskilt prof. C. Th. Mörner.
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Innan jag lämnar svamparna vill jag till slut anföra ett utdrag 
ur protokollet av den 26 april 1878. Aman. E. J. G. Holm visade 
då Bulgaria globosa, som denna vår var ymnig i kronoparken på 
åsen norr om Ultima. Under föredraget

»betraktade sektionsmedlemmarna den 
förevisade svampen med stort intresse och 
under en skämtsam stämning beroende på 
de idéassociationer, som dess utseende fram
kallade. Sedaii genomskars svampen och be- 
fans till sitt inre fyld med ett tämligen fast 
gelé, starkt erinrande om glaskroppen i ögat, 
hvilket föranledde ett förslag, att preparatet 
borde öfverlemnas till prosektorn vid zooto- 
miska laboratoriet såsom härstammande ur 
ögat af en bisonoxe, död den 26 april i Klee- 
bergs menageri i Stockholm.»

Skada att det ej står 1 april! Det 
hade passat bättre!

I anslutning till svamparna bör jag 
erinra om att G. Lagerheim den 6/io 1885 

höll det första föredraget i bakteriologi i Sektionen om »Kochs 
metoder att odla bakterier på fast underlag». Föredraget illustre
rades av kulturer å gelatin och potatis av diverse bakterier från 
åvattnet i Fyris m. m., odlade på ett av föredraganden själv upp
funnet näringssubstrat, »Spirogyra-ge\atin». Den 25-årige Lager- 
heim hade alltså redan då hunnit med att upptäcka ett nytt nä
ringssubstrat. Han blev 4 år därefter professor i kryptogami och 
bakteriologi i Quito, Ecuador.

Beträffande algerna har jag redan i annat sammanhang erinrat 
om Wittrocks och Kjellmans talrika algföredrag. Redan vid Sek
tionens första sammankomst hölls ett algologiskt föredrag av Cleve 
om »Diatomacéernas organisation». Cleve har sedan hållit flera 
föredrag om plankton och diatomacéer. Intresset för denna växt- 
grupp ärvdes av dottern Astrid Cleve-Euler, som för närvarande 
är att räkna till Sveriges främsta diatomacékännare och som 
i Sektionen upprepade gånger föredrog om diatomacéer, särskilt 
om plankton samt om sjön Tåkerns diatomacéflora genom tiderna.

Kjellmans lärjunge Harald Strömfelt höll flera föredrag på 
1880-talet om havsalger från Finlands skärgård och från Island. 
Strömfelt dog redan vid 29 års ålder. På 90-talet dominera 
grönalgerna i de föredrag, som då höllos av K. Bohlin och O. Fr.

Carl Th. Mörser (f. 1864). 
Foto 1890.
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Borge. Vid sekelskiftet komma havsalgerna mera i förgrunden i 
Sektionen, särskilt genom talrika föredrag av Svedelius, Kylin och 
Skottsberg. Nu börja även algcytologiska problem att behandlas, 
varjämte i samband därmed utvecklingshistoriska frågor —■ fram
förallt generationsväxlingsproblemet — även kommo i stöpsleven. 
Detta allt tillhör emellertid mera den nutid, som det må tillkomma 
en kommande minnestecknare att tala om.

I detta sammanhang bör emellertid särskilt framhållas, att ge
nom algologien kom även växt kemien in i Sektionen genom 
Kylin, som här banade vägen för denna forskningsriktning. Tal
rika äro de föredrag han i Sektionen hållit om algernas olika 
färgämnen, om deras assimilationsprodukter m. m.

Mossorna synas på Sektionen ha behandlats för första gången 
den 25/ü 1868, då Mosén höll föredrag om undersläktet Harpidium 
av Hgpnum. Vid den följande diskussionen dryftades möjlig
heten av mosshybrider. Sektionen fann, att ännu ingen säker 
mosshybrid vore fastställd, men föredraganden antog, att sådana 
måste finnas. Samme föredragshållare talar den 27/io 1868 om mos
sornas könlösa förökning liksom även om deras »3-faldiga genera- 
tionsväxel», köns-, frukt- och förgroddsgenerationen.

Det dröjde sedan till 1875, då på en gång tvenne framstående 
bryologer döko upp i Sektionen. Det var H. W. Arnell och K. F. 
Dusen. Arnell höll då den 23/s föredrag »Om förgreningen hos de 
Skandinaviska Löfmossorna». Denna benämning på bladmossorna 
begagnades alltid av Arnell. Dusen höll vid samma tillfälle före
drag om generationsväxlingen. Han påpekade vissa oegentligheter 
och inkonsekvenser i den uppfattning härom, som kom till synes 
i de olika upplagorna av Sachs’ »Lehrbuch der Botanik». Vid den 
följande diskussionen, som hölls den 6/i 1875, frånkände de bägge 
bryologerna Arnell och Dusen mossorna all generationsväxling. 
Sektionen anslöt sig emellertid till de åsikter i denna sak, som 
framställts i Sachs’ »Lehrbuchs» 3:dje upplaga (1873)1 De inkonse
kvenser, som Sachs enligt Dusén skulle ha gjort sig skyldig till, 
synas —• så vitt jag kan finna -— huvudsakligen vara, att han i 
1 :sta upplagan (1868) karaktäriserade en »generation» därigenom 
att den cellulärt uppbyggdes efter en likformig, enhetlig till
växtlag; ändrades denna, så att uppbyggnaden skedde efter 
andra lagar, så begynte en ny »generation». Denna definition 
möjliggjorde, alt mossprotonemat och den definitiva mossväxten 
betraktades som skilda generationer, varvid gränsen dem emellan
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sattes, då protonemat upphör att dela sig uteslutande med tvär
väggar för att i stället med sneda väggar anlägga den 3-sidigt 
pyramidala toppcell, som sedan uppbygger den definitiva moss- 
plantan. När så sporogonet uppstår ur äggcellen, sker detta efter 
ännu en ny tillväxtlag. Sachs anser alltså i l:sta upplagan av 
sin »Lehrbuch», att mossorna ha en 3-ledad generationsväxling. 
I den 2:dra (1870) och 3:dje (1873) har han frångått denna upp
fattning och lägger nu i stället huvudvikten på att en ny genera
tion måste leda sitt ursprung ur en definitiv fortplantnings- 
ccll, och då den protonemacell, som ändras till 3-sidig toppcell, 
icke kan göra anspråk på att vara en sådan, så följer härav, att 
Sachs nu anser mossorna ha en 2-ledad generationsväxling. Dessa 
tvenne generationer karaktäriseras nu ytterligare såsom »könlig», 
respektive »könlös» generation. I den 4:de upplagan (1874) till
kom mer så ytterligare, att Sachs utbyter benämningen »könlös 
generation» mot termen »sporalstrande generation». Det är icke 
möjligt att av protokollet avgöra, vad som förmått Sektionen att 
stanna just vid 3:dje upplagans ståndpunkt. Att bryologerna ej 
ville tillerkänna mossorna någon generationsväxling alls beror väl 
därpå, att hos dessa växter de bägge generationerna äro så intimt 
förenade till en enda biont, att det endast är på jämförelsens väg 
som man kan deducera fram generationsväxlingsförhållandet. Sluter 
man blicken för andra växtgruppers utvecklingshistoria och stirrar 
enbart på mossorna, så blir denna uppfattning visserligen förklar
lig, om också icke därför hållbar.

Det intressantaste mossproblem Arnell behandlat torde väl vara 
det, varom han höll föredrag den 4/s 1875 och som blev föremålet 
för hans i samma månad ventilerade disputation: »De skandinaviska 
löfmossornas kalendarium». Han visade här bland annat, att ti
den för spormognaden hos olika mossarter växlade allt ifrån 3 
ända upp till 23 månader ifrån befruktningen. Tiden visades i 
de flesta fall bliva längre, ju längre vi komma mot norr. Arnell 
återkom till Uppsala som lektor år 1901 och blev åter en trägen 
deltagare i Sektionens sammanträden, där han hållit talrika bryo- 
logiska föredrag, t. ex. den 5/a 1907 om »Levermossvegetationen i 
Sarek-området», varjämte han ofta föreläde för Sverige nya eller 
sällsynta mossor. Hans sista föredrag i Sektionen den 8% 1917 
handlade bland annat om ett fossilt fynd av den alpina mossan 
Polytrichum sexangulare från Gränna-trakten.

Dusén ägnade sig åt vitmossorna eller, som de av honom be
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nämndes, »torvmossorna» och höll den 24/2 1 885 ett föredrag om 
deras vertikala utbredning i Skandinaviens fjälltrakter och den 
24/s 1887 om deras geografiska utbredning i Skandinavien. Bryo- 
logien företräddes i Sektionen sedan av Nyman, som höll sitt 
första föredrag den 20/io 1887 »Om några ovanligt kraftiga och 
frodiga mossor från en s. k. ’grufstol’ i Sala silfvergrufva». Senare 
har han föredragit om parasitsvampar på moss-sporogonier och 
om mossornas skyddsmedel mot växtätande djur, om klätter- 
fåglars roll vid spridningen av Orthotrichum-arter samt om »Enzym 
hos moss-sporogon». Det sista föredraget hölls i okt. 1895. I 
jan. 1897 reste han ut på den långresa, från vilken han aldrig 
skulle återkomma. I senare tid har vitmosseforskningen före- 
trätts av Melin, som den 12/3 1912 höll föredrag om »Kärr- och 
högmoss-Sphagna».

Mosscytologien kom in i Sektionens förhandlingar den 8% 
1915, ävenledes genom Melin, som då höll föredrag om »Oogenes, 
spermatogenes och sporogcnes hos Sphagnum».

Om ormbunksväxterna är ej mycket att säga. De synas just 
aldrig i Sektionen ha haft någon speciell representant. Professor 
Sv. Berggren har den 14/n 1882 redogjort för sina »Iakttagelser 
rörande bildning af ormbunkstam på könlös väg genom knopp
bildning» och i senare tid har Lagerberg studerat ormbunkspro- 
tallier samt den 8/s 1905 hållit ett föredrag »Om gamofyten hos 
Pteris aquilina».

Anatomiska och fysiologiska problem ha i påfallande 
ringa grad förekommit vid Sektionens förhandlingar. Särskilt 
fysiologien kom mycket sent till Uppsala. Ovan har framhållits, 
att likväl redan på den Botanico-Zoologiska Sectionens lid fysio
logiska ämnen stundom behandlas. Då var det kemister och agri- 
kulturforskare, som höllo dylika föredrag, som mera hade karak
tären av referat än voro egna undersökningar. Anatomiska spörs
mål ha däremot oftare stått på Sektionens program, långt innan 
föredrag om egna fysiologiska undersökningar hegynte att hållas.

I den Botaniska Sektionen behandlar Tueorin den 10U 1866 
Irågan: äro sekretion och exkretion olika fysiologiska förrättningar? 
Ilan opponerar mot att, som förr, botanisterna uppfattade både 
kristallers och bladgrönts bildande som en sekretion. Detta är 
väsentligt olika saker! Och häri måste man förvisso giva Theoiun 
rätt! Den Vr 1866 håller De Laval föredrag »Om de värmefenome- 
ner, som visa sig hos växterna». Det gällde Aroidéerna och Victo-
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ria regia. Vidare meddelades, att vissa frön vid groningen bli ända 
till 7° C varmare än omgivningen. Den 5/s 1868 håller Lager- 
gren föredrag om »Ljusets inflytande på växterna särskildt dess in
verkan på algers och svampars rörelser».

Wittrock synes vara den förste, som hållit ett allmänt ana
tomiskt föredrag i Sektionen, den 4A 1871, då han »med förevisande 
af vackra och upplysande preparat» talade om avvikelserna från 
den dikotyledona stammens normala bildning hos Bauhinia, Ama- 
ranthus, Atriplex, Mijriophyllum och Piper. Den 17/io 1871 haller 
Wittrock ånyo ett anatomiskt föredrag med föreläggning av en 
rikhaltig samling preparat om stambyggnaden hos Gymnosper- 
mer, Dikotyledomer och Monokyledoner. Därom står i proto
kollet:

»Föredraget åhördes med synnerligt stort intresse — om ej under så 
särdeles djup tystnad.»

Man kan då undra, om det anatomiska intresset verkligen var 
så stort!

År 188 2 (28/n) hölls en diskussion, där den uppställda frågan 
lydde: »Försiggår assimilationen endast i solljus?» Inledaren 
(Forssell) refererade Sachs, Wiesner och Pfeffer och framhöll, 
att det vore antagligt, att kolsyreassimilation även kan försiggå 
vid svagare ljuskällor. Lagerheim meddelade en av honom gjord 
iakttagelse »huru alger utvecklat sig i en burk, som en månad 
stått i fullkomligt mörker». Det var vid denna diskussion, som 
Kjellman meddelade sina förut omtalade erfarenheter om de ark

tiska algernas långa vinternatt på 3 må
nader, vilken ej syntes hämma deras 
livsyttringar och bildningen av deras 
propagationsorgan.

Den 12 mars 1885 höll Alb. Nilsson 
ett föredrag, »Strödda biologisk-anato
miska iakttagelser», varvid han redo
gjorde för övervintrande blads skydds- 
organisationer, särskilt de transpirations- 
hämmande faktorerna. I detta samman
hang yttrade Lundström, att han ej hölie 
för otroligt, att en kemisk förändring av 
cellsaften utgjorde ett kraftigt skydd vid 
övervintringen. Detta antagande var all
deles riktigt, ty vi veta nu, att stärkelsen

Albert Nilsson (1860—1906). 
Foto 1889.
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under vintern övergår till socker och höjer det osmotiska trycket 
och därmed sänker fryspunkten. Men år 1885 kunde man natur
ligtvis ännu icke veta något om dessa den fysikaliska kemiens 
forskningsresultat, som av van’t Hoff publicerades först 1886. 
Nilsson var egentligen växtanatom oeh höll den s% 1886 före
drag om Han disputerade

A. Y. Grevillius (1864- 
Foto 1904.

-1925).

Assimilationssystemet hos stammen 
också året därpå på en avhandling, »Stu
dier öfver stammen som assimilerande 
organ».

Samtida med Alil Nilsson var även en 
annan växtanatom, A. Y. Grevillius, som 
också hållit talrika föredrag: den V12 1886 
om »Anatomisk-morfologiska undersök
ningar af stipelslidor hos några Pohjgo- 
mim-arter»; samt den 10/s 1887 om »Det 
mekaniska systemet hos hängande växt
delar». Även Grevillius disputerade på 
en anatomisk avhandling: »Anatomiska 
studier öfver de florala axlarna hos dik- 
lina fanerogamer».

Professor Kjellman intresserade sig 
tydligen vid denna tid särskilt för ana
tomiska spörsmål. Den 11/n 1886 höll han föredrag »Om anato
miska karaktärers föränderlighet» och den 8/io 1891 ett annat om 
de fanerogama växternas meristem, där han kritiserar Haber- 
landts indelning av de sekundära meristemen i fellogen och inter- 
fascikulärt kambium. Den sistnämnda termen är ju rent topo
grafisk, medan den förra är fysiologisk och dessutom ganska 
heterogen. Här möta vi tydligen något av de svårigheter, som alltid 
uppstå när en ny och en äldre skola stöta samman. Haberlandt 
var representant för den nyare, av Schwendener grundade fysiolo
giska anatomien i motsats mot den äldre De BARY’ska topogra
fiska anatomien. Men Haberlandt hade tydligen ej helt kunnat 
frigöra sig från de äldre uppfattningarna, och det är denna in
konsekvens Kjellman hade uppmärksammat.

Den 16/ö 1893 höll Stenström ett anatomiskt föredrag med eko
logisk anknytning »Om xerofilt utbildade kärrväxter». Därom sä
ger protokollet: »någon förklaring kunde för närvarande ej läm
nas». Detta fenomen utgör ännu ett diskuterat problem. Det be
handlades åter den 19/u 1919 av Osvald, som refererade Monforts
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arbete »Die Xeromorphie der Hochmoorpflanzen» och kritiserade 
Schimpers hypotes om den s. k. fysiologiska torkan.

Anatomiska föredrag ha under de sista 20 åren praktiskt taget 
upphört. Endast i samband med ekologiska och fysiologiska pro
blem dyker någon gång en anatomisk fråga upp. Cytologien har 
synbarligen trätt i anatomiens ställe.

Fysiologien är i Sektionens annaler mycket sparsam. Med 
undantag av de förut omnämnda föredragen — vilka utgjorde 
referat, icke egna undersökningar — möta vi fysiologiska föredrag 
först långt fram på 90-talet. Så håller Rosenberg den 28/n 1896 
ett föredrag om Östersjöns strandvegetation med särskilt hänsyn 
till halofyternas transpiration, varvid klyvöppningarnas slutande 
hade studerats med den i vetenskapen då av Stahl nyligen in
förda koboltpappermetoden.

Den Vio 1901 höll docenten Hedlund föredrag om sina försök 
att genom eldning på marken eller pågjutning av kokhett vatlen 
få utsådda frön av Geranium bohemieum atl gro. Resultatet blev, 
att talrika groddplantor kommo upp på de platser, där eldningen 
eller vattenbegjutningen skett, medan däremot på det område, 
som blivit oberört av eld eller varmvattenbehandling inga plantor 
visade sig, ehuru frön utsätts i så lika fördelning som möjligt.

Den U 1900 och den 10/s 1902 håller 11. Hesselman föredrag om 
sina med fysiologiska metoder företagna undersökningar över de 
svenska lövängarnas assimilations- och transpirationsförhållanden 
vid olika ljusstyrka och olika luftfuktighet.

Vi kunna härav se, att fysiologien i den uppsaliensiska botani
ken kom in genom ekologien, d. v. s. genom fältstudier i naturen. 
Helt naturligt för resten, då fysiologiskt laboratorium alldeles sak
nades. Det första på egna undersökningar grundade laboratorie- 
fysiologiska föredraget i Sektionen hölls av Juel den 7/ii 1899 och 
handlade om reotropismen. Det var också utfört i Pfeffers 
laboratorium i Leipzig. Prof. Lidforss höll sedan under sin korta 
professorstid i Uppsala ett och annat fysiologiskt föredrag, t. ex. 
den Va 1911 om »Kemotaxis hos bakterier». Kylin har även ut
sträckt sina algforskningar till fysiologien, i det alt han den 19/9 

1911 höll ett föredrag om hafsalgernas respiration.
I äldre tider hade dock växtkemiska föredrag hållits, som 

varit grundade på egna undersökningar. Den förut omtalade 
mykologen C. J. Johanson höll den 17/u 1887 ett föredrag »Om 
kväfvefria reservnäringsämnen i gräsens öfvervintrande delar». Om

218



BOTANISKA SEKTIONEN I UPPSALA 75 ÅR 219

Kylins kemiska algforskningar har jag redan förut talat i annat 
sammanhang.

Den egentliga växtfysiologien har emellertid först i våra dagar 
fått hemortsrätt i Uppsala i och med fullbordandet av den byggnad, i 
vilken vi nu befinna oss. Det är dock av stort intresse att se, att 
redan pä 1870-talet stämmor ha höjts för att bereda mera plats 
åt fysiologien på det botaniska undervisningsskemat i Uppsala. 
Den 26/n 1872 diskuterar Sektionen »hur Botanikundervisningen 
bör vid Akademien ordnas och bedrifvas». Därvid företrädde do
centen Wittrock den åsikten, att den akademiska undervisningen 
i botanik borde börja med anatomiska och fysiologiska studier, 
varvid särskilt behovet av fysiologiska laboratorier underströks. 
Wittrock kommer ett par år därefter (2S/2 1875) i tillfälle att tala 
för samma sak. Han redogjorde då för ett par resor till Tysk
land, varunder han varit i tillfälle att besöka moderna botaniska 
institutioner och studerat där brukade arbetsmetoder och även gjort 
personlig bekantskap med män som de Bary, Pfeffer, Hanstein m. fl. 
Föredraganden slutade med uttalandet av den önskan, att det ej 
måtte dröja så länge, innan även vid Uppsala universitet ett ana- 
tomiskt-fysiologiskt laboratorium i likhet med det i Strassburg 
skulle stå de studerande till buds. Det skulle emellertid, som vi 
nu se, få dröja i över G0 år!

Ofullständig skulle min framställning av Sektionens öden bli, 
om jag ej med några ord omnämnde tryckandet av Sektio
nens förhandlingar. Före 1885 föreligga inga i tryck publice
rade förhandlingar. Den 5/12 detta år fattar Sektionen beslut om 
att publicera föredragen — ej referaten •— i »Botaniska Notiser» i 
Lund, och i dess årgång för 1886 läsa vi de första föredragen mer 
eller mindre knapphändigt refererade. Snart nog beslutar man 
sig också för att publicera förhandlingarna på tyska i »Botanisches 
Centralblatt». Härmed har Sektionen genom sina förhandlingar 
kommit in i den internationella botaniklitteraturen. Den lokala 
isoleringen begynner att brytas. Efter denna tidpunkt bli emel
lertid i stället protokollen ofta ganska kortfattade. Föredragandena 
sparade sig synbarligen till trycket.

Sektionens »Sitzungsberichte» i Centralblatt vållade emellertid i 
framtiden ekonomiska bekymmer. Översättningen till tyska kos
tade pengar, och de separat Sektionen skulle lösa voro ej heller 
så billiga. Protokollet av den 23/n 1893 talar också om att Sektio-
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nens ekonomiska ställning på grund av kostnaderna för »Sitzungs
berichte» är »nästan förtviflad». Vid detta som vid föregående 
tillfällen, då ekonomien beredde svårigheter, klarade sig Sek
tionen genom att arrangera en fest med auktion. Gåvor i form 
av böcker, växter och andra naturalier, tårtor och — senare på 
natten — även tallrikar med »en snaps och en smörgås» auktio
nerades bort, genom auktionsförrättarens skicklighet, till mer eller 
mindre uppskruvade priser. Sen skulle inropen förstås också in
drivas, men hur det var, så klarades saken så småningom, och 
skulden för »Sitzungsberichte» blev betald. På det viset utgav 
Sektionen sju årgångar under åren 1886—1892, den sista årgången 
tryckt i Bot. Centralblatt, Bd 64, 1895, med titelblad och inne
hållsförteckning tryckt i Uppsala 1896.

Sektionen var nog med rätta ganska stolt över sina »Sitzungs
berichte». Protokollet för den 29/t 1891 förmäler:

»Från Belgiska bryggarsocieteten ’Station Scientifique de Brasserie’ 
hade sektionen fått den äran att erhålla första delen af dess ’Comptes 
rendus’. Som tack beslöt nu sektionen att sända ett exemplar af sitt 
’Sitzungsberichte’.»

Genom gåvor och gengåvor varar ju vänskapen längst!
Publicerandet av sektionsförhandlingarna i Bot. Notiser fortsatte 

till och med år 1906. Förhandlingarna för ht. 1906 var alltså 
det sista som trycktes i Notiserna för år 1907, och man övergick 
nu från och med 1907 till den nya Svensk Botanisk Tidskrift, i 
vars första häfte förhandlingarna för vt. 1907 publicerades.

Till slut må erinras om några andra minnesvärda hän
delser i Botaniska Sektionens liv. Vid skilda tillfällen 
har Sektionen uppvaktat sina lärare och bringat dem sin hyll
ning. Den har även högtidlighållit minnet av sina bortgångna 
stormän, och om en sådan fest vill jag erinra, då ett varaktigt 
minne därav allt framgent lever kvar i tiderna. Den 15/s 1894 fi
rade Sektionen 100-årsminnet av Elias Fries’ födelse. Sektionen 
tågade den dagen i procession med professorerna Kjellman och 
H. von Post i spetsen till kyrkogården, där en lagerkrans nedla- 
des på Elias Fries’ grav. Sedermera intogs kräftmiddag i det 
stora orangeriet, varvid prof. Kjellman höll festtalet för Elias 
Fries’ minne. På förslag av Starbäck lades då genom subskrip
tion grunden till det Elias FRiES-stipendium Sektionen nu förval
tar. När detta stipendium våren 1896 första gången utdelades,
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gavs det utan ansökan till Elias Fries’ sonson, dåvarande stude
randen Robert Fries, som alltså blev den förste stipendiaten. 
Stipendiefonden uppgår den 31/i2 1939 till kr. 5,565: 65.

Den 3/io 1899, samma dag prof. Th. M. Fries hållit sin sista 
föreläsning som professor, avtäcktes i Linnésalen med ett tal av 
prof. A. N. Lundström tvenne byster över Göran Wahlenberg och 
Elias Fries, vilka på Sektionens initiativ blivit anskaffade genom 
en insamling. Sektionen bör i detta sammanhang erinra sig, att 
den energiske upphovsmannen till och gynnaren av denna insam
ling i främsta rummet var f. d. provinsialläkaren J. F. Ohrn, som 
i Sektionen invalts året förut och som till sin död troget tjänst
gjorde som frivillig arbetare på Botaniska museet.

Ett andra sektionsstipendium, »Olof 0:son Wijks minne», skänk
tes av Herr och Fru Olof Wijk i Göteborg till minne av deras 
son Olof, som var medlem av Sektionen ett par år, innan han den 

1896 avled i Uppsala efter en kort sjukdom. Sektionen följde 
hans stoft på den sista färden. Om detta stipendium »för botaniska 
studier», som förvaltas av Universitetet och för närvarande utgår 
med omkr. 1,400 kr. om året, är stadgat, att förslag till dess utde
lande upprättas av ett av Botaniska Sektionen valt utskott om 9 
personer, varefter »professorn i botanik och praktisk ekonomi» 
tillsätter stipendiaten.

Bland hyllningar, som Sektionen ägnat sina lärare må sär
skilt framhållas den festskrift i praktband, »Botaniska Studier, 
tillägnade F. R. Kjellman den 4 November 1906», som till pro
fessor Kjellman överlämnades på hans 60-årsdag. Den omfattade 
18 uppsatser (om tillsammans 287 sidor), författade av Kjellmans 
lärjungar och inleddes med en av 95 lärjungar undertecknad 
tillägnan. Festskriften överlämnades å Sektionens vägnar genom 
en deputation, bestående av professor Juel, redaktionskommittén, 
docenterna Sernander och Svedelius och kand. C. O. Norén, samt 
sektionens sekreterare kand. T. Lagerberg.

Ofullständig skulle bilden av Sektionen under de gångna åren 
vara, om vi ej också berörde dess övriga fester. Därom upplysa 
ju protokollen icke så mycket, men stundom något. Jag har 
redan förut talat om en nitisk klubbmästare, som genom en 
svampsexa på hotell Phoenix propagerade för svampars bruk till 
föda. En annan gång (31/io 1882) läsa vi i protokollet, att klubb
mästaren meddelade, att

15 — 40399. Svensk Botanisk Tidskrift. 1940.
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»de viktigaste beståndsdelarna i en god sexa väntade på Phoenix. På 
grund af detta intressanta meddelande förklarades sammankomsten ge
nast upplöst».

Botaniska Sektionens traditionella vårutflykter till Hammarby 
gå så långt tillbaka i tiden som till år 1867, då utflykten företogs 
den 21/b. År 1875 hölls vårterminens sista sammanträde på Ham
marby på Linnés födelsedag den S3/fl, då Ährling höll ett längre 
föredrag med historiska upplysningar om Linné, omnämnde de 
förnämsta levnadsteckningarna, som om honom blivit utgivna och 
även omtalade av föredraganden själv funna nya källor, och 

»dessutom framhölls Botaniska Sektionens pligt att i främsta rummet 
arbeta för återställandet af Hammarby i dess forna skick, åtminstone så 
långt som detta vore möjligt».

Dylika färder till Hammarby kunde fordom vara något även
tyrliga, enär Sävjaån måste överfärjas. I protokollet den 24A 1900 
står, att man åkte tåg till Bergsbrunna och

»återstoden af vägen tillryggalades af några efter häst, af de flesta till 
fots och uppnådde samtliga deltagare välbehållna målet för utflykten trots 
det mindre bekväma färjandet öfver Säfjaån för de gående».

Hammarbyprotokollen ge ofta sekreteraren möjligheter att i 
protokollens mera knappa form ändå i de valda ordalagen få fram 
något av den botaniska vårstämningen. Så heter om samman- 
trädet därstädes den 1!1/5 1920, då Wienergästerna voro med, alt 
sedan Sernander visat trädgården »dracks och åts middag». Ett 
annat år (17/s 1922) står det, att efter Sernanders demonstra
tion »åts en myckenhet köttbullar samt dracks en myckenhet mer 
eller mindre ädla drycker». Själv drack det årets sekreterare 
bara vatten.

Bland de glada utfärderna få vi ej glömma de snart ganska 
regelbundna höstutflykterna till Bergianska trädgården. Den första 
företogs, så vitt jag kunnat finna, den 22/v 1894, då Sektionen reste 
redan kl. 7,15 på morgonen från Uppsala. Efter en mycket grund
lig frukost å Stallmästargården företogs båtresa över Brunnsviken, 
som då hade något klarare vatten än nu. Trädgården demonstre
rades av professor Wittrock, förfriskningar intogos, varefter Witt- 
rock visade teckningarna till sina Viola- och Aquilegia-arbeten. 
Därefter styrdes kosan till Experimentalfältet, som demonstrerades 
av professor Jakob Eriksson, varefter slutligen återfärden företogs 
med fortsättning hemma i Uppsala.

Dessa utflykter till Bergianska trädgården ha på senare år börjat 
bliva nästan till en fast tradition i sektionslivet, då vi varje höst
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fått njuta av den nuvarande föreståndarens demonstrationer och 
av hans och hans makas stora gästfrihet.

Till sist ett par ord om Botaniska Sektionens »Svinmålla».
Ofta har vid Sektionens fester och särskilt vid vårutflykterna 

en speciell publikation utgivits med det botaniskt klingande nam
net »Svinmållan». Utgivningstiderna ha alltid varit något nyck
fulla och tillfälliga. Här har det gångna årets botaniska evene
mang behandlats i kåserande och lättsmält, någon gång bunden, 
men mest i mycket obunden form. Tidningen, som kanske kan 
karaktäriseras mera som ett läsårets än ett »dagens eko», har 
ytterst sällan låtit tala om sig i Sektionens protokoll. Någon 
gång har det emellertid hänt och då på ett sätt, som ger oss en 
klar insikt om redaktörens verkligen maktpåliggande och tids
krävande uppgift. Så heter det i protokollet för den 18/s 1928, då 
Botaniska Sektionen för professor Juel gav en avskedsfest:

»Vid denna framlade Svinmålleredaktören kand. II. sitt arbete för 
terminen.»

En annan gång hade »Svinmållan» vid ett alldeles särskilt hög
tidligt tillfälle utkommit i en något förändrad utstyrsel eller kanske, 
rättare sagt, i en lätt igenkänlig förklädnad. Det var vid sven- 
sexan för Henrik Hesselman, då till hedersgästens ära utgavs: 
»Svenmållan eller Chenopodiam Bonus Henricus».

* *

Jag har nu kommit till slut. Alltför länge har jag tagit Sek
tionens uppmärksamhet i anspråk, och vi ha i Sektionens historia 
närmat oss den nutid, som det må tillkomma en framtida min- 
nestalare vid 100-årsfesten att behandla.

Blicka vi tillbaka på den gångna tiden, så se vi, att i Sektionen 
intresset för den botaniska vetenskapens frågor alltid varit brin
nande och om kärleken till växtvärlden vittnar nästan varje rad 
i Sektionens protokoll.

Den Botaniska Sektionen har under årens lopp varit för lärare 
och studenter liksom en mötesplats, där den unge forskaren tog 
sina första stapplande steg på vetenskapens bana under de äldres 
och erfarnares välvilliga inseende och föresyn. Den har verkligen 
i rikt mått infriat sina stiftares förhoppning att åstadkomma ett 
mera »lifvande studium än blotta examensplugget». Sektionen 
har i själva verket varit vad som i en nutidens föreläsningskata- 
log benämnes ett »seminarium», fastän i mera tvångsfria former
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och långt innan seminarieinstitutionen officiellt infördes för andra 
Universitetets discipliner.

Det är alltid lärorikt att se tillbaka på en förgången tid och 
lära, huru problem så småningom växa fram och hurusom 
frågeställningarna ständigt växla. Spörsmål, som för oss i nuti
den kanske synas klara och enkla, voro det icke i begynnelsen. 
Må vi emellertid aldrig förgäta, att vi endast bygga på den förut 
åt oss lagda grunden, och tacksamheten mot de gångna generatio
nerna bör vid ett tillfälle som detta vara den förhärskande känslan.

Vetenskapen skrider för visso e] fram som en lugn, jämn ström. 
Stundom framträda nyskapare, som omdana hela det hävdvunna 
tänkandet och så liksom öppna portarna till en ny värld. Vår 
Linné hörde 1700-talet till, om ock hans verk blir beståndande 
för sekler. Den botaniska sammanslutning, jag nu skildrat, var 
nästan årsbarn med en annan vetenskapens storman, Darwin, vars 
arbeten och idéer snart tryckte sin stämpel på senare hälften av 
1800-talet. Därom bära också Sektionens protokoll talrika vitt
nesbörd.

I våra dagar är det ånyo ett nytt namn, Mendel, som mer än 
någon annans sätter sin prägel på tidens biologiska forskning. 
Hans inflytande kan från och med sekelskiftet spåras på de mest 
skilda områden på botanikens fält, icke blott på den egentliga 
ärftlighetsforskningen, utan även på den cellkärnforskning, som 
står i intimt samband med befruktningsproblemen. Även härom 
vittnar sektionens protokoll.

De stora och märkliga fysiska och kemiska upptäckterna gripa 
också allt mer omvälvande in på biologiens domäner och påverka 
i främsta rummet växtfysiologien, som nu fått ökade möjligheter 
att sent omsider komma till sin rätt i Uppsala.

Här öppnas nu i vår tid på alla områden nya möjligheter för 
botanisk forskning på ett sätt, så att jag därom skulle vilja säga 
vad jag minns det stod i mitt filosofikollegium om en filosof — 
jag har verkligen nu glömt vilken — över vars filosofi det stod 
som motto: »horisonten vidgas och synlinjen förlänges».

Vår tids studerande ha också genom statsmakternas gynnsamma 
inställning till universitetens krav fått sina möjligheter, långt mer 
än förr, ökade för vetenskapliga studier genom nya institutioner, 
bibliotek, resestipendier och förbättrade tryckningsmöjligheter. 
Allt i en skala, som man för endast ett par årtionden sen ej ens 
vågat drömma om! Allt borde därför te sig utomordentligt ljust!
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Och dock är tiden mer orosfylld än den varit under heia den 
långa tid jag nu sökt skildra.

Fräna röster förnimmas, som liksom tyckas förneka själva grund
förutsättningarna för all rent vetenskaplig verksamhet. Det heter 
kanske, att vetenskapen är en social företeelse och som sådan böl
den begränsas av den nytta eller skada den tillfogar samhället.

Själva grunden för vetenskaplig forskning hotar också att komma 
i gungning, ty den första förutsättningen för att inom ett folk en 
vetenskap skall kunna fortleva och blomstra är att folket självt 
i fred och ro består som ett fritt folk. Tvingas av de oroliga ti
derna statsmakterna att lägga tyngsta omsorgerna på att säker
ställa landets oberoende, måste med nödvändighet de kulturella 
kraven allt mera trängas tillbaka.

Aldrig förr har det hänt, när den Botaniska Sektionen under hög
tidliga former firar en passerad milstolpe, att så många i våra led 
saknas, därför att de kallats ut på vakt vid rikets gränser eller 
kanske rent av känt sig manade av sin samvetsplikt att frivilligt 
träda in i ledet för vårt östra broderlands försvar mot dess bar
bariske granne, vars hot nu ryckt oss allt närmare inpå livet.

I jämförelse med våra tider te sig de gångna åren i Sektionens 
historia som en fridfull idyll, som en lång, ljus och solig som
mardag, vilken nu hastigt och oförmodat utbytts mot ett oväder, 
där orkanens blixt och dunder skakar marken och man kanske 
oroligt frågar sig: när slår det ner hos oss?

Skulle något sådant hända, då må vi hoppas, att också över 
oss måtte komma något av den storvulna anda, som besjälade den 
svenska storhetstidens frejdade uppsalaforskare, den gamle Olof 
Rudbeck, då han efter den stora branden 1702, som lade mycket 
av hans livsverk i grus och aska, genast grep sig an med upp
röjningen och återuppbyggandet, och då professorer redan på tredje 
dagen efter branden stodo och läste i katedern, om det så också 
måste ske mitt ibland rykande ruiner.
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Natural-Historiska Föreningens sekreterare:
Th. M. Fries vt. 8/s—I5A 1853.

Botanico-Zoologiska Sectionens sekreterare:
Th. M. Fries vt. 1853—ht. 1853. F. Unander ht. 1856.
F. J. Björnström vt. 1854—ht. 1854. E. C. J. Cederstråhle vt. 1857—ht.
A. Floderus vt. 1855—ht. 1855. 1858.
Th. M. Fries vt. 1856. M. A. Lindblad vt. 1859—ht. 1859.
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C. P. L^stadius vt. 1860. 
R. F. Fristedt lit. 1860. 
Th. O. B. N. Krok vt. 1861 
J. E. E. ÄHRLING lit. 1861.

F. A. Smitt vt. 1862—vt. 1863.
O. C. Landgren lit. 1863.
K. H. Stolpe vt. 1864.
II. A. Eurén ht. 1864—vt. 14A 1865.

Botaniska Sektionens sekreterare:
S. O. I. Almquist vt. 28/s 1865—lit. 3/io 

1865.
O. M. Falk lit. 17/io 1865.
P. G. E. Theorin vt. 1866.
J. A. Leffler ht. 1866.
F. R. Aulin vt. 1867—vt. 1868.
E. H. E. Wahlen ht. 1868—vt. 1869.
E. A. Trana lit. 1869.
N. G. W. Lagerstedt vt. 1870.
I l.i. C. W. Mosén, ht. Wo—Vh 1870. 
A. N. Lundström ht. Vu 1870—ht. 

1872.
.1. Spångberg vt. “A—2% 1873.
A. N. Lundström vt. 20/s 1873.
F. R. Kjellman hi. 1873.
II. W. Arnell vt. SA—28A 1874.
A. N. Lundström vt. 28A 1874—% 1875. 
II. W. Arnell vt. % 1875—vt. s% 1876. 
A. N. Lundström vt. 20/i 1876—vt. 1877.
K. B. J. Forsell ht. 1877.
K. F. Dusén vt. 1878—ht. 1879.
C. A. M. Lindman vt. 1880—vt. 1881. 
E. Adlehz ht. 1881.
A. Wirén vt. 1882.
E. .1. Henning hi. 1882—vt. 1883.
C. .1. Johanson lit. 1883—vt. 1884.
II. F. G. Strömfelt ht. 1884—vt. 1886. 
E. A. Nilsson ht. 1886—vt. 1887.
J. A. O. Skärman ht. 1887—vt. 1888. 
II. 0. Juel ht. 1888—vt. 1889.
K. Starbäck ht. 1889—vt. 1890.
J. M. IIulth ht. 1890—vt. 1891.
J. R. Sernander ht. 24/o—8/io 1891.
A. Y. Grevillius ht. 8/io 1891—vt. -*/a 

1892.
E. 0. A. Nyman vt. u/> 1892—vt. 1893. 
P. S. .1. Segerstedt ht. 1893—vt. 1894. 
E. Hemmendorff ht. 1894—vt. 1895. 
A. IIj. Östergren ht. 1895—vt. 1896.
O. F. Borge lit. 1896.
N. E. Svedelius vt. 1897.
I. Arwidsson ht. 1897.

O. A. II. W. Hesselman vt. 1898.
K. R. E. Fries hi. 1898—vt. 1899.
P. A. Roman ht. 1899.
G. W. F. Carlson vt. 1900—vt. 1901. 
.1. E. Ljungqvist ht. 1901—ht. 1902. 
E. E. Haglund vt. 1903.
B. O. II. Witte ht. 1903-vt. 1904.
C. J. F. Skottsberg ht. 1904—vt. 1906. 
K. E. T. Lagerberg lit. 1906—vt. 1907. 
G. Samuelsson ht. 1907—vt. 1908.
A. Frisendahl lit. 1908—vt. 1909.
Th. C. E. Fries ht. 1909—vt. 1910.
K. M. T. Lindfors ht. 1910.
S. K. G. G:son Blomqvist vt. 1911. 
K. V. O. Dahlgren ht. 1911—vt. 1912.
J. B. E. Mei.in ht. 1912—vt. 1913.
B. E:son Halden lit. 1913—vt. 1914. 
E. Asplund ht. 1914—vt. 1916.
C. Malmström lit. 1916.
K. R. Sterner vt. 1917—ht. 1917.
E. G. Almquist vt. 1918—vt. 1919.
K. II. Osvald hi. 1919—vt. 1920.
E. Marklund lit. 1920—vt. 1921.
II. G. Svensson ht. 1921—vt. 1922.
K. II. T. Rocén ht. 1922—vt. 1923.
A. II. Stenar ht. 1923—vt. 1921.
.1. A. F. Nannfeldt ht. 1924—vt. 1926. 
II. G. Bruun lit. 1926—vt. 1927.
S. A. B. Junell ht. 1927—vt. 1928.
B. G. Lohammar ht. 1928—vt. 1930. 
G. B. F. Degelius ht. 1930.
S. G. E. Ahlner vt. 1931—vt. 1932. 
G. B. E. IIasselberg ht. 1932—vt. 1933. 
1). K. .1. Eihnell ht. 1933—vt. 1934. 
G. IsraelssoN ht. 1934—vt. 1935.
G. G. Lindeberg lit. 1935—vt. 1936.
N. T. E. Fries lit. 1936.
K. V. B. Åberg vt. 1937—lit. 1937.
T. E. Hasselrot vt. 1938.
O. F. R. Modess lit. 1938.
S. E. T. Björkman vt. 1939.
T. O. Wikén ht. 1939—
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Korta biografiska notiser angående i ovanstående historik om
nämnda personer.

A. Svenskar:
Adlerz, E., lektor i Örebro, f. 1854, d. 1918.
Ahlberg, N. F., adjunkt, konservator vid Uppsala botaniska museum, f. 

1831, d. 1886.
Ahlner, S. G. E., fil. lic. i Uppsala, f. 1905.
Almquist, E. G., lektor i Eskilstuna, f. 1892.
Almquist, S. O. I., rektor i Stockholm, f. 1844, d. 1923.
Andersson, N. J., professor och intendent vid Riksmuseum, Stockholm, 

f. 1821, d. 1880.
Areschoug, J. E., Borgströmiansk professor i botanik och praktisk ekonomi 

i Uppsala, f. 1811, d. 1887.
Arnell, II. \V., lektor i Uppsala, f. 1848, d. 1932.
Arwidsson, I., fil. dr., konservator vid zoologiska museet i Uppsala, f. 

1873, d. 1936.
Asplund, E., fil. dr., assistent vid Riksmuseets botaniska avdelning i Stock

holm, f. 1888.
Aulin, F. R., fil. dr., läroverksadjunkt i Stockholm, f. 1841, d. 1923.
Aurivillius, P. O. Ch., professor och intendent vid Riksmuseets entomo

logiska avdelning i Stockholm, K. Vetenskapsakademiens sekreterare, 
f. 1853, d. 1928.

Axell, J. S., fil. dr., grosshandlare i Sundsvall, f. 1843, d. 1892.
Berggren, S., professor i botanik i Uppsala Lill 1883, sedan i Lund, f. 1837, 

d. 1917.
Bergstrand, C. E., professor, Lantbruksakademiens agrikulturkemist, f. 

1830, d. 1913.
Bjurzon, J., student i Uppsala, donator, f. 1810, d. 1872.
Björkman, S. E. T., fil. lic., t. f. assistent vid Statens skogsförsöksanstalt 

i Stockholm, f. 1912.
Björnström, F. J., professor i psykiatri vid Karolinska institutet i Stock

holm, f. 1833, d. 1889.
Blomqvist, S. G. K. G:son, lektor i Sundsvall, f. 1882.
Bohlin, K. H., rektor i Stockholm, f. 1869.
Borge (Andersson) O. F., fil. dr., föreståndare för Arbetarrörelsens arkiv 

i Stockholm, f. 1862, d. 1938.
Brundin, J. A. Z., lektor i Växjö, f. 1871.
Bruun, II. G., lektor i Strängnäs, f. 1897.
Carlson, G. W. F., lektor i Stockholm, f. 1877.
Cederstråhle, E. C. J., fil. dr., charge d'affaires och generalkonsul i Rio 

de Janeiro, f. 1835, d. 1886.
Celsius, O., professor och domprost i Uppsala, f. 1670, d. 1756.
Cleve, (från 1902) Cleve-Euler, Astrid M., fil. dr., laboratorieförestån- 

dare, f. 1875.
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Cleve, P. T., professor i allmän och åkerbrukskemi i Uppsala, f. 1840, 
d. 1905.

Collinder, E., läroverksadjunkt i Sundsvall, f. 1848, d. 1920.

Dahlgren, K. V. O., docent i botanik och lektor i Uppsala, f. 1888.
De Geer, C. L. E., frih., brukspatron på Leufsta, f. 1859, d. 1914. 
Degelius, G. B. F., docent i växtbiologi i Uppsala, f. 1903.
De Laval, P. F. II., fil. dr., läroverksadjunkt i Stockholm, f. 1845, d. 1889. 
Du Rietz, G. E., professor i växtbiologi i Uppsala, f. 1895.
Dusén, K. F., lektor i Kalmar, f. 1849, d. 1919.
Dusén, P. K. II., civilingeniör, fil. hedersdr., f. 1855, d. 1920.

Eisen, A. G., fil. dr., director vid Biologiska institutionen i San Francisco,
U. S. A., f. 1847.

Ekman, F. L., professor vid Tekniska högskolan i Stockholm, f. 1830, 
d. 1890.

Eriksson, .1., professor och föreståndare vid Centralanstalten för försöks- 
väsendet på jordbruksområdet i Stockholm, f. 1848, d. 1931.

Euren, II. A., amanuens i Uppsala, f. 1836, d. 1917.

Falk, O. M., fil. dr., komminister i Tryserum, f. 1836, d. 1878.
Floderus, A., fil. dr., kyrkoherde i Färslöv och Strö, f. 1826, d. 1877. 
Floderus, B., stadsläkare i Nora, f. 1830, d. 1882.
Floderus, M. M., rektor i Uppsala, f. 1832, d. 1909.
Forssell, K. B. J., lektor i Karlstad, f. 1856, d. 1898.
Iredriksson, C. A., f. 1846, med. fil. ex., emigrerat till Nordamerika. 
Fries, E. M., Borgströmiansk professor i botanik och praktisk ekonomi i 

Uppsala, f. 1794, d. 1878.
Fries, K. R. E., professor Bergianus i Stockholm, f. 1876.
Fries, N. T. E., docent i botanik i Uppsala, f. 1912.
Fries, O. R., med. dr., praktiserande läkare i Göteborg, f. 1840, d. 1908. 
Fries, T. C. E., professor i botanik i Lund, f. 1886, d. 1930.
Fries, Til M., Borgströmiansk professor i botanik och praktisk ekonomi 

i Uppsala, f. 1832, d. 1913.
Frisendahl, A., lektor i Göteborg, f. 1886.
Fristedt, R. F., fil. dr., professor i farmakologi och medicinsk natural- 

historia i Uppsala, f. 1832, d. 1893.

Gralén, N. G. J., fil. mag. i Uppsala, f. 1912.
Grevillius, A. Y., fil. dr., assistent vid Landwirtschaftliche Versuchsstation 

i Kempen a. Rhein, f. 1864, d. 1925.

Haglund, E. E., fil. dr., byrådirektör i Lantbruksstyrelsen, f. 1877, d. 1938. 
Halden, B. E.-son, lektor vid Skogshögskolan i Stockholm, f. 1889. 
Hartman, R. W., läroverksadjunkt i Gävle, f. 1827, d. 1891.
Hasselberg, G. B. E., fil. dr., bibliotekstjänsteman i Östersund, f. 1900. 
Hasselrot, T. E., fil. mag. i Uppsala, f. 1903.
Hazelius, A., fil. dr., Nordiska museets och Skansens grundläggare, f. 1833, 

d. 1901.
Hedbom, K. J., med. dr., distriktsläkare i Uppsala, f. 1859, d. 1924.
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Hedlund, J. T., professor vid Alnarps lantbruksinstitut, f. 1861.
Hemmendorff, E., lektor i Stockholm, f. 1866, d. 1928.
Henning, E. J., professor vid Centralanstalten för jordbruksförsök i Stock

holm, f. 1857, d. 1929.
Henschen, S. E., med. dr., fil. hedersdr., professor vid Karolinska Institu

tet i Stockholm, f. 1847, d. 1930.
Hesselman, O. A. H. W., professor och chef för Statens skogsförsöksanstalt 

i Stockholm, f. 1874.
Holm, E. J. G., professor och intendent vid Riksmuseets paläozoologiska 

avdelning i Stockholm, f. 1853, d. 1926.
Hultén, E., docent och konservator vid Botaniska museet i Lund, f. 1894.
Hulth, J. M., fil. dr., överbibliotekarie i Uppsala, f. 1865, d. 1928.
Hultman, F. W., lektor i Stockholm, f. 1829, d. 1879.
Hård av Segerstad, K. F., docent i växtgeografi och lektor i Göteborg, 

f. 1887.

Israelsson, G., fil. lic., extra lärare i Härnösand, f. 1910.

Johanson, C. J., fil. lic. i Uppsala, f. 1858, d. 1888.
Juel, H. O., Borgströmiansk professor i botanik och praktisk ekonomi i 

Uppsala, f. 1863, d. 1931.
Junell, S. A. B., lektor i Linköping, f. 1901.
Jungner, J. R., lektor i Halmstad, f. 1858, d. 1940.

Kempe, F. K., fil. hedersdr., grosshandlare i Stockholm, f. 1847, d. 1924.
Kjellman, F. R., Borgströmiansk professor i botanik och praktisk ekonomi 

i Uppsala, r. 1846, d. 1907.
Kleen, E. A. G., fil. dr., med. hedersdr., praktiserande läkare i Stockholm, 

f. 1847, d. 1923.
Krok, Th. O. B. N., läroverksadjunkt i Stockholm, f. 1834, d. 1921.
Kylin, J. IL, professor i botanik i Lund, f. 1879.

L.estadius, C. P., fil. dr., läroverksadjunkt i Umeå, f. 1835, d. 1920.
Lagerberg, K. E. T., professor i skogsbotanik med allmän botanik vid 

Skogshögskolan i Stockholm, f. 1882.
Lagergren, J. G. Ch., journalist i Stockholm, f. 1843, d. 1886.
Lagerheim, I. Th., lasarettsläkare i Flen, f. 1841, d. 1888.
Lagerheim, N. G., professor i botanik vid Stockholms Högskola, f. 1860, 

d. 1926.
Lagerstedt, N. G. W., fil. dr., läroverksråd i Stockholm, f. 1847, d. 1925.
Lalin, C. I., läroverksadjunkt i Stockholm, f. 1844, d. 1894.
Landgren, O. C., f. 1843.
Laurell, F., fil. dr., seminarieadjunkt och folkskoleinspektör i Uppsala, 

f. 1845, d. 1905.
Leffler, J. A., fil. dr., lärare vid Tekniska högskolan i Stockholm, f. 1845, 

d. 1912.
Lidforss, B., professor i botanik i Uppsala 1910, därefter i Lund, f. 1868, 

d. 1913.
Lihnell, D. K. I., fil. dr., assistent vid Statens växtskyddsanstalt, f. 1907.
Lilljeborg, \V., professor i zoologi i Uppsala, f. 1816, d. 1908.
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Lindblad, M. A., docent, konservator vid Botaniska museet i Uppsala, 
f. 1821, d. 1899.

Lindeberg, G. G., fil. lic. i Uppsala, f. 1911.
Linder, S. V., professor i exegetik i Uppsala, f. 1887.
Lindfors, K. M. T., fil. dr., avdelningsföreståndare vid Statens växtskydds- 

anstalt, f. 1889.
Lindman, C. A. M., professor och intendent vid Riksmuseets botaniska av

delning i Stockholm, f. 1856, d. 1928.
Lindström, G., professor och intendent vid Riksmuseets paleontologiska 

avdelning i Stockholm, f. 1829, d. 1901.
Linné, C. von, professor i Uppsala, arkiater, f. 1707, d. 1778.
Ljungqvist, .1. E., lektor i Örebro, f. 1877.
Lohammar, B. G., docent i botanik i Uppsala, f. 1902.
Lundström, A. N., professor i växtbiologi i Uppsala, f. 1847, d. 1905.
Lönnberg, A. J. E., professor och intendent vid Riksmuseets vertebrat- 

avdelning i Stockholm, f. 1865.
Lönnberg, C. J. L., fil. dr., lantbrukare, f. 1828, d. 1905.
Lönnroth, K. J., lektor i Kalmar, f. 1826, d. 1885.

Malme, G. O. (Andersson), lektor i Stockholm, f. 1864, d. 1937.
Malmström, C., docent vid Skogshögskolan och överassistent vid Statens 

skogsförsöksanstalt i Stockholm, f. 1891.
Marklin, G., naturvetenskapsman, samlare, f. 1777, d. 1857.
Marklund, E., fil. lic., bibliotekarie i Göteborg, f. 1893.
Melin, J. B. E., professor i botanik, särskilt fysiologi och anatomi, i Upp

sala, f. 1889.
Modess, O. F. R., fil. lic. i Uppsala, f. 1907.
Molér, P. C. W., fil. dr., läroverksadjunkt i Västerås, f. 1847, d. 1928.
Mosén, C. W. Hj., fil. dr., amanuens vid Riksmuseum i Stockholm, f. 1841, 

d. 1887.
Munck av Rosenschöld, E., praktiserande läkare i Paraguay, f. 1811, d. 1868.
Müller, I). A. .1., örtagårdsmästare vid Botaniska trädgården i Uppsala, 

f. 1812, d. 1857.
Mörner, G. T., greve, professor i medicinsk och fysiologisk kemi i Upp

sala, f. 1864.

Nannfeldt, J. A. F., professor i botanik, särskilt systematik och morfologi, 
i Uppsala, f. 1904.

Nilsson, L. A., lektor vid Skogsinstitutet i Stockholm, f. 1860, d. 1906.
Norén, C. O. G., lektor i Vänersborg, f. 187(5, d. 1914.
Nyman, E. O. A., fil. dr., f. 1866, d. 1900.

Olsson, P., fil. dr., adjunkt i Norrköping, f. 1833, d. 1906.
Osvald, K. IL, professor i växtodlingslära vid Lantbrukshögskolan, Ul

tima, f. 1892.

Pettersson, J. F., akademiträdgårdsmästare i Uppsala, f. 1829, d. 1906.
Post, II. A. von, professor vid Ultima, f. 1822, d. 1911.
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Reuterman, C. O., provinsialläkare i Karlskoga, f. 1818, d. 1904.
Rocén, K. H. T., rektor i Motala, f. 1894, d. 1938.
Roman, P. A., fil. dr., assistent vid Riksmuseets entomologiska avdelning i 

Stockholm, f. 1872.
Rosenberg, G. O., professor i botanik vid Stockholms högskola, f. 1872.

Samuelsson, G., professor och föreståndare för Riksmuseets botaniska av
delning' i Stockholm, f. 1885.

Segerstedt, P. S. J., rektor i Västervik, f. 1866, d. 1931.
Sernander, J. R., professor i växtbiologi i Uppsala, f. 1866.
Seth, K. A. Th., konservator vid Botaniska museet i Uppsala, f. 1850, 

d. 1909.
Skottsberg, C. J. F., professor i botanik vid Göteborgs högskola, förestån

dare för Botaniska trädgården i Göteborg, f. 1880.
Skärman, J. A. O., lektor i Stockholm, f. 1862.
Smith, K. A. H., docent och konservator vid Botaniska museet i Uppsala, 

f. 1889.
Smitt, F. A., professor och intendent vid Riksmuseets vertebratavdelning 

i Stockholm, f. 1839, d. 1904.
Spångberg, .1., lektor i Sundsvall, f. 1846, d. 1894.
Starbäck, K., lektor i Gävle, f. 1863, d. 1931.
Stenar, A. II., lektor i Östersund, f. 1896.
Stenström, K. O. E., fil. dr., läroverksadjunkt i Norrköping, f. 1858, d. 1901.
Sterner, K. R., lektor i Göteborg, f. 1891.
Stolpe, K. II., professor och intendent vid Riksmuseets etnografiska av

delning i Stockholm, f. 1841, d. 1905.
Stolt, K. A. II., lektor i Norrköping, f. 1885.
Strindberg, .1. A., författare, f. 1849, d. 1912.
Strömfelt, II. F. G., greve, docent i botanik i Uppsala, amanuens vid 

Riksmuseum i Stockholm, f. 1861, d. 1890.
Svedberg, T., professor i fysikalisk kemi i Uppsala. Nobelpristagare, f. 

1884.
Svedelius, N. E., professor i botanik i Uppsala, f. 1873.
Svederus, M. B., fil. dr., läroverksadjunkt i Uppsala, f. 1840, d. 1911.
Svensson, II. G., lektor i Karlstad, f. 1894.
Sylvén, N. O. V., fil. dr., föreståndare hos föreningen för växtförädling av 

skogsträd, Ekebo, Källstorp, f. 1880.
Söderén, O. V., kollega i Arboga, f. 1847, d. 1910.

Theorin, P. G. E., lektor i Falun, f. 1842, d. 1916.
Thunberg, C. P., professor i medicin och botanik i Uppsala, f. 1743, 

d. 1828.
Tiselius, G. A., fil. dr., läroverksadjunkt i Stockholm, f. 1833, d. 1904.
Trana, E. A., fil. jubeldr., justitieborgmästare i Göteborg, f. 1847, d. 1933.
Tullberg, T. F. IL, professor i zoologi i Uppsala, f. 1842, d. 1920.

Unander, F., fil. mag., sekreterare i Lantbruksakademien, f. 1829, d. 1883.

Wahlen, E. H. E., assistent vid meteorolog. institutionen i St. Petersburg, 
f. 1842, d. 1891.
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Wahlenberg, G., professor i medicin och botanik i Uppsala, f. 1780, 
d. 1851.

Wijk, O., fil. hedersdr., affärsman och politiker i Göteborg, f. 1833, d. 1901.
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B. Utlänningar:

Berg von, O. C., professor i farmaceutisk botanik i Berlin, f. 1815, d. 1866. 
Blytt, A. G., professor i botanik i Kristiania, f. 1843, d. 1898.
Braun, A., professor i botanik i Berlin, f. 1805, d. 1877.

Darwin, Ch., engelsk naturforskare, f. 1809, d. 1882.
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Stahl, E. Ch., professsor i botanik i Jena, f. 1848, d. 1919.
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SOME STUDIES ON SEX-DETERMINATION IN 
MELAN D RI UM RUBRUM.

BY

DORIS LÖVE.

The two dioecious species Melandrium rubrum (Weigh.) Garcke 
and Melandrium album (Mill) Garcke have been the subjects of 
researcli for a long time. Already Girou de Busareingues (1831) 
worked with Melandrium rubrum, and Mendel mentions in a letter 
to Nägeli that he had produced some hybrids between Melandrium 
rubrum and album (cf. Correns 1905).

The question most studied in Melandrium, however, is the de
termination of sex. Irregularities were observed already by Girou 
de Busareingues, and later workers, studying Melandrium, have 
concentrated on the same problem (Correns 1917, 1921, 1926, 
1927, 1928; Correns and Goldschmidt 1913; Baur 1912; Shull 
1910; Strasburger 1900). All genetic investigations showed that 
the male plant was heterogametic, and in 1923 Miss Blackburn 
and Winge almost simultaneously discovered cytologically that 
this was a fact; Melandrium album and rubrum possess an XX- 
XY-mechanism.

Material and methods: —■ In the spring and early summer of 
1939 I collected a number of Afe/andruim-plants from the provinces 
of Scania and Jämtland and planted them at Svalöf in the fields 
of the Institute of Genetics.

The root-tips were fixed in chrome-acetic-formalin; the buds 
were fixed in different ways: in 1) alcohol and chrome-acetic- 
formalin, 2) Carnoy and chrome-acetic-formalin, 3) Bouin-Allen. 
All these methods were good. The slides were stained according 
to the gentian-violet method.
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Somatic chromosomes: ■— In all cases the somatic chromosome 
number proved to be 2n = 24 in Melandrium rubrum, in agree
ment with the number found by Miss Blackburn (1923, 1924, 
1928), Winge (1923), Belar (1925), Meurman (1925), Åkerlund 
(1927) and Strasburger (1910). Also in somatic chromosome 
plates it is possible to distinguish between male and female indi
viduals. Figures 1—3 show metaphase plates from female plants 
of Melandrium rubrum, in which the sex-chromosomes (XX) cannot 
be clearly distinguished. Fig. 4 shows a late normal anaphase 
from a female. In Figs. 5—6, showing somatic plates from male 
plants, the larger of the two sex-chromosomes (XY) is very 
distinct in the somatic metaphases.

Sex-determination: — When Miss Blackburn (1923, 1924) found 
the sex-chromosomes in Melandrium, she supposed that the larger 
of the two heterochromosomes in the male plant was the Y-chromo- 
some and the smaller the X. To this Winge (1923) and Meur
man (1925) made objections and assumed that the X-chromosome 
was the larger. This view was accepted by Belar (1925), Heitz 
(1925 b) and soon also by Miss Blackburn herself (1928), Bresla- 
wetz (1929) and Westergaard (1938).

Warmke and Blakeslee (1939), however, believe that Miss Black
burn was right in her first opinion. The two American authors 
carried out investigations on colchicine-induced Melandrium-\)o\y- 
ploids, and found that crosses between XXXX- and XXYY-individuals 
may rise to e. g. XXXY-offsprings, which are pure males. In all 
cells studied in such plants Warmke and Blakeslee were able to 
measure the size of the sex-chromosomes, and they found throughout 
that three of the sex-chromosomes were of the same size, whereas 
one was considerably larger. They base their opinion on the fact 
that X is the smaller, Y the larger of the sex-chromosomes of 
Melandrium.

As mentioned above, I was hardly able in my material of Me
landrium rubrum to distinguish the X-chromosomes in somatic 
chromosome plates, whereas the larger of the sex-chromosomes 
in the male plants were very distinct. (Figs. 1—6). According to 
this, I suppose, in agreement with Warmke and Blakeslee, that 
the larger of the male heterochromosomes is the Y. If you look 
at the somatic chromosomes in side view, you can distinctly see 
that in early anaphase the sex-chromosomes are different from 
the autosomes and begin to move to the poles (Fig. 7). The



236 DOMS LÖVE

&shu

-t0&

Figs. 1—3. Somatic metaphase chromosomes trom root-tip-cells ot female plants 
of Melandrium rubrum. X 2300. — Fig. 4. Somatic anaphase in a female plant. 
X 2300. — Figs. 5—6. Somatic metaphase chromosomes from root-tip-cells of 
male plants. X 2300. — Fig. 7. Beginning of somatic anaphase in a male plant.

X 2300.

median or submedian centromere can be clearly distinguished 
(cf. Blackburn 1924). In metaphase-I of the meiosis the sex- 
chromosomes are also clearly different from Ute autosomes, and 
in Fig. 8 it is possible to see that even the X-chromosome is a 
little larger than the autosomes.



From Ihe aforesaid facts one might conclude that the sex-de
termination is only based upon an X-Y-mechanism, and many 
workers seem to hold this opinion. A very good support lor this 
is the fact pointed out by Warmke and Blakeslee that XXXV 
individuals are fertile and vigourous males.

This question is, however, probably more complicated.
In nature intersexes are often found (Shull 1910, 1911; Hert- 

wio, G. and P. 1922; Belar 1925, Åkerlund 1927). They have 
the normal chromosome number of 2n = 24 and either male

SOME STUDIES ON SEX-DETERMINATION IN MELANDRIUM RUBRUM 237

8

Fig. 8. Side view of metaphase I in a male plant. The sex-chromosomes black. 
X 2800. — Fig. 9. Somatic metaphase from a root-tip-cell of an intersexual 

plant with male chromosome set. The great chromosome is the Y. X 2700.

(Belar 1925) or female (Åkerlund 1927) sex-chromosomes. Some
times the intersexuality is caused by the fungus Ustilago violacea, 
which makes staminates grow out in female Me/am/r/um-plants. 
The anthers, then, do not contain any pollen grains, hut only 
the fungus spores (Strasburger 1900). According to this, there 
seems to be a hidden disposition for male characters in female 
Melandrium, that may develop under special conditions.

In my material no Ustilago-infected plants were found.
The intersexes can have either predominantly female sex organs 

{gynohermaphrodites) or male sex organs (androhermaphrodites), 
but may as well lie typical intersexes.

In my material 8 intersexes were found, all with 2n = 24. Some 
of them had male, others female chromosome sets, and in one 
plant with a male set a pair of satellite chromosomes were visible

16—40399. Svensk Botanisk Tidskrift. 1940.



238 DORIS LOVE

/

'%,X J:

/', j C\/
) y )?> 1%

/0ém,

Wit/■■:/(?! j ■' 4#I«

yik a /.'■:! m

v%\ ;,4- mm

>) ■■■

'• AV\ ■, ::.;i fe4'. '
'.: \;\ \ A S»sS‘ ........ ,
v . sir.:< ■ ■ > y

ii

Figs. 10—11. Sections through a gynohermaphroditic bud. X 50.

Fig. 12. Normal flower of a female plant of Melandrium rubrum. —- Fig. 13. 
Normal flower of a male plant of Melandrium rubrum. — Fig. 14. Flower of 

an intersexual plant of Melandrium rubrum.

(Fig. 9). In early stages of development of the gynohermaphroditic 
flowers staminates and gynoecium grow with equal speed, but when 
the staminates have reached a length of 2 to 5 mm. their develop
ment stops (Figs. 10—11). I never observed any meiosis in the 
anthers of those staminates.
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As soon as the plants started to flower in spring, the sex of 
the plants collected was noted. When, later on in summer, I 
controlled the plants again, 1 discovered to my surprise that plant 
no. M 061, which in spring had been a pure male, now bore 
some branches with purely intersexual flowers (Figs. 12—14). In 
spring this plant had 65 per cent good pollen, but unfortunately 
pollen fertility in the intersexual flowers could not be studied, 
because the plant had just been cut down when the phenomenon 
was observed.

The reason for this strange behaviour is not certain, but it 
might possibly be due to the early, purely male branches having 
developed during a rather cold and wet period, the intersexual 
branches on the contrary during an exceptionally hot and dry 
season. This assumption is in a slight measure supported by a 
letter from Iceland, informing me that a very large number of 
intersexual Me/andrium-plants in plantations and gardens were to 
he found at the end of July after one of the hottest and dryest 
summers ever experienced in that country (the maximum tempera
ture often reached over 30° C).

From this it may be inferred that the sex determination, except 
by the X-Y-mechanism, may be influenced by other genetical 
factors (Winge 1931) and also perhaps rather directly by some 
environmental condilions, e. g., climatological ones.

Nevertheless, I think it is an unwarranted assertion not at all 
to approve of the part played by the X-Y-mechanism in the de
termination of sex, or even the existence of sex-chromosomes, as 
Jensen (1939) does.

Sex ratio: -— Most authors have found a preponderance of the 
females in Melandrium as in many other dioecious species, e. g., 
Cannabis sativa (Winge 1923, Sinotö 1929, Riede 1925), Ilumnliis 
japonicus (Winge 1923, Sinotö 1929), Humulus lupulus (Winge 
1923, Sinotö 1929), Rnmex Acetosa (Hoffmann 1885, Roth 1906, 
Correns 1922, Kihara and Ono 1923, Turesson 1925, Love 1940), 
Rnmex Acetosella (Ohga, cit. from Sinotö 1929, p. 177), Rnmex 
thyrsiflorus (Raunkler 1918).

The following sex ratios in Melandrium rubrum have been ob
served by various authors:
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Author dV $9 % oV
Girou de Busareingues . . . . . 1831 629 522 54,6

. . . 1833 1072 1088 49,6
Strasburger .................... . . . 1900 142 173 45,o

» ..................... . . . 1910 a 376 659 36,8
» .................... . . . 1910 b 77 107 41,8

Correns .......................... . . . 1917
Large quantity of pollen 381 895 29,9
Small » » » 555 737 42,9

Åkerlund .......................... . . . 1927 30 57 34,6
Warmke and Blakeslee . . . . 1939 20 17 54,o

The above table shows that normally we have a surpl us of
females in Melandrium rubrum, and this has also been found in
Melandrium album (cf. Correns 1917) . Only the numbers from
Girou de Busareingues 1831 and W ARMEE and !Blakeslee 1939
differ from this. The present writer, too, obtained an excess of 
males from a counting made in the province of Jämtland, prob
ably the northernmost localily for such a counting:

Locality öV 99 %oV
Ilornsberg, Frösön, 1. . 32 54,9
Hornsberg, Frösön, 2. . ............... 321 195 62,2
Östersund, 1..................... ............... 66 46 58,9
Östersund, 2..................... 220 57,9

Total 729 493 59,6

The reason for the presumed preponderance of the one sex has 
been very much discussed, but most authors, foremost amongst 
them Correns (1921, 1926, 1928) and Tischler (1925), ascribe it 
to competition between male and female determining pollen grains. 
After the discovery of the sex-heterochromosomes in the male, 
the certation was assumed to be with the different mass of 
chromatin in the two kinds of pollen grains.

Tischler (1925) also assumed that pollen grains with the Y- 
chromosome (according to his opinion the smaller ones) have 
difficulties absorbing nourishment, whereas those with X (in this 
case the larger ones) can easily absorb nourishment and there
fore grow larger than grains with Y. He measured some pollen 
grains from Melandrium rubrum partly before, partly after germi
nation in a gelatine-cane sugar-solution and partly after alcohol
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Table i. Pollen size in Melandrium rubrum (units 1—4 p).

Plant no.

u nit S

M ± m7 ! 8 9 10 n 12 17 n

M. 068 i I« 61 150 39 2 31 274 9,79 ± 0,14

M. 064 16 53 107 150 17 — 313 9,29 ±0,05

M. 072 12 38 102 150 16 — — 318 9.38 ± 0,05

Total 29 109 270 450 72 2 ... 3 935 9,46 ±0,03

Diagram i.

450 -

treatment. He found then, that the pollen size varied, the grains 
being small, intermediate or large, and that their power of ger
mination differed. The largest pollen grains ■—• according to 
Tischler’s opinion female-determining and characterized by a 
more rapid pollen-tube growth — germinated very badly, though 
they were healthy looking, whereas the smaller (male-determining) 
pollen grains germinated very well and possessed a rather good 
resistance to alcohol treatment which killed nearly all the large 
grains. The intermediate class should contain as many well 
nourished »male-determining» pollen grains as badly nourished 
»female-determining» ones, and, as far as I can understand, the

unreduced.
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Table 2. Pollen fertility in Melandrium rubrum.

Percentage ol good pollen

0 10 20 30 40 50 60 70 80. 90 100 n M

% of plants 
with less 

than 90 % of 
good pollen

1 2 3 2 6 12 26 25 77 80,6 07,5

surplus of females should come from this class. However, it 
should be pointed out that Tischler, after the pollen germination, 
obtained a biinodal curve as to pollen size, in which the inter
mediate class forms the minimum between the two maxima of 
the curve. But it seems to me rather impossible that a surplus 
of females can appear when the female-determining pollen grains 
are in the minority and the male-determining ones, though slower 
growing, in Ihe majority, according to Tischler’s opinion.

Sinoto (1929) carried out experiments with pollen grains of 
Humulus and found that during germination in a gelatine-cane 
sugar solution they change in very different ways, some growing 
larger, some being intact and some diminishing, irrespective of 
their original size, and he therefore concludes that measurements 
of germinating pollen grains do not give fully adequate results.

When measuring some pollen grains of Melandrium rubrum, 
fixed in a mixture of acetocarmine and glycerine just after the 
opening of the anthers in the morning, I obtained a distinctly 
unimodal curve (Table 1, Diagram 1), the average size of the 
pollen grains being M + m = 9,46 +_ 0,03. In one plant there were 
three »giant» grains, probably unreduced.

As I was unable to find any signs of bimodality, I do not think 
that there is any difference in size between pollen with X and Y 
chromosomes, nor a certation due to such a phenomenon. Also 
the circumstance that there is not always a surplus of females, 
but also sometimes under certain conditions a surplus of males, 
seems to indicate, as already pointed out, that the sex-determina
tion is also influenced by other factors than the sex-chromosomes.

Fertility and meiosis: — Some investigations into the fertility 
of Melandrium rubrum made by Müntzing (1939), show that pollen 
fertility in this species may be rather bad. My complementary 
examinations of 77 plants gave the result that 67,5 % of the ma
terial investigated had less than 90 % of good pollen (Table 2). 
Pollen from at least two flowers of each individual was fixed in



SOME STUDIES ON SEX-DETERMINATION IN MELANDRIUM RUBRUM 243

4»

Fig. 15. Meiotic metaphase plate from a male plant. Polar view. X 2300. —■ 
Figs. 16—18. Meiotic anaphases-I with bridges and fragments. X 2300. — Fig. 19. 
Meiotic anaphase-II with a resting bridge. X 2300. — Fig. 20. Lagging chromo
somes in meiotic anaphase. X 2300. — Fig. 21. Univalents and sticky chromo
somes in meiotic anaphase. X 2300. -— Figs. 22—23. Sticky chromosomes in 

metaphase-II with ring- and chainlike figures. X 2300.

acetocarmine-glycerine early in the morning, after the opening 
of the anthers, and the slides were studied on the same or the 
following day. With good pollen is meant well stained plasma
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filled and rounded grains, while badly staining grains were counted 
as bad.

This partial sterility of the pollen grains may by way of example 
he due to disturbed meiosis (MOntzing 1939). Meiotic disturbances 
have already been noted by Heitz (1925 a) in Melandrium album.

In my material meiosis was generally normal, the cells con
taining 12 bivalents. A meiotic polar view metaphase is shown 
in Fig. 15.

Some abnormal divisions were also noted. Very often Ihe ab
normality was a bridge with a fragment (Fig. 16—18), indicating 
the occurence of an inversion (cf. Darlington 1937). Likewise a 
resting bridge (Fig. 19) was found in anaphase-11. Those plants 
had about 60 to 65 per cent of good pollen.

Other plants showed disturbances such as, e. g., lagging chromo
somes (Fig. 20). In plant no. M 055 some rather complicated 
chromosome-figures were noticed in metaphase-II. The chromo
somes stick together apparently forming rings and chains as seen 
in Figs. 21—23. Univalents or fragments are also visible.

Summary.

In the summer of 1939 some Melandrium rubrum plants were 
investigated with the following results:

1) The chromosome number proved to he normal (2n = 24). 
Some evidence was obtained that the Y-chromosome is the larger 
one of the sex chromosomes.

2) Besides, the X-Y-mechanism sex determination seems to he 
influenced by some other genetical and environmental factors.

3) Natural intersexes were found, both with male and female 
chromosome sets. Pure male plants seem to be able to produce 
intersexual flowers under certain conditions.

4) The sex ratio showed the typical preponderance of females 
in localities within the province of Scania, hut in the northern 
province of Jämtland there was a surplus of males.

5) Measurements of the pollen diameter gave a distinctly uni- 
modal curve.

6) The pollen fertility was not perfect.
7) Meiosis was mostly normal, but disturbances such as bridges 

with fragments, lagging chromosomes and sticky chromosomes 
were observed.
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EXPERIMENTAL SEX REVERSAL IN PLANTS.
BY

ÅSKELL LÖVE and DORIS LÖVE.

It is a well known phenomenon both from the animal and the 
vegetable kingdom, that parasites or other external conditions can 
change the secondary sex characters of their hosts and even 
provoke sex reversal. The best known example from the ani
mal kingdom is the transformation of Inanchus by Sacculina 
((hard 1887, Smith 1906) and the tubercular sex reversal in poultry 
(Crew 1923, Riddle 1924). Among phanerogames, the best known 
example ol this kind is met with in Melandrium and other dioe
cious species of Silenoideae. Female plants of these species, when 
infected by Ustilago violacea, produce anthers in flowers that are 
normally strictly female (Strasburger 1900, Correns 1928).

Experimentally it has been possible to alter the secondary sex 
characters of many animals, for instance through castration or 
implantation of gonades, the hormones of which influence the 
sex characters. This was performed on a rather large scale in 
poultry and ducks by Zavadowsky (1928).

Many experiments have been carried out in order to influence 
the sex or the secondary sex characters of plants, but so far without 
success. Neither castration nor inoculation of parts of the other 
sex have given the slightest result, probably because of the fact 
that sex hormones, which are produced in plants, develop and 
circulate more slowly and in quite another way than in animals. 
The terminal development and differentiation of the sexual organs 
of plants may also be very important, especially as the transporta
tion of the sex hormones from branch to branch is rather difficult. 
Furthermore, many of the plants which have formerly been used 
for experiments of sex alteration have unsuitable sex characters.
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In recent years another way has been found for experiments 
on sex reversal in plants. Such experiments utilize the sex hor
mones which are now available in a pure state. Some ol these 
hormones, as e.g. testosteron and oestron (= folliculin), are known 
from the vegetable kingdom; the latter is present in e g. palm oil 
and mud used for mud-baths. Probably all water surrounding 
decaying plants, contains these sex hormones in a very diluted 
state.

For the treatment of plants with these hormones, there are 
many conceivable possibilities. The first is to grow the plants 
from seed in a nutrition solution with different concentrations of 
hormones. Gentscheff and Gustafsson (1940) suggest this proce
dure, which at least gives a very short vegetative period. But 
since it is improbable that the hormones in the soil have any in
fluence on sex reversal, this method was not tried.

The second possibility is to use plants cultivated in the field. 
This alternative was found to be more convenient since we have 
field plants of Rurrtex and Melandrium in culture at Svalöv, the 
sex and the occasional tendencies to sex reversal of these plants 
being known. The hormone treatment might be given in two 
different ways, either by injection of a solution of sex hormones 
or by the external application of a hormone paste on the plants. 
The first of lliese methods is probably less advantageous, as the 
transporting and absorbing system of the plants is rather poor and 
as it is very difficult to inject a sufficient quantity of hormones. 
Therefore, we deemed the latter method to be best.

We obtained some hormones, testosteron and oestron (folliculin), 
from Dr Åke Gustafsson, Svalöv, to whom we are very much in
debted. Since these hormones are almost insoluble in water, 
they were instead mixed xvith lanolin in different concentra
tions ranging from 0,1 to 0,0005 per cent. These mixtures were 
placed on some growing points of the plants. In Rumex we had 
to remove the ochrea, covering the young basal stalks first 
appearing. The paste was painted on these stalks. In Melandrium 
we cut off the top sprout just above the uppermost pair of leaves 
and put the paste in the axils before any buds to adventitious 
branches appeared. The treatment was performed on a very hot 
and dry day. Therefore, the paste was almost melting and closely 
adhering to the cuticula, and also covered the wound on the stalk 
(Figs. 1—2).
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The first influence of the treatment was that all growth was 
suppressed for some time, and the leaf pair of Melandrium began 
to fold as may be seen in Fig. 2. After about 14 days, however, 
sprouts began to develop in the axils and after 3 to 4 weeks, we 
were able to see the results, briefly reported below.

In Rumex Acetosa only the secondary sex characters showed a

Lig. 1. Sprout of Melandrium before treatment with hormones (a marks the 
place for the cut). — Fig. 2. Sprout of Melandrium during the hormone- 

treatment. The paste is seen between the folding leaves.

very weak influence of the two hormones used, but all such signs 
disappeared later on and the plants retained their original sex.

In Melandrium rubrum, however, a more distinct influence was 
noted and in some cases the flowers became hermaphroditic. In 
normal female flowers of this species there are often small rudi
ments of staminates, which in gyno-hermaphrodites are slightly 
more developed (cf D. Love 1940). By treating normal female 
plants (Fig. 3) with testosteron such a development of (he plant 
was obtained (Fig. 4). When a gyno-hermaphrodite plant, which 
normally has flowers of this type (Fig. 4), was treated with oestron 
the flowers became purely female with no staminates (Fig. 3).

Normal male plants of Melandrium have no rudimentary gyn- 
aecium (Fig. 5), but in a few cases a very small hairlike formation 
is to be found in the flower. By treating normal male plants 
with oestron such hair develops, grows and sometimes forms a 
little gynaecium with two stigmas (Figs. 6—7). After treatment 
with oestron, an andro-hermaphrodite with a normally small 
gynaecium gave rise to a large one without any staminates.
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Fig. 3. Type of normal female flower (petals and calyx removed), or oestron- 
treated hermaphroditic flower. — Fig. 4. Type of normal gyno-hermaphroditic, 
or testosteron-treated, female flower. — F'ig. 5. Normal male flower. Fig. 6. 
Hairlike gynaecium-formation of oestron-treated male flower (staminates removed).

— F'ig. 7. Oestron-treated male flower with gynaecium.

In most cases oestron exercised on female plants and testosteron 
on male plants a poisonous effect and very often killed the 
sprouts.

A more detailed report of the results and methods and a discus
sion will be published later on. The experiments will be conti
nued and the cytological and morphological effects of the hor
mones on the formation and development of the sexual organs of 
dioecious species will be further studied.

The results already obtained, however, represent the first 
known case of experimental sex reversal in a phanerogamous 
plant species.

Institute of Genetics, Svalöv. Primo July, 1940.
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Revisionssammanträde.

Föreningen sammanträdde den 29 maj 1940 å Stockholms Högskola 
under ordförandeskap av professor O. Rosenberg.

Ordföranden meddelade, att Föreningen sedan föregående sammanträde 
genom döden förlorat åtta av sina medlemmar, nämligen överingenjör 
Hjalmar Barr, Hallstahammar, provinsialläkare Torsten Edgren, Krylbo, 
distriktsveterinär Birger Hederén, Transtrand, disponent Arvid Hern- 
marck, Djursholm, professor L. Kolderup-Rosenvinge, Köpenhamn, lands
hövding Gustaf Sederholm, Ålberga, kapten Carl Stenholm, Göteborg, och 
provinsialläkare Gerhard Åberg, Sunne. Ordföranden erinrade om de 
bortgångnas botaniska gärning och lyste frid över deras minne.

Revisorernas berättelse över 1939 års förvaltning upplästes, och i enlighet 
med revisorernas yrkande beviljades styrelse och skattmästare full ansvars
frihet.

På förslag av ordföranden beslöts att Föreningens vårexkursion i år 
skulle anordnas till Bergianska trädgården.

Professor H. Hesselman höll ett av ljusbilder beledsagat föredrag om 
skogsbrand, marktemperatur och frögroning. Med anledning av föredraget 
yttrade sig herrar Lagerberg, Rosenberg, Witte och föredraganden.

Sammanträdet bevistades av 32 personer.

Revisionsberättelse.

Undertecknade, utsedda att granska Svenska Botaniska Föreningens 
räkenskaper för år 1939, få härmed avgiva följande berättelse.

Allmänna kassan. 
Inkomster.

Behållning från år 1938 .........................................
Statsanslag.............................................................
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Annonser........................................................................................ 400: —
Ränta å sparkassa............................................................................ 2:65
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avgifter)......................................................................................... 365:86
Överförda räntemedel från Grundfonden................................... 1725: —
Överförda räntemedel från Dispositionsfonden........................ 295: —
Överförda räntemedel från Thor Erdmans fond........................ 237:50
Överförda räntemedel från A. Y. Grevillius’ fond.................... 40: —
Överförda räntemedel från Registerfonden............................... —: —
Lån av skattmästaren..................................................................... 52: 23
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Utgifter.

Tryckningskostnader, klichéer........................................................ 8 268:15
Arvoden............................................................................................ 1 605:85
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Sammanträden............................................................................... 81:29
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Thor E r d m a n s f o n d.
Behållning från år 1938 ...................................................  5 000:
Upplupen ränta................................................................._23/^50 5 237:50
Överfört till Allmänna kassan...................................... 237: 50
Behållning till år 1940 .................................................... 5 000: 5 237:50

Anders Yngve Grevillius’ fond.
Behållning från år 1938 .................................................... 1 000:
Upplupen ränta................................................................. 40: 1 040: —
Överfört till Allmänna kassan ...................................... 40: —
Behållning till år 1940 ................................................... 1 000: ~ 1 040: —

Över fondernas värdehandlingar hava vederbörliga förvaringsbevis och 
certifikat från banker företetts och granskats.

Föreningens medlemsantal, som vid 1938 års utgång utgjorde 404, upp
gick vid 1939 års slut till 390.

Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt utgifterna för
sedda med vederbörliga verifikationer, varför vi hemställa, att Föreningen 
beviljar styrelsen och skattmästaren full ansvarsfrihet för 1939 års för
valtning.

Stockholm den 14 maj 1940.
Govert Indebetou. Sten Qvarfort.

Nya medlemmar.

Vid styrelsens sammanträde den 29 maj 1940 invaldes följande med
lemmar:
på förslag av professor O. Rosenberg: 

fil. stud. fru Doris Löve, Lund; 
fil. stud. Hemming Virgin, Stockholm.
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NOTISER.

Professors förordnande. — Att uppehålla den efter professor 
O. Rosenbergs avgång ledigblivna professuren i botanik vid Stockholms 
högskola har förordnats laborator M. G. Stålfelt.

Docentförordnande. — Till docent i botanik vid Lunds universitet 
bar förordnats fil. doktor Tore Levring.

Styrelsen för Skogshögskolan och Statens skogsförsöks- 
ans tal t. — Kungl. Maj:t har entledigat landshövding S. Lübeck från för
ordnandet som ordförande i styrelsen. Till hans efterträdare som ord
förande — med förordnande intill utgången av 1942 — har utsetts leda
moten av sagda styrelse disponenten för A.-B. Överums bruk C. G. Sund
berg. Till ny ledamot av styrelsen under samma tid har förordnats verk
ställande direktören för Munksunds A.-B. B. Holmhäck.
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