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STUDIES ON THE EMBRYO SAC MOTHER CELL 
AND ITS DEVELOPMENT IN HIERAGIUM SUBG. 

ARCHIERACIUM.
1SY

BENGT BERGMAN.

Introduction.

Since I published my first investigation into Hieracium (1935 a), 
two other papers (Gustafsson 1935; Gentscheff 1937) have been 
published treating of the same genus and, partly at least, the 
same problems. As the results arrived at by these two authors 
differ considerably from my own, I have desired to take these 
problems within the genus once more under consideration.

The most immediate problems concern the first nuclear division 
in the development of the e.m.c. in the apomictic Archieracii. 
At an earlier date (1935 a; cf. also 1935 c) I showed that in all 
probability this division proceeds along two quite different lines:

1. A purely somatic or mitotic type, which is preceded by a long 
resting stage; thus the division is very much retarded in com
parison with the case of the sexual species within the genus. 
In lact, it does not occur until the e.m.c. has developed into 
the uninuclear embryo sac. This type will hereinafter be called 
the mitotic type.

2. A heterotypic type or, as I called it in Antennaria, +. semi- 
heterotypic. This is characterized by the fact that it starts the 
prophase at the normal point of time. Further, it is preceded 
by a synapsis stage (= synizesis) and has chromosomes of a 
purely meiotic appearance, i. e. extremely contracted. There are, 
however, varying degrees of asyndesis (= asynapsis). This type 
will hereinafter be called the meiotic type.

1 40846. Svensk Botanisk Tidskrift. 1941.



2 BENGT BERGMAN

It is particularly the first of these two types of division about 
which opinions differ. Before I proceed to a discussion on this 
point, however, I should like to present my new cytological results. 
As has often been stated, the mitotic division is carried through 
very quickly, when once it starts after its long delay. This is 
particularly true of the metaphase-anaphase. It is very difficult, 
therefore, to obtain division stages, particularly metaphases-ana- 
phases; in fact, up to the present none of them have been published 
in regard to Archieracium. In this investigation, therefore, I have 
especially concentrated on these stages, in order that the division 
may be considered as completely and as clearly as possible.

The twelve species I have studied all belong to subg. Arcliiera- 
cium and are: H. umbellatum f. apomicta, H. scandinaviorum Zahn, 
H. rigidum Joh., H. boreale Fr., H. meticeps Almq., H. caesium Fr.,
H. maculosum Dt, H. vnlgatum Fr., H. sparsidens Dt, H. expal- 
lideforme Dt, H. grandidens Dt and H. membrosum Joh. et Sam.

The material has been fixed in Navashin’s chrom-formol-acetic. 
The sections were stained with Newton’s gentian-violet-iodine and 
counterstained with “light-green.”

Investigations.

Hieracium umbellatum f. apomicta.

I have had the opportunity of investigating this apomict before 
(1935 a) and I then gave the source of the material. It is in all 
probability an antotriploid of the sexual H. umbellatum, and I was 
also able to prove that both the mitotic and the ineiotic type of 
division occurred in the development of the e.m.c. The mitotic 
type was by far the commonest, as it occurred in approximately 
99 per cent of the ovules. A multitude of prophase stages were 
encountered, one of which was drawn in my earlier paper (Berg
man 1935 a, fig. 6ß). All these prophases had a purely mitotic 
appearance; from this I drew the conclusion that the subsequent 
metaphase ought also, of course, to be the same and, therefore, 
the whole division purely a mitosis. I considered this conclusion 
to be based on even better grounds when I drew a parallel to 
the identical conditions in Antennaria (Stebbins 1932), in which 
this division was fully elucidated (cf. also Bergman 1935 b, c, and 
1937). In spite of this, Gentscheff (1937 p. 193) doubts the very
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Fig. 1. Hieracium umbellatum f. apomicta. a—d, the mitotic type, a, the e.m.c. 
has begun to grow during strong vacuolization, b, the e.m.c. is directly develop
ed into the uninuclear embryo sac. The nucellus epidermis is pierced in its 
upper part by the strong lengthening of the embryo sac. c, the nucleus in pro
phase of the first division, d, the first anaphase, e, binuclear embryo sac. f—g, 

two prophase nuclei from two different binuclear embryo sacs. — X840.

existence of the division, while Gustafsson (1935 p. 41) is ready 
to grant that it is “an exceptional occurrence”.

In the course of the renewed investigation, which I have now 
undertaken, the stage of 300 ovules made it possible to settle with 
certainty the type of division. 292 of the ovules belonged to the 
mitotic and 8 to the meiotic type. This corresponds to a frequency 
of 2.6 per cent, of the last type, i. e. slightly more than in my 
previous material (1935 a p. 60).

Of the mitotic type of division most of the stages looked like 
figs. 1 a—c. Fig. 1 a shows how the e.m.c. has begun to be
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strongly vaciiolized, while the nucleus is still resting. In fig. 1 b 
the e.m.c. has formed the uninuclear embryo sac, while increase 
in length and vacuolization take place. During this process the 
nucellus epidermis has degenerated and been pierced. Owing to 
the large increase in the cell volume, the nuclear volume has, as 
shown, increased to a corresponding extent. The nucleus is still 
at rest. The prophase of the first division is now near at hand; 
fig. 1 c shows what this looks like. The chromosomes are of that 
long, slender appearance which characterizes the mitotic prophases 
of the vegetative cells in Hieracium. The elongated shape of the 
nucleus is also peculier to this stage, and is evidently caused by 
the extreme length of the cell, as compared with its breadth. Of 
the succeeding metaphase-anaphase I have observed no less 
than // cases. The chromosomes were in all cases of the mitotic 
appearance shown in fig. I d. Not all the chromosomes have been 
drawn in this figure, as I only intend to show the nature of the 
division.

That this first nuclear division in the development of the e.m.c. 
in the apomiclic Arcliieracii is a pure mitosis can hardly any 
longer be doubted. As an additional proof, I have compared this 
division with the later ones in the embryo sac. Fig. 1 e thus 
shows the appearance of the nuclei of the binuclear embryo sac. 
They are similar to the nucleus in fig. 1 b as regards shape, size 
and chromatin appearance. Figs. 1 f—g show two prophase nuclei 
in two different binuclear embryo sacs. The agreement with the 
nucleus in fig. 1 c is indisputable. I therefore slate that, if the 
first division in the development of the e.m.c. is not a mitosis, then 
none of the later divisions in the embryo sac are mitoses.

On the other hand, eight of the 300 ovules which I examined 
in this species had quite a different appearance. The e.m.c. had 
here divided at a normal point of time and had given rise to 7 
dyads and 1 tetrad, their appearance being illustrated in fig. 7 
in my previous paper (1935 a p. 60). It is evident that these 
must be a result of the meiolic type of division. I shall not, 
however, give an account of this type here, but refer the reader 
to the next species, in which the opportunities for studying it are 
much better (pp. 7-—8).

Before proceeding to the next species, I wish to correct an error 
that has crept into my previous paper (1935 a) concerning H. 
umbellatum f. apomida. On pages 59—60 I state that synapsis
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(= synizesis) regularly occurs in the p.m.c. Real synapsis stages 
of the type usually met with in sexual plants are, however, fairly 
rare.

Hieracium scandinaviorum Zahn.

The material of this species has been received from E. Söder
berg of Hortus Bergianus, Stockholm. He collected it in the sum
mer of 1930 on Lidingö (in the vicinity of Stockholm) in company 
with the eminent Hieracium specialist H. Dahlstedt, who made the 
identification.

The fixation was very good, and the chromosome number could 
easily be counted in the p.m.c., viz. 2 n = 27, i. e. the same 
number as in the preceding species.

170 ovules were examined, all being of such an age and appear
ance that the type of division could be determined. This also 
applies to all statements as to the number of treated ovules, even 
those of the following species. Of these 170 ovules, 75 belonged 
to the mitotic and .95 to the meiotic type. Thus, in this case the 
latter has a frequency of no less than 56 per cent.; an appreciable 
difference from the preceding species, for which the corresponding 
percentage was between 2 and 3.

The mitotic type of this species is identical with that of H. 
umbellatnm f. apomicta. The same prophase stages are present 
and are so very much alike that it is impossible to differentiate 
between them. I therefore consider it unnecessary to draw any 
new figures, but refer to figs. 1 a—c. On the other hand, I give 
a picture of a metaphase (fig. 2 a) and of an anaphase (fig. 2 b), 
which I have been fortunate enough to come across. In both 
cases the divisions were obtained in two sections, but I have only 
drawn one, as I only intend to show the nature of the divisions. 
As can be seen, both are pure mitoses. In fig. 2 a it is possible 
to count 9 chromosomes in the metaphase plane. All are divided 
lengthways and therefore perhaps seem somewhat thick, but they 
are nevertheless of a distinctly mitotic appearance.

The division in fig. 2 b differs somewhat from the others I 
have seen. Evidently the top part of the nucellus epidermis is 
very degenerate, but it has not yet been pierced. The delay must, 
however, have been considerable, and in consequence thereof the 
division is a mitosis. The chromosomes do in fact seem shorter
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than in fig. 2 a, but hardly thicker. This might possibly be con
nected with a shorter period of delay. If the length of the embryo 
sac could be taken as an index of the degree of delay (cf. figs. 
1 c, 2 a—b; also 4 a—c, 5 a), the following conclusion could be 
drawn: the greater the delay, the greater the mitotization. None 
the less it is impossible to draw any safe conclusion from one

Fig. 2. Hieracium scandinaviorum. The mitotic type. The e.m.c. is directly 
developed into the uninuclear embryo sac. a, first metaphase. Only 9 chromo
somes are drawn, b, first anaphase. Not all the chromosomes are drawn. — X 840

single case. I will, therefore, only point out that fig. 2 b shows 
the case of a greatly delayed division of a definitely mitotic 
character.

As has been pointed out above, the meiotic type of this species 
occurs in more than half of the ovules (56 per cent.). Our material 
therefore leads itself very favourably to studies of this type, and 
it has in fact been used as far as possible for this purpose. The 
material has been so favourable that 1 have been able to get an 
almost perfect analysis of this division.
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Fig. 3. Hieracium scandinaviorum. The meiotic type, a, synapsis, b, diakinesis. 
c, metaphase, d, interkinesis, e, second metaphase, f, polyad. g, dyad; the basal 
megaspore develops into an embryo sac. h, tetrad; the basal megaspore has formed 
a binuclear embryo sac. b—c and e, not all the chromosomes are drawn. X 840.

Some of the best stages are drawn in figs. 3 a—h.
This division always starts with an ordinary synapsis stage 

(fig. 3 a), which gradually passes into diakinesis (fig. 3 b). The 
lalter stage was obtained in two sections, of which I have illustrat
ed only one. Both double and single chromosomes can he observ
ed. The gemini have an appearance normal for the Composites.
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The association in Lhis nucleus was approximately 9n + 9i. I have 
also obtained one good metaphase. Unfortunately it was cut like 
the diakinesis, but it nevertheless shows what I intend to demon
strate: the nature of the division. One of the sections is shown 
in fig. 3 c. Four normal gemini can be made out. The whole 
association was approximately 7n + 13i. The next stage is shown 
in fig. 3 d. It is the dyad with the nuclei in interkinesis. There 
is a quantity of extranuclear chromatin owing to disturbances in 
the preceding division.

Of the second meiotic division I have come across only one 
case (fig. 3 e). This figure shows the second meiotic metaphase. 
It seems to be rather abnormal, but this is not very surprising, 
considering that we know the previous stages. Strangely enough, 
I have been unable to find a wall between the two division 
spindles. Whether the wall is really missing or whether it is 
that it fails to show on the slide, I have been unable to determine.

The final result of the meiotic type is usually tetrads of more 
or less irregular shape. Moreover, dyads (fig. 3 g), one triad 
and some polyads (fig. 3 f) have also been observed. As the 
dyads must largely have been produced by restitution nuclei or 
by pseudohomeotypic divisions (cf. p. 23), they will give rise 
to unreduced embryo sacs, which must be supposed to be just 
as capable of functioning as the others. All other products of 
the meiotic type degenerate and produce nucelli with strongly 
stained contents, which are encountered every now and then. 
There are however a few exceptions to this rule, as is shown 
by fig. 3 h. In this case the first stage was probably a tetrad, 
the basal megaspore of which during strong growth and vacuol
ization has developed into an embryo sac at the expense of the 
three others. The embryo sac has reached the binuclear stage 
and looks quite capable of further development. As another 
such case has been encountered, it is not out of the question 
that a +_ reduced embryo sac of this species occasionally reaches 
its full development (cf. p. 34).

Owing to the failure of the chromosome to pair, the meiotic 
type in the overwhelming number of cases thus leads to sterility. 
In other respects it is absolutely identical with the meiosis of the 
sexual species, as is shown by the descriptions and the figures. 
No delay arises in division, and all stages that are characteristic 
of the normal meiosis have been found to occur.
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Hieracium rigidum Joh.

The materia] of this species lias been collected in Hortus Ber- 
gianus (Stockholm).

200 ovules were examined, but not a single case of the meiolic 
type could be found. All belonged to the mitotic type. The 
prophase stages of the latter are identical with those of H. um- 
bellatum f. apomicta (figs. 1 a—c). A prophase is shown in fig. 4 a. 
Not all the chromosomes have been drawn, as I only intend to 
show their mitotic shape. Of later stages in this species I have

Fig. 4. Hieracium rigidum. The mitotic type. The e.m.c. is directly developed 
into the uninuclear embryo sac, which carries through its first division, a, pro
phase. b, anaphase, c, metaphase; the metaphase plate is shown in polar view, 
as the spindle was in an unusual position very oblique to the long axis of 
the embryo sac (cf. 4 b) and the ovule was somewhat obliquely sectioned.

27 chromosomes can be counted. —• X 840.
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come across no less than eight (8) metaphase-anapliases. All, with
out exception, were purely mitotic in appearance. One of the ana
phases is shown in fig. 4 b. There can hardly be any doubt 
about its nature. The same applies to the metaphase plate in 
fig. 4 c. Strangely enough, it is seen from immediately above. 
This is because the spindle has been situated in an unusual 
position obliquely to the longitudinal axis of the embryo sac 
(cf. figs. 2 a and 4 b, where the divergence from the longitudinal 
axis is distinct, though not quite so pronounced). Moreover, as 
the figure shows, the ovule has been obliquely sectioned, and 
both these factors are responsible for this unique case. The 
metaphase plate is so distinct that not only can the shape of the 
chromosomes be studied, but their number (2 n = 27) can also be 
cou nted.

Hieracium boreale Fr.

As in the preceding case, the material of Ibis species has been 
collected in Horlus Bergianus (Stockholm).

Mi!'//)

Fig. 5. Hieracium boreale. a, metaphase of the mitotic type. Not all the chromo
somes are drawn. The e.m.c. has directly formed the uninuclear embryo sac. 
b—c, the meiotic type, b, dyad; the basal megaspore develops into an embryo 

sac. c, abnormal dyad (cf. p. 11). — X 840.



Of the 100 ovules that were examined, 98 belonged to the 
mitotic and 2 to the meiotic type.

The statements regarding the mitotic type of the previous 
species apply also to this one. Figs. 1 a—c can therefore be used 
to represent H. boreale as well as H. umbellatum f. apomicta. Only 
one single metaphase w7as found, and it has been drawn in fig. 5 a. 
It was cut in two sections by the knife, but only one has been 
drawn. As may be seen, it is in its nature identical with the 
preceding cases.

Figs. 5 b—c represent two cases of the meiotic type in this 
species. The first one (fig. 5 5) is a dyad, in which the basal 
megaspore has developed at the expense of the micropylar one. 
Fig. 5 c is more difficult to explain. Three cells can here be 
seen within the nucellus. The upper one, however, lacks the 
nucleus, and the basal one contains an additional micronucleus. 
This must have been a case of a disturbed meiosis.

Hieracium meticeps Almq.

The material of this species comes from the same source as 
that of H. scandinaviorum (p. 5).

Of 175 ovules the mitotic type appeared in 148 and the meiotic 
in 27.

Of the mitotic type I came across one metaphase, which, like 
the prophases, yielded nothing new7 but was purely mitotic in 
appearance (cf. figs. 1 a—d).

The meiotic type was represented by four dyads and 23 tetrads 
of a more or less regular shape. One of the dyads is shown in 
fig. 6 a. The basal megaspore has developed into a binuclear 
embryo sac. It looks perfectly able to live, and it is probable 
that it would have become an embryo sac capable of functioning. 
The nucellus epidermis is already pierced on the upper, right 
side.

The fact that sometimes the tetrad cells also show tendencies 
to develop has already been pointed out in regard to H. scandi- 
naviornm (p. 8, fig. 3 h). Fig. G b shows a similar case in this 
species. Here the basal megaspore is in process of forming an 
embryo sac. Besides a nucleus of normal appearance, it also 
contains a micronucleus, which goes to prove that the meiosis 
has been irregular.

THE EMBRYO SAC MOTHER CELL IN HIERACIUM SUBG. ARCHIERACIUM 11
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Fig. (i. Hieracium meticeps. The meiotic type, a, dyad; the basal megaspore 
is developed into a binuclear embryo sac. b, tetrad; the basal megaspore has 
pushed away the three others. It contains one micronucleus, c, restitution

nucleus. — X 840.

In this species a case was encountered whicli is of particular 
interest, and which has been drawn in fig. (i c. This e.m.c. 
immediately attracted my attention on account of the size of the 
nucleus and its peculiar shape. As will he seen, it is very 
elongated and has a narrower part towards Ihe middle. The 
chromatin is — in contradistinction to that of other e.m.c. and 
younger embryo sacs (cf. figs. 1 a—b) — very distinctive. The 
nucleus seems most likely to be in a stage of interkinesis, and 
it has been impossible to distinguish any nucleoli, which are 
usually very pronounced (figs. 1 a—c). This is probably because 
they are so small that they are invisible among the chromatin. 
Judging by descriptions and the appearance of this nucleus in 
fig. 6 c, one immediately gets the impression that it is a restitu
tion nucleus (Rosenberg 1927). Professor O. Rosenberg has in
deed been kind enough to control and confirm this interpretation.

The formation of restitution nuclei in the e.m.c. of Hieracium 
does not perhaps seem so very strange. The meiotic type of 
division (figs. 3 a—g) is, in fact, such that all conditions of the 
formation of restitution nuclei are present. But, since certain 
theories concerning the species formation of the apomictic Archie-
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racii (Bergman 1935 a—c; cf. also below pp. 33—34) are founded 
on the occurrence of restitution nuclei, it is naturally of great im
portance that such nuclei should actually have been observed.

Hieracium caesium Fr.

The material of this species was collected in the Botanical 
Gardens in Copenhagen during the summer of 1933. It was grow

ing in the Systematical Department and was numbered —

50 ovules were examined and 45 were found to be of the 
mitotic type; the other 5 were of the meiotic type. The reason 
why comparatively few ovules were under investigation is that I 
fairly soon found what I was looking for, namely, the metaphase 
of the mitotic division. It was entirely normal, and in this case 
also the entire type of division can be suitable illustrated by 
figs. 1 a—d.

Fig. 7. Hieracium caesium. The meiotic type, a, tetrad; the basal megaspore 
is forming the embryo sac. b, dyad; the micropylar megaspore is forming the 

embryo sac. c, abnormal dyad (ef. p. 14). — X 840.



14 BENGT BERGMAN

As a result of the meiotic type, 2 tetrads and 2 dyads were 
found. One of the tetrads is drawn in fig. 7 a. This case further 
goes to prove that, judging from the external signs, this type of 
division can sometimes produce viable products. This ovule has 
all the signs of a normal sexual Composite. At the micropylar 
end of the nucellus there are 3 degenerate megaspores, and the 
basal one is developing into an embryo sac.

What has been said about fig. 7 a applies also to fig. 7 b. In 
this case also the meiotic division has given rise to a viable 
product. This was originally a dyad, the upper cell of which 
has developed into an embryo sac. In this process it has pierced 
through the nucellus epidermis and has advanced a considerable 
distance towards the micropyle. The pronounced growth of the 
nucleus is particularly striking, and is a consequence of a cor
responding increase in the cell volume. In that respect this case 
may well be compared with figs. 1 a—c, 1 e and 4 a.

Of the two other dyads, one was of approximately the same 
appearance as in fig. 5 b, whereas the other was different, as is 
shown in fig. 7 c. Two nuclei in the resting stage are here 
separated by a wall, but there is also a micronucleus and some 
extranuclear chromatin. The first meiotic division must evidently 
have been irregular and have given rise to an interkinesis of 
approximately the same appearance as in fig. 3 d. The inter
kinesis has later merged into a resting stage (cf. below pp. 15—16).

Hieracium maculosum Dt.

The source of the material is the same as that of H. scandi- 
naviorum (p. 5).

150 ovules were examined and the meiotic type was not en
countered in a single case. The mitotic type is completely pre
dominant and in every case agrees with that of H. umbellatum 
f. apomicta (figs. 1 a—d). Several prophases were seen (cf. fig. 1 c), 
but only one metaphase was obtained. This, however, yielded 
nothing new but was an entirely normal mitosis.

Hieracium vulgatum Fr.

The material has come from the same source as that of H. 
scandinaviorum (p. 5).
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Only two of the 210 examined ovules were of the meiotic type. 
All the others were identical with those illustrated in figs. 1 a—c 
of H. umbellatum f. apomicta. In spite of the relatively large 
number of ovules, I was unable to find any metaphases or ana
phases. Nowadays, however, the conclusion may not be too far- 
reaching that these stages, as well as the prophases, would 
probably be of a mitotic nature.

Figs. 8 a—b show the result of the two meioses in this species. 
One of them (fig. 8 a) is a dyad, in which the basal megaspore 
is in process of forming the embryo sac, while forcing away the

Fig. 8. Hieracium vulgatum. The meiotic type, a, dyad; the basal megaspore 
is forming the embryo sac. b, abnormal dyad (cf. p. 15). — X 840.

upper one, which has already started to degenerate. No micro
nuclei or other disturbances are visible. The other one (fig. 8 b) 
is also a dyad, hut with a different appearance. At least 5 micro
nuclei are present. This case probably belongs to the same type 
as those in figs. 5 c and 7 c, with this difference, that the 
disturbances in fig. 8 b have been greater. These three cases are 
interesting, because they represent a new variation of the meiotic 
type. It is evident that these dyads cannot be the result of 
a restitution nuclei or a pseudohomeotypic division (cf. below 
pp. 18—20). Here, as in the case of restitution nuclei formation, 
there must have been a disturbance of the first meiotic division, 
though in these cases it has not caused any restitution nuclei, but 
had instead given rise to interkinesis with extranuclear chromatin 
(cf. fig. 3 d). The second meiotic division, which normally follows
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interkinesis, has, however, not occurred; instead, the nuclei have 
merged into a resting stage. Dyads with this abnormal appear
ance have therefore been the result.

Hieracium sparsidens Dt, H. expallideforme Dt, H. gran- 
didens Dt and H. membrosum Joh. et Sam.

The material of these four species comes from the same source 
as that of H. scandinaviorum (p. 5).

These species have not been the subject of the same thorough 
investigation as the preceding, but I consider that the results I 
have obtained are worth publishing.

Altogether 200 ovules have been examined. Not a single case 
of the meiotic type was found. All resembled figs. 1 a—c, i. e. 
they belonged to the mitotic type. I did not find any metaphase 
or anaphase, as the body of material was not large enough; but 
it can hardly be doubled any longer that these stages must also 
have a mitotic appearance.

Discussion.

The first nuclear division in the development of the e.m.c. in 
the apomictic Archieracii.

In the present investigation twelve different apomictic Archie
racii have been studied, as far as concerns the e.m.c. and its 
development. The first nuclear division has been shown to 
proceed along two completely different lines: one mitotic type, 
which only occurs when the e.m.c. has passed into the uni
nuclear embryo sac, and one meiotic type, which occurs at a 
point of time normal to the sexual plants. No other types, which 
cannot he placed in either of these categories, have been observed, 
and this paper therefore confirms what I have stated on an earlier 
occasion (1935 a and c), concerning Archieracium. For the sake 
of clarity I have summarized my results in the accompanying 
Table I.

Altogether this table contains 1555 ovules, and once again I 
desire to make it clear that all these ovules have been such, both 
in appearance and age, that it has been possible to determine the 
type of division (cf. above p. 5). It has been necessary to reject
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Table I. Number of mitoses and meioses in 1555 ovules of Hieracium.

Mitosis Meiosis Total

Species
Total

Number 
of meta- 
phases- 

ana- 
phases

Total
Number

ol
dyads

Percent
age of 
dyads

number
of

mitoses
and

meioses

Percent
age of 

meioses

H. umbetlatum 
f. apomicta . . . 292 4 8 7 87.5 300 2.6

H. scandinaviorum 75 3 95 ii 11.5 170 55.8

H. rigidum .... 200 8 0 0 0 200 0

H. boreale .... 98 3 2 2 100 100 2

H. meticeps .... 148 1 27 4 14.8 175 15.4

II. caesium .... 45 1 5 3 60 50 10

H. maculosum . . 150 1 0 0 0 150 0

II. vulgatum . . . 208 0 2 2 100 210 0.9

//. sparsidens . . . 50 0 0 0 0 50 0

II. expallideforme . 50 0 0 0 0 50 0

H. grandidens . . . 50 0 0 0 0 50 0

H. membrosum . . 50 0 0 0 0 50 0

1416 21 139 29 20.8 1555
8.9 I

nearly double the number, which were either too young or too 
old, or else it was impossible for one reason or another to decide 
the type of division. Of the 1555 ovules no less than 1416 are 
of the mitotic type. This is, accordingly, the most prevalent in 
the present material. H. scandinaviorum is a notable exception, 
the meiotic type being the commonest in that species (56 per 
cent.). Otherwise, as the Table shows, in 9 species the meiotic 
type does not exceed 3 per cent., and in two, H. meticeps and 
caesium, it is between 10—15 per cent.

In this investigation the mitotic type of division has been the 
subject of particular interest. It has been possible to study it in 
all essentials in the first seven species in the Table. In one of 
the species no less than 8 metaphases-anaphases were encountered. 
Altogether in these seven species, besides a large number of pro
phases, twentyone (21) metaphases-anaphases have been studied, 
six of which have been drawn. All, as well as the prophases, 
were purely mitotic in appearance. The mitotic character of this 
division has been further demonstrated by a comparison with the

2 — 40846. Svensk Botanisk Tidskrift. 1941.
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later divisions in the embryo sac (cf. above p. 4). The fact that 
this division lacks “spireme” stages in the prophase cannot be 
considered as an argument against the view that it is a real 
mitosis, if compared with that in vegetative cells (cf. Gustafsson 
1935, p. 92 § 7 b). The “continuous spireme” of the chromosomes 
in the prophase is nowadays an old-fashioned theory.

The meiotic type of division has also been clarified, chiefly 
thanks to H. scandinaviorum, in which it is very common (Table I). 
It follows the same course that is so typical of the meiosis in 
many hybrids: a varying number of bivalents and univalents 
with the well-known effect this has on the tetrad formation. A 
new feature, however, is presented by the abnormal dyads, which 
have been illustrated in figs. 5 c, 7 c and 8 h. As has already 
been pointed out, these represent a special variation of the meiotic 
type in Hieraciam. In certain ovules only the first meiotic 
division takes place, whereupon Ihe interkinesis passes into a 
resting stage. The discovery of this fact has a certain influence 
on the interpretation of the other, regular dyads, which have 
been encountered during this investigation, and some of which 
have been illustrated (figs. 3 g, 5 h, 6 a and 8 a; cf. also Table I). 
The most obvious explanation is to consider them a result of 
the formation of restitution nuclei or pseudohomeotypic divisions. 
Nowadays it is also possible to consider them the result of a 
third possibility, i. e. of a meiosis, from which the second division 
(the homeotypic) is omitted, the result being that only two mega
spores (dyads) have been produced. An objection is that a disturbed 
meiosis does not give rise to such regular dyads as, for instance, 
in figs. 3 g or 8 a. As a rule this probably does not happen, but 
there is still the possibility that of all the regular dyads which 
have been encountered at least a small proportion may have 
been the result of this third type. Sometimes the meiosis here 
in the e.m.c. also gives rise to surprisingly small disturbances. 
Thus, a few tetrads have been observed which have been com
pletely regular except for one or two micronuclei. The dyad 
in fig. 7 c also provides an argument in favour of this being true.

It is practically unique among flowering plants that only the 
first meiotic division takes place, the result being the formation 
of two megaspores instead of four. As far as I know, it has pre
viously been proved only in the case of Datura (Satina and Blake- 
slee 1935) and Leontodon (Bergman 1935 c). One case, which
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is very closely allied to these, is Allium, for which Levan (1935) 
proved the existence of the same phenomenon in the microsporo- 
genesis.

Among the progeny of radium-treated pollen in Datura some 
individuals appeared in F2 with dyad formation in the sporoge- 
nesis. Normal Datura plants always give rise to 4 megaspores, 
but in these plants the second meiotic division (the homeotypic) 
was omitted, and thus only two megaspores (dyads) were regularly 
formed. The first meiotic division (the heterotypic) was entirely 
normal, but gradually the interkinesis passed into a resting stage. 
The basal megaspore later develops into an embryo sac. Except 
for one thing these embryo sacs were quite normal; they had 
the somatic number of chromosomes (2 n = 24). This may be 
explained in the following way: the first meiotic division certainly 
causes a reduction in number, but in the subsequent interkinesis 
the chromosomes are always double (the two chromatids). When 
at last therefore the second division, after its long resting stage, 
starts, there will be twelve pairs of chromosomes instead of 12 single 
chromosomes, and the binuclear embryo sac will therefore have 
the somatic number. This “pairing” disappears in the subsequent 
divisions (Satina and Blakeslee 1935, pp. 524—526).

The author came across a similar case (Bergman 1935 c, p. 254) 
in a Leontodon hispidus plant (No. 1931:284). In certain ovules 
of this plant only tvvo megaspores instead of the normal four 
were formed. Both these megaspores passed into a resting stage 
and were originally separated by a wall. This was later dissolved, 
however, whereupon the two nuclei fused. Later, from these nuclei 
embryo sacs were formed, and these I accepted as being diploid. 
With regard to Datura, one must nowadays consider them to be 
tetraploid. I have been strengthened in this opinion by a renewed 
examination of a division in a binuclear embryo sac formed in 
this way. It was a prophase stage, so that the exact number of 
chromosomes could not be determined (Bergman 1935 c, fig. 127). 
The nuclei were, however, very large and the chromosome loops 
so numerous that the nuclei might very well have been tetraploid.

A study of Table I shows that the meiotic type has given rise 
to a remarkably large number of dyads; on an average 21 per 
cent. I his applies in particular to four species: H. umbellatum f. 
apomicta, H. boreale, H. caesium and H. vulgatum. We have, how
ever, seen that in this material dyads may arise in 3 different
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ways: 1) through restitution nuclei. 2) through pseudohomeotypic 
divisions. 3) through the omission of the second meiotic division. 
This may possibly in itself explain the large number of dyads. 
Moreover, it is not impossible that the genotypical constellation 
of these plants is such that some of these three possibilities are 
particularly favoured (cf. Datura).

The mitotic type contra the meiotic one.

The fact that two types of division as different from one another 
as those described here occur side by side in the same plant will 
of course easily confuse those who undertake a cytological-em- 
bryological investigation of this genus. If one has not from the 
very beginning grasped the fact that there are two different types 
of division, one may easily be mistaken and form a wrong opinion 
about the nuclear division in the development of the e.m.c. In 
order, therefore, further to clarify and explain this process, I have 
drawn the accompanying fig. 9, in which both the types of divi
sion and their variations are schematically shown, and in which 
the different stages approximately correspond to one another.

A striking feature of this figure is the long resting stage through 
which the nucleus of the mitotic type of division has to pass. 
The nucleus certainly increases in volume along with the cell, 
but it still rests after the plasma of the e.m.c. has been strongly 
vacuolized and the e.m.c. has developed into the uninuclear 
embryo sac. The nucleus starts the prophase and does not perform 
an ordinary mitosis until after the embryo sac has grown to such 
an extent that the nucellus epidermis in the upper part has been 
compressed and pierced (cf. also figs. 1 a—d).

Upon examining the corresponding stages of the meiotic type, 
one finds that both meiotic divisions have taken place, while in 
the mitotic type the nucleus has been at rest all the time. Thus, 
the tetrad is complete before the nucleus of the mitotic type of 
division has even entered the prophase. Holmgren states (1919) 
that the first division in the development of the e.m.c in Eupa- 
torium glandulosum sets in at an age of the ovule which in the 
sexual species corresponds to the young binuclear embryo sac. 
This evidently also holds good for the apomictic Archieracii.

Fig. 9 also shows that the meiotic type proceeds all the time 
within an intact nucellus epidermis (cf. figs. 3 a—</), while the
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mitotic type sets in only when the nucellus epidermis is heavily 
compressed and degenerated in its micropylar part, and also for 
the most part pierced. Therefore, if upon investigating an apo- 
mictic Archieracium species, one observes a division in the develop
ment of the e.m.c. and finds the nucellus epidermis still fresh 
and intact, one can be sure that it is a case of the meiotic type 
of division. Thus, an intact nucellus epidermis is a criterion of the 
meiotic type.

It is, however, possible to make a mistake in the interpretation 
of certain stages in the subsequent development of the dyads. 
At the foot of fig. 9 I have indicated the three means by which 
dyads may be produced. If we assume that the development of 
the dyad is such as is shown in the figure, the basal megaspore 
will encroach upon the upper one and develop into a uninuclear 
embryo sac (cf., however, fig. 7 b). When this afterwards divides 
for the first time, a case strongly similar to the corresponding 
one of the mitotic type may very well occur. At these stages 
there is, at least theoretically, some possibility of mistaking the 
two types in a plant like H. scandinaviorum. where the meiotic 
type and formation of dyads is very common, as many as 11 
dyads having been found (Table I). In such a plant it is there
fore important to be careful of the stages in question, so as to 
ensure that no remains of megaspores are overlooked.

The other species, however, have such a small percentage of 
the meiotic type, and the formation of dyad cells is so uncommon 
that confusion should, practically speaking, never arise. In such 
plants as H. rigidum and H. maculosum it is quite out of the 
question (Table I).

As has already been stated, the two types of division which 
have now' been treated are the only ones that have been found 
in the present material. However, in the microsporogenesis of 
Archieracium some other interesting types of division have been 
observed (Rosenberg 1927, Gustafsson 1935). It is of course not 
impossible that these might also occur here in the e.m.c. in 
isolated cases. My material is, however, fairly extensive, and as 
no such division has been seen, it may be claimed that, if any 
other types of division do occur, they cannot be of any importance 
for the plant.
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The mitotic type contra the pseudohomeotypic one.

The e.m.c. and its development in the apomictic Archieracii 
have been closely studied by Gustafsson (1935, cl. also 1939), 
Gentscheff (1937) and the author. The results, particularly those 
arrived at by Gustafsson, are in important respects different from 
those which I have obtained in this and in earlier papers (1935 a, c).

Gustafsson (1935) does not state how many different species 
have been cytologically studied by him, but, judging from his 
figures, there must have been seven. These have been the subject 
of very extensive study, tens of thousands of ovules having been 
examined. The results, as far as division stages go, have, however, 
been relatively small. “Of the tens of thousands of ovules examined 
only 19 were in prophase stages with differentiated chromosomes, 
and 2 in metaphase stages, while resting stages and binuclear to 
multinuclear embryo-sacs were found in great numbers” (p. 39). 
This certainly seems rather surprising, as 1 encountered at least 
80 prophases and 21 metaphases-anaphases among only a few 
thousands of ovules. The reason must be that Gustafsson has 
fixed and cut more unmethodically than the author. When collect
ing or cutting the material, I have been very careful to take 
only heads of such a size as I know by experience have a chance 
of containing the division. Through practice it is possible to learn 
how to limit the desired stages to a certain sized group of the 
heads. Much labour is then saved in the subsequent examination.

Gustafsson has then concluded, on the basis of these 19 pro
phases and 2 metaphases, that in Hieracium just as in Taraxacum 
we have to deal with a pseudohomeotypic division, but of a very 
special type (“the Hieracium type”).

In Taraxacum (Gustafsson 1935) the pseudohomeotypic division 
proceeds like a meiosis, but with some differences. Thus, all the 
chromosomes are unpaired and gradually gather in the equatorial 
plane, whereupon they divide lengthways and form two daughter 
nuclei with the somatic number. It can be compared most closely 
to a meiosis, from which the heterotypic division has been omit
ted. Only one division takes place resulting in dyads..

According to Gustafsson, however, the pseudohomeotypic divi
sion in Hieracium proceeds along quite different lines. Some 
ineiotic prophase stages (synapsis) are missing; there is instead a 
long resting stage. In other words, the prophase is much retarded.
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Further, the e.m.c. and its nucleus increase strongly in size 
before the prophase sets in. When this finally occurs, the chro
mosomes are long, but gradually they contract and assume a 
spherical shape, whereupon they produce a pseudohomeotypic 
metaphase, just as in Taraxacum. As far as I can see, Gustafsson 
means (1935 p. 39; 1939 p. 294) that, as in Taraxacum, this pseudo
homeotypic type of division also results in dyads.

After reading this description of the pseudohomeotypic division 
of the Hieracium type and seeing the figures published (figs. 
134—140 and 142—143), one comes to the conclusion that Gustafs
son has been led to misinterpret the facts concerning Hieracium, 
the reason being that he has had too few division stages to work 
upon. With the support of the considerably more extensive mate
rial presented in this paper, it is evident that this pseudohomeo
typic division ot the Hieracium type is nothing else than an inter
mingling of the mitotic and the meiotic types of division. Gustafs
son has taken the beginning of the mitotic type up to and including
the prophase, and combined it with the later part of the meiotic
type from its first metaphase.

The prophases which he has drawn (figs. 134—140) are in 
principle quite the same as those I have seen in my material, 
numbering nearly eighty (80), and of which two have been drawn 
(figs. 1 c and 4 a; cf. also Bergman 1935 a, fig. ti B). In some of 
the nuclei in Gustafsson’s paper the chromosomes are certainly 
uncommonly thick (figs. 136—139). I cannot, however, agree that 
these chromosomes have for that reason a heterotypic appear
ance, as is stated in the titles to the figures and pointed out in 
several places in the text (pp. 41, 92 and 101). This applies still 
more to figs. 134, 135 and 140. Thus, according to its heading, 
tig. 140 is a “Nucleus with heterotypic, but long and slender 
chromosomes”, while iig. 141 shows a “Nucleus with chromosomes 
quite mitotic in appearance”. The same point is stressed in the 
text (p. 43). Further, it is said in regard to fig. 104 d (p. 81): 
“In the succeeding prophase (fig. 164 d) the unpaired chromosomes 
have a mitotic appearance”. If one compares this figure with 
e. g. fig. 140 or with 4 a in the present paper, they all seem to 
have a purely mitotic appearance and to be in all respects iden
tical. To term these chromosomes heterotypic is as foreign to 
me as to call the chromosomes in, for instance, fig. 4 b or c in 
this paper heterotypic. It seems quite clear to me that the pro
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phases which Gustafsson has drawn cannot be anything else than 
prophases to the mitotic type ot division, as has been explained 
in the present paper (cf. fig. 9).

We shall now examine the two metaphases which Gustafsson 
has observed, and which are shown in figs. 142 a and b and also 
143. In both cases the chromosomes are of typically meiotic 
appearance. According to Gustafsson they are metaphases to the 
preceding prophases in figs. 134—140, and in this manner he 
arrives at his new pseudohomeotypic division. The present paper, 
however, makes it quite clear that these two metaphases are no
thing bnl metaphases in the type of division which I have here 
called the meiotic type. Unfortunately, Gustafsson writes nothing 
about the appearance of the nucellus, and on the whole he only 
draws the nuclei or the divisions themselves. Thus, one is given 
no information about the appearance of the nucellus epidermis 
in figs. 142—143; whether it is intact or more or less degenerate. 
As has been pointed out above (p. 22), an intact nucellus epi
dermis is a criterion of the meiotic type of division. Judging 
from my own experience, however, both the metaphases which 
Gustafsson has drawn in figs. 142—143 must in all probability 
have existed within an intact nucellus epidermis and therefore 
belong to the meiotic type. The correctness of this view is 
further supported by a comparison with Gentscheff’s (1937 p. 
189) examination of Hieracium murorum. While studying the 
development of the e.m.c. in this species, he came across two 
stages of the first division, which were illustrated in figs. 57 and 
58 in his paper. It can be very easily seen, at least in one of 
these cases, that the chromosomes are of the same meiotic ap
pearance as in Gustafsson’s figs. t42—143 and in my iigs. 3 c 
and 3 e. Unlike Gustafsson, however, Gentscheff has drawn the 
whole nucellus, and his figures distinctly show that the nucellus 
epidermis is absolutely intact. This is a confirmation of my opinion 
that these divisions have nothing whatever to do with the strongly 
retarded type of division that is so characteristic of Hieracium, 
but that they belong to the meiotic type (cf. fig. 9 in the present 
paper).

As already pointed out, Gustafsson is of the opinion that the 
pseudohomeotypic division of the Hieracium type, like that of the 
Taraxacum type, gives rise to dyads. Thus, when discussing the 
pseudohomeotypic division of Hieracium (1939 p. 294), he states:
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the formation of dyads is due to the occurrence of pseudohomeo- 
typic divisions.” In this, as well as in my earlier paper (1935 a), 
I have carefully pointed out that the strongly retarded type of 
division in Hieracium is always connected with a pronounced 
growth and vacuolization of the e.m.c. The e.m.e. develops 
directly into the uninuclear embryo sac with its nucleus still in 
the resting stage. The first nuclear division does not start until 
the embryo sac has grown so much lengthways that it has pierced 
the nucellus epidermis (cf. fig. 9). This is a process that has also 
been described in regard to Antennaria (Stebbins 1932; Bergman 
1935 c and 1937), Eupatorinm (Holmgren 1919) and Arnica (Af- 
zelius 1936) (cf. also Poa, Kiellander 1935). If the first division 
in the development of the e.m.c. — which consequently does not 
take place earlier than in the uninuclear embryo sac — should result 
in a dyad according to Gustafsson, this would mean, that the 
uninuclear embryo sac would be capable of dyad formation. This 
alone makes a pseudohomeotypic division of the Ilieracium type 
less probable.

In embryological investigations of sexual Composites one finds 
as a rule that the younger stages are situated in the centre of 
the capitulum, and the older towards the periphery. This ar
rangement is also commonly established in the asexual Archieracii, 
but exceptions from Ihe rule are quite common. It is thus pos
sible to find a multinuclear embryo sac in a more central position 
than a uninuclear one. The succeeding divisions follow on very 
quickly, however, when division has once started in the uninuclear 
embryo sac. Hence, the ovules with multinuclear stages are in 
reality not so much older than those with uninuclear ones. I 
have myself observed cases of this disarrangement of the stages 
in Antennaria too, though it is not so common there as in Hie
racium. Hieracium is therefore not a unique exception in this 
respect, and I have been unable to find that this disarrangement 
of the stages has any importance for the first division. The latter 
has in all retarded cases been a mitosis.

Thus, Ihe pseudohomeotypic division of the Hieracium type which 
has been described by Gustafsson (1935, 1939) does not occur, 
according to my results, in Hieracium. As originally described 
in regard to Taraxacum, however, it may very well occur. As 
has already been pointed out (p. 18, cf. also fig. 9), some of the 
dyads which have been encountered may be the result of such a



division, but in that case it must be regarded as merely a special 
case of the meiotic type and must accordingly occur only within 
■an intact nucellus epidermis.

In one single case in literature, however, there is a statement 
about a division which might possibly be interpreted as a pseudo- 
homeotypic division of the Hieracium type. It does not, however, 
apply to Hieracium but to Antennaria. Stebbins (1932) has shown 
that in several apomictic Antennaria species the first nuclear di
vision in the development of the e.m.c. occurs along exactly the 
same lines as have here been called the mitotic type. In one 
ovule of Antennaria canadense, however, he did find an abnormal 
metaphase (fig. 4; cf. also p. 331). The chromosomes were here 
strongly contracted, just as in an ordinary meiosis, bul they seemed 
to be univalent. With a few exceptions they had all been arrang
ed in the equatorial plane. In other respects the appearance of 
the cell and the nucellus is identical with fig. 3 next to it, which 
represents a case of the mitotic type. Assuming that this abnorm
al metaphase has had the same prophase as the mitotic one, 
one could in fact speak of a pseudohomeotypic division of the 
Hieracium type. Nothing, however, is known about the prophase, 
and as this is the only case that has been observed, not very much 
importance can be attached to it.

Gustafsson is of the opinion (p. 41) that, besides the pseudo
homeotypic division of the Hieracium type, another division of a 
somatic nature may sometimes occur, but only as an extreme 
exception. He is here thinking of the somatic division, which the 
author described at an earlier date (Bergman 1935 a, pp. 57 58)
in Hieracium, and which is identical with the mitotic type men
tioned here. That is to say, Gustafsson means that a mitotic 
type really occurs in Hieracium, but, he declares, only as an 
expression of a kind of degeneration of the pseudohomeotypic 
division. “The so-called somatic division in Hieracium must there
fore be regarded as an exaggeration of the pseudohomeotypic type 
of division and is associated with the ageing of the nucleus 
before division sets in” (p. 43). lie further explains his opinion 
on page 41. “Proceeding to the appearance of the prophase, it 
should be established once and for all that the somatic division, 
which is considered to be generally met with in Hieracium, is 
only an exceptional occurrence, and is then perhaps nothing but 
a degenerative product and a symptom of old age of the nucleus
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(cf. also the summary, § 7). In certain cases Gustafsson is of the 
opinion that, owing to this initial degeneration, the nucleus does 
not start to divide, which results in sterility of lliese ovules (p. 41), 
or else the division is carried through during “the death convul
sion” of the nucleus, but is then of a “somatic” nature (p. 93).
I he reason for this degeneration would be found in the “inlense 
hydration” of the chromosomes in the prophase.

I he real foundation for this hypothesis of the “somatic” or 
mitotic type of division is, as far as I can understand, the pro
phase nucleus which Gustafsson has drawn in fig. 141. This 
ligure, according to him, thus represents one of these “degenera
tion divisions”. Gustafsson accepts as a proof of this the size of 
the nucleus as compares with the others. The present author 
has, however, found that the size ol the nuclei sometimes varies 
within the same species, just as among the different species, without 
having been able to find that this has any influence on the divison.
I have, however, been unable to find such wide variations as 
between Gustafsson’s figs. 134 and 141. Gustafsson has come 
across no metaphases-anaphases of the mitotic type, but, as has 
already been mentioned, the athor has observed 21 cases of that 
stage, and, as neither these nor any preceding or subsequent stages 
have shown any signs of degeneration, I cannot agree with 
Gustafsson’s theory.

Concerning the embryo formation in lliose embryo sacs which 
have been formed in a mitotic manner, Gustafsson has drawn 
some conclusions which I cannot accept. On page 50, for instance, 
he says: “Since the ‘somatic type of division' is formed last, then 
the embryos which arise through this division will never or seldom 
reach such an advanced stage of development that they will be able 
to germinate. Thus this division is superfluous and is of no benefit 
to the plant” (cf. also p. 93). A little further down on the same 
page one leads: Poor germination and this type of division are 
associated with one another” (cf. also the summary, § 7). Gustafs
son founds this opinion on germination experiments, Ihe results 
of which he has tabulated in Table 5 (p. 46) and Table 7 (p. 48).

This opinion does not, however, agree with the statements I have 
made concerning Hieracium umbellatum f. apomicta (1935 a). Thus, I 
state (p. 57): “Bemerkenswert ist also, dass der Eikern bei den 
apomiktischen Form sich in einem bedeutend früheren Entwicklungs- 
stadium der Blüte zu teilen beginnt als bei der sexuellen” (cf. also



the summary, § 5). Since writing that paper, I have fixed unopened 
heads of this Hieracium species and even in these young heads 
I found that the embryo formation had started. The greater or lesser 
degree of delay which the mitotic embryo sacs would have to 
bear is therefore more than compensated for by the earlier embryo 
formation. Nor do the germination experiments which I carried 
out later lend support to Gustafsson’s opinion, at least as far as 
Hieracium umbellatum f. apomicta is concerned. Of 106 fruits, 
which were laid out to germinate in petridishes, 103 germinated 
within a fortnight; a result even better than that achieved by 
Gustafsson for sexual biotypes of H. umbellatum.

That author’s opinion concerning Poa serotina cannot be correct 
either. Kiellander has told me that Gustafsson’s statements 
(p. 51) concerning Poa serotina are considerably exaggerated. The 
seed formation of this species is at least as good as that of the 
sexual biotypes within the species.

That the mitotic type of division should result in bad seed 
formation or poor germination is consequently not correct, at least 
not in regard to Hieracium and Poa.
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The conditions of the mitotic type.

Besides in Archieracium, the mitotic type occurs in Eupatorium 
(Holmgren 1919), Antennaria (Stebbins 1932; Bergman 1935 b—d), 
Poa (Kiellander 1935) and Arnica (Afzelius 1936). In all these 
cases the authors call special attention to the long delay of the 
first division of the e.m.c. or the long resting stage through 
which its nucleus has to pass before the division sets in. Three 
further cases occur in literature, in which nuclei of an arche- 
sporial nature carry through a mitotic division after an abnorm
ally long resting stage. This applies to Allium Schoenoprasum 
and nutans (Levan 1935), Datura stramonium (Satina and Blakeslee 

1935) and Leontodon hispidus (Bergman 1935 a).
Of Allium Schoenoprasum and nutans, Levan (1935 pp. 96—101) 

found some plants with up to 100 per cent, dyad formation in the 
microsporogenesis, the second meiotic division being suppressed. 
The first meiotic division was quite normal, but the interkinesis 
passed into a resting stage, whereupon the cytokinesis started, 
resulting in dyads. This “monokinetische Meiosis”, as Levan 
(p. 98) calls it, is in principle identical with thal which forms
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dyads in some e.m.c. in Hieracium (cf. above p. 18). After a 
very long resting stage these dyad cells in Allium start a division. 
Levan has drawn the metaphase of the latter in fig. 49 a, which 
shows a pure mitosis (cf. figs. 49 a and 23). Levan also says 
(p. 99): “Es zeigt sich, dass dies die Prophase der ersten Pollen
teilung ist”. The chromosome number in this division is, however, 
double the normal, and the chromosomes are arranged in pairs. 
'‘Sobald man nun die verschiedenen Chromosomen unterscheiden 
kann, sieht man, dass sie paarweise geordnet liegen, mit den In
sertionseinschnürungen dicht an einander (fig. 49 a).” This strange 
fact must be due to the preceding interkinesis, the single chro
mosomes there being in reality double (cf. p. 19). Thus, we see 
that in Allium the second meiotic division, preceded by an abnorm
ally long resting stage, has changed into a mitosis. The “pairing” 
of the chromosomes shows that the nuclei have from the beginning 
had a meiotic tendency.

Passing to Datura stramonium, Satina and Blakeslee (1935) were 
able to show exactly the same phenomenon in some individuals 
of the progeny of radium-treated pollen. In this case the macro- 
sporogenesis, of which I have previously given an account (p. 19), 
was also examined. Of the two megaspores which were formed 
instead of four, as is normally the case, the basal one developed 
into an embryo sac. The division started only when this embryo 
sac (along with the nucleus) had greatly increased in volume 
(fig. 8). As in Allium, the division was of a mitotic nature with 
“paired” chromosomes (cf. fig. 9—12 and also 21—22); so that in 
this case also the second meiotic division has, after an abnormally 
long resting stage, changed into a mitosis.

The third case applies to Leontodon hispidus. When studying 
the microsporogenesis of this species the present author ob
served (1935 c, pp. 225—229) in one plant (No. 1931: 284) a number 
of p.m.c. in which the division was much retarded. It did not 
start before the other p.m.c. in the pollen sac had completed the 
tetrad division, and the tetrad connections were in most cases 
dissolved. Most of these p.m.c. were in the resting stage (fig. 85), 
but about 15 prophases and metaphases-anaphases were encount
ered, some of which were drawn (figs. 86-—92). In all Ihese, 
except one (fig. 95), pure mitoses occurred. Fragmentation was, 
however, common. Only one division took place resulting in 
dyads (figs. 93—94).
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The similarity between these divisions in Allium, Datura and 
Leontodon on the one hand and the mitotic type of division in, 
e. g., Hieracium or Antennaria on the other, is very pronounced. 
In Datura, for instance, the behaviour of the basal megaspore cell 
is exactly the same as for the e.m.c. in Hieracium. In both 
cases there is a marked growth of the cells and the nuclei before 
the division starts. When the division finally takes place, the 
cells have developed into uninuclear embryo sacs, and the division 
is, as might be expected in the embryo sac, a mitosis. — If the 
nuclear division alone is considered, the retarded p.m.c. of Le
ontodon most closely resembles the mitotic type in Archieracium 
or Antennaria. In all three cases the first meiotic division is 
changed into a mitosis when the nucleus has passed through an 
abnormally long resting stage. As has been mentioned above, in 
Leontodon this applied to all the retarded p.m.c. except one 
(fig. 95). This deviating p.m.c. had all the chromosomes un
paired like the others, but, in contradistinction to the latter, they 
were strongly contracted. I do not know how to explain this 
case, but one might assume that for some reason or other the period 
of contraction of the chromosomes in this p.m.c. has been pro
longed. The metaphase could, for instance, have started later than 
in the other p.m.c. Strangely enough, Stebbins (1932, fig. 4) 
found a similar division in the apomictic Antennaria canadense. 
In this Antennaria species the development of the e.m.c. is in 
practically all the ovules examined of the mitotic type. “How
ever, a single exception to the usual type of metaphase of the 
first embryo sac division was found in no. 532 (fig. 4). Here the 
chromosomes are much smaller than in the usual type of meta- 
phase (fig. 3), and are comparatively shorter and thicker. They 
do not seem to be in pairs, and the division is probably equational; 
.. . The shape of the chromosomes is much the same as in the 
homeotypic division of meiosis, and their behaviour is apparently 
the same.” (Stebbins 1932, p. 331.) The p.m.c. in question in 
Leontodon could very well count as a prophase stage of this “ab
normal metaphase” in Antennaria canadense. Thus, the similarity 
between the division of the retarded p.m.c. in Leontodon and the 
mitotic type of division in the retarded e.m.c. in Antennaria is 
so marked that they even show certain common abnormalities!

The mitotic divisions in Allium, Datura and Leontodon thus 
coincide in such detail with the corresponding type of division
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in, for instance, Hieracium and Antennaria that it cannot be a 
mere accident. In all cases the meiosis is changed into a mitosis 
when the nucleus has passed through an abnormally long resting 
stage. Whether the delay of the prophase in itself has this mi- 
totizing influence on the meiosis it is at present impossible to 
tell with any degree of certainty (cf. Bergman 1935 c, pp. 231—234). 
At present, however, it would appear that the delay of the prophase 
is at least an important condition for the mitotization of the meiosis.

Apart from the delay of the prophase, the strong growth of the 
nucleus (cf. figs. 1 a—c and 9) is characteristic of the mitotic type 
of division in Hieracium, Antennaria etc. This must, however, be 
attributed to the marked growth of the cell, which takes place 
when the e.m.c. develops into the embryo sac (cf. also figs. 3 g 
and 7 b). On the other hand, in the retarded p.m.c. of Leontodon, 
for instance, there is no such growth of the cell and accordingly 
no enlargement of the nucleus beyond the normal. As a matter 
of fact, I do state (1935 c p. 225) that the nuclei are large in these 
retarded p.m.c. in Leontodon, but not in the comparative sense 
which Gustafsson (1939 pp. 309—310) has given to my statement. 
As I have already pointed out, these p.m.c. are situated in pollen 
sacs in which the other p.m.c. have already carried through the 
tetrad division, and the tetrad connections have been dissolved. 
These retarded p.m.c. are therefore surrounded by fully developed 
pollen, and their nuclei thus appear relatively large. Compared 
with normal non-retarded p.m.c., Ihere is no difference in the 
size of the nuclei, as is clearly established by comparing figs. 
85—89 and fig. 81, the latter not being a retarded p.m.c.

Thus, in Leontodon and probably also in Allium and Datura 
there is no extra growth of the nucleus of the retarded p.m.c., 
but the division is in any case a mitosis. It would seem, then, 
that the strong growth and hydration of the nucleus can hardly be 
of any importance to the mitotization of the division in the develop
ment of the e.m.c. in, e. g., Hieracium (cf. Gustafsson 1935, 1939). 
The growth of the nucleus is rather a consequence of the growth 
of the cell and probably has no influence on the division itself.

There is no doubt that the mitotic type of division, as mani
fested in Hieracium and other apomicts, is genetically conditioned. 
Perhaps this is best seen in Antennaria alpina (Bergman 1935 b). 
Besides female plants, this species also has male plants, though 
they are extremely scarce. Some male plants also contain ovules,



which, however, soon degenerate and are therefore female-sterile. 
In the pure females both the mitotic and the meiotic tjqie of 
division occur; in the hermaphrodite males, on the other hand, 
only the meiotic division takes place. My interpretation of this 
was that the mitotic type must be caused by genes and must be 
sexually linked. The similarity between the mitotic division in 
Allium, Datura and Leontodon on the one hand, and that in Hie- 
racium and Antennaria on the other, has been pointed out above. 
Satina and Blakeslee have proved that in Datura this division is 
genetically conditioned. Thus, one single recessive gene is respons
ible for this division. Knowing this fact, it may not be too far
fetched for us to assume that the same applies to the mitotic type 
of division in, for instance, Hieracium and Antennaria-, or that it 
at least rests on a fairly simple, genetical foundation. A change 
from meiosis to mitosis could accordingly soon be made by rela
tively small changes in the genome (mutations). Darlington (1932) 
has pronounced a similar opinion about the transformation of 
mitosis into meiosis.

Even if the mitotic type of division in, for instance, Hieracium 
was thus fairly simply conditioned genetically, it does not mean 
that one can say the same off hand about the apomictic reproduc
tion as a whole. The suppression of meiosis is only one link in 
this process. Müntzing (1940) has recently shown that, at least 
in Poa, it is the question of a very complicated genetic problem.

Concerning the species formation in Archieracium.

The great number of species and microspecies within Hieracium 
and other apomictic genera has for a long time attracted attention. 
It is evident that all these masses of microspecies in, for instance, 
Archieracium must have had one or a few ancestral types, but 
how can they have given rise to the present polymorphy, seeing 
that they are asexual? It has previously been pointed out (Berg
man 1935 c, p. 284) that this was Winkler’s (1920, 1934) main ob
jection to the hybridization theory of Ernst (1918).

The explanation of this strange connection between polymorphy 
and apomixis is, as far as the generatively aposporous flowering 
plants are concerned, probably to be sought in the first nuclear 
division in the development of the e.m.c. If it can be proved 
that restitution nuclei are formed in this division, all conditions

3 — 40846. Svensk Botanisk Tidskrift. 1941.
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of a segregation of the same kind as in the sexual species are 
present (cf. Darlington 1932, pp. 472—-474 and Bergman 1935 c, 
p. 284). Now, as in this investigation restitution nuclei have 
certainly been found in Archieracium, we must regard this segre
gation as being at least an additional cause of the polymorphy in 
the genus. The parthenogenetically formed embryos which occur 
in embryo sacs caused by restitution nuclei might very well pro
duce plants that are genetically different from the mother plant. 
In this way a new “microspecies” might appear now and then 
and remain constant through apomixis for several generations, 
until a new segregation (“mutation”) takes place etc. etc. It is 
evident that this capacity for segregation must be directly proportional 
to the frequency of the meiotic type of division. A plant such as 
H. scandinaviorum, in which the meiotic type occurs in approxim
ately every other ovule, should therefore have a capacity for segre
gation and consequently a capacity for species-formation much 
greater than that of, e. g., H. umbellatnm f. apomicta, in which 
the corresponding division has a frequency of only 1—3 per cent. 
(Table I p. 17).

There is a commonly held opinion that the Archieracium 
apomicts have completely lost their capability of sexual repro
duction. The present study has, however, shown that this opinion 
can hardly be considered quite defensible any longer. I am 
thinking here of the meiotic type and of its importance in this 
respect also. In the cases in which it does not result in dyads, 
it leads to sterility, as can be seen from fig. 9. Extensive studies 
have shown, however, that in certain cases it can lead to mega
spores, which are capable of developing (figs. 3 h and 7 a). As a 
matter of fact, embryo sacs older than binuclear have not been 
observed, but this can be explained, partly at least, by the fact 
that the older stages must be difficult to distinguish from the 
parthenogenetic ones.

The embryological facts in Archieracium are therefore such that 
one cannot completely reject the idea of the existence of Hr reduced 
embryo sacs.

The state of the flowers which have the meiotic type is parallel 
to that of many well-known hybrids with a varying number of 
paired and unpaired chromosomes at meiosis. Such hybrids show 
extreme sterility. Sometimes, however, a few seedlings are produced 
and the chromosome number of plants that have been raised from
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them show that in some cases they have originated from embryo 
sacs with a +. reduced chromosome number. Such embryo sacs 
are therefore formed; moreover, they are evidently capable of 
functioning. These facts may well be applied to the apomictic 
Archieracii. The same conditions are present, viz. in certain ovules 
a meiotic division with a varying number of paired and unpaired 
chromosomes. But, it may be said, this case applies to a partheno- 
genetic plant, and it is not probable that these embryo sacs can 
be fertilized. Investigations made in recent years in Poa show, 
however, that such is the case (cf. Müntzing 1940).

In order to ascertain whether any sexual reproduction takes place 
in Archieracium, experimental investigations are needed. Cytologi- 
cal, embryological and comparative studies have shown that the 
conditions for such a reproduction are present, though in a very 
limited sense. This fact is of special interest when dealing with 
the question of the species formation within the genus. Supposing 
such ± reduced embryo sacs are fertilized — or develop parth- 
enogenetically — the progeny should be genetically different from 
the mother plant. But, like the latter, it ought to be apomictic — 
at least partially so (cf. Müntzing 1940) — since the father plant 
has most likely to be an apomict too in such a genus as Hie- 
racium. Disturbances of the asexual reproduction in favour of the 
sexual one (the meiotic type), as well as aneuploidy, are also to 
be expected. A plant of such an origin should be of additional 
importance for the species formation. Before the apomictical 
reproduction is stabilized in the progeny, it might have given rise 
to several new types.

The occurrence of ± reduced embryo sacs with the subsequent 
possibility of new combination in the progeny must — like the 
occurrence of restitution nuclei -— be directly proportional to the 
frequency of the meiotic type. In other words, plants in which 
this type has great frequency (e. g. H. scandinaviorum, Table I) 
ought in this respect also to have a greater capacity for species 
formation than others (e. g. H. umbellatum f. apoinicta, Table I). 
As the meiotic type generally results in sterility, the following 
proposition might be made: plants with bad seed formation should 
haue a greater capacity for species formation than plants with a 
good one.

We see, then, that an examination of the e.m.c. and its develop
ment has made it possible to understand how the great number



36 BENGT BERGMAN

of species and microspecies have originated and still originate 
within this apomictic subgenus. To sum up our results, we may 
say that they originate in two different ways: a) from embryo 
sacs formed from restitution nuclei, b) from ±. reduced embryo 
sacs. In both cases these embryo sacs are products of the meiotic 
type of division.

Does somatic apospory occur in Hieracium subg. Archieracium?

As the apomictic genus Hieracium can be divided into two 
subgenera, Pilosella and Archieracium, the apomictic reproduction 
within the genus can also be divided into two different types, the 
somatic and the generative apospory. The former occurs exclu
sively within the subg. Pilosella and the latter within the subg. 
Archieracium (cf. Rosenberg, 1930, and the literature mentioned 
there). Nevertheless, Gentscheff (1937) declares that he has dis
covered somatic apospory also in the subg. Archieracium, so that 
this rule would in that case he broken. Upon close examination 
of Gentscheff’s statements and figures, however, it will he found 
that this is not necessarily the case.

As to H. ramosum, belonging to the subg. Archieracium, Gent
scheff declares (1937 pp. 189—191) that a good many of llie em
bryo sacs (60 per cent.) degenerate already at an early stage. 
Then he says (p. 190): “Mit Abschluss der beschriebenen Dege
nerationserscheinungen drängt sich in manche Samenanlagen von 
der Chalazaregion in die Höhle eine der Embryosackmutterzelle 
ähnelnde Zelle, die von einer Reihe junger nucellusartig gestalteter 
Zellen umringt ist (Abb. 59, 60). Solch eine Zelle entwickelt sich 
allmählich zu einer Embryosackinitiale (Tafel I, Abb. 5). Daraus 
ist zu ersehen, dass hier eine apospore Embryosackentwicklung 
zustande kommt.” However, upon close examination of figs. 59 
and 60 it will be found that this case is nothing but the legitimate 
e.m.c. within the legitimate nucellus. It is true that the plasma of 
the e.m.c. is vacuolized, but there has been no further development. 
It has remained at this stage, while the rest of the ovule has been 
further developed. Similar cases have been observed by the pre
sent author in sexual as well as apomictic Composites. Generally 
such nucelli degenerate by degrees, but in rare cases I have also 
observed that they have produced young embryo sacs, while all 
other ovules of the head have contained embryos. Nor is the



earlier stage of the “somatic apospory” reproduced by Gentscheff 
in fig. 61 very convincing. In the chalaza of the Composites some 
cells happen now and then to be remarkably large, though this 
fact is of no real importance.

It is possible that at some future time somatic apospory may 
also be found within the Archieracii, but Gentscheff’s statement 
is based on too weak grounds to be convincing.

Gentscheff has also examined a specimen of the subg. Pilosellci 
and makes some statements about the embryology which I must 
reject. Thus, he believes he has proved the formation of embryos 
from the nucellus as well as from the endosperm.

He founds his statements regarding the nucellar embryony on 
two embryo sacs, illustrated in figs. 9, 10 a and b (Tafel I). Fig. 
10 represents an embryo sac in two sections, containing three 
embryos. One of these is the legitimate embryo. As to the other 
two, Gentscheff says (p. 192): “Am unteren Ende aber ist ein 
zweiter Embryo zu sehen. Wie diese Abbildung zeigt, geht der 
Suspensor des zweiten Embryos deutlich von dem Nucellus des 
antipodalen Teiles des Embryosackes aus. In Abb. 10 b (Tafel I) 
ist ein zweiter Schnitt desselben Embryosackes wiedergegeben, in 
welchem ein dritter Embryo zu sehen ist, dessen Suspensor von 
den nucellaren Zellen des mittleren Teiles des Embryosackes aus
geht.” However, in embryo sacs as old as those reproduced in 
figs. 9 and 10 (Tafel I) the nucellus has long ago degenerated 
and disappeared. In any case, the statement that the embryo oi 
Abb. 10 b is of nucellar origin meets with insuperable obstacles, 
as no nucellar tissue could possibly exist as high up in the em
bryo sac. Accordingly, these nucellar embryos should really origi
nate from the integument, but this is not the most plausible 
interpretation either. As to the aposporous embryo sacs, we now 
know that their organization often differs from the normal one. 
Thus, the presence of more than one egg-cell is not unusual 
(Edman 1931, Bergman 1935 c). The polyembryony ol the embryo 
sac in Abb. 9 and 10 in Gentscheff’s paper might very well be 
traced back to a corresponding number of supernumerary egg-cells.

However, the most usual reason for polyembryony in Hieracium 
subg. Pilosella has been stated by Rosenberg (1930). In apospo
rous ovules it happens that several aposporous embryo sacs develop 
side by side in the embryo sac cavity. The border-lines between 
these embryo sacs are very difficult to distinguish, especially in
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more developed stages, where the embryo sacs are often inter
mingled. Later on, when they form the embryos, the figures may 
seem very difficult to explain. Especially the statement about 
endosperm embryos receives in this way its natural explanation. 
In spite of this, Gentscheff (1937 pp. 192 and 194) considers 
himself to have shown embryos of an endospermal origin and 
rejects Rosenberg’s declaration without adducing any real argu
ment against it. The figure on which Gentscheff founds his 
statements (Abb. 7 Tafel I), can in no way be regarded as “Zyto- 
logische Beweise” of the presence of endosperm embryos.

A question of terminology.

The generative apospory has for a long time been divided into 
three different types: the Antennaria, the Taraxacum and the 
Alchemilla types. As the last-mentioned may be regarded as some
what uncertain, we have nowadays to reckon with the two first- 
mentioned only. In the Antennaria type the e.m.c. is directly 
developed into the embryo sac; in the Taraxacum type the e.m.c. 
first divides into two daughter cells, of which one (the basal cell) 
forms the embryo sac. These two types are in these respects 
analogous to the Adoxa (= the former Lilium-) and the Scilla- 
Scheme (cf. Rosenberg 1930, pp. 33—35).

The apomixis research of recent years has proved that the 
generative apospory can also be divided into two types, according 
to the first nuclear division in the development of the e.m.c.: 
the pseudohomeotypic and the mitotic type.

In regard to the first-mentioned of these types, both Gustafsson 
(1935) and the author (1935 c) have at the same time proposed to 
call it the Erigeron type, as it was for the first time discovered 
and described in Erigeron by Holmgren (1919).

As to the other type of division, the mitotic one, this type has 
best been studied and described in Antennaria and Hieracium. 
However, to call it the Hieracium type is not quite suitable as 
Gustafsson (1935) has already given that name to such a type, 
which for certain reasons has been rejected in the present paper 
(pp. 23—26). When the mitotic type was for the first time described 
(although incompletely) in Eupatorium by Holmgren (1919), the 
author suggested that it be called the Eupatorium type (Bergman, 
1935 a).



It would be advisable, however, to have a concise terminology 
for the generative apospory, which should have regard not only 
to the division of the cells but also to the division of the nuclei. 
It is true that the types mentioned above may be combined, and 
that we may speak of, e. g., the Erigeron-Taraxacum type or the 
Erigeron-Antennaria type, but these terms are somewhat heavy. 
It is possible, however, to arrive at a much simpler terminology 
by introducing only one new type, i.e. the Erigeron type, and by 
keeping the former Antennaria and Taraxacum types; but these 
should refer not only to the cell division in the development of the 
e.m.c., but also to the type of nuclear division. The generative 
apospory may then be divided into the following three types:

1) The Antennaria type: The development of the e.m.c. is not
connected with any cell division. The e.m.c. is directly trans
formed into the uninuclear embryo sac. Thus, the first nuclear 
division takes place in the embryo sac only and is a mitotis
(e.g. Antennaria, Eupatorium, Arnica, Poa).

2) The Erigeron type: The development of the e.m.c. is not 
connected with any cell division. The first nuclear division takes 
place in the e.m.c. and is pseudohomeotypic (e.g. Erigeron, Ixeris).

3) The Taraxacum type: The e.m.c. effects a cell division, result
ing in two megaspores (dyads). One of these (generally the basal 
one) forms the embryo sac. The first nuclear division of the 
e.m.c. is pseudohomeotypic (e. g. Taraxacum, Chondrilla).

There is no fourth type, as the mitotic type of division cannot
very well be combined with the division of cells. We can also
describe the matter in the following way: In the Antennaria type 
both meiotic divisions are omitted; thus, the first nuclear division 
is identical with that of the uninuclear embryo sac. On the other 
hand, in the Erigeron and Taraxacum types only the first meiotic 
division is omitted; in one case (Taraxacum) a wall is built up 
between the daughter nuclei, in the other case (Erigeron) no 
such wall is formed.
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Summary.

1. The e m.c. and its development has been studied in twelve 
different Archieracii: H. umbellatum f. apomicta, H. scandinaviorum 
Zahn, H. rigidum Joh., H. boreale Fr., H. meticeps Almq., H. caesium 
Fr., H. maculosum Dt, H. vulgatum Fr., H. sparsidens Dt, H. expal- 
lideforme Dt, H. grandidens Dt and H. membrosum Joh. et Sam.

2. This development has proved to proceed along two quite 
different lines, constituting a mitotic type and a meiotic type.

3. The mitotic type: the e.m.c. is directly developed into the 
embryo sac, with its nucleus in the resting stage. The first divi
sion takes place in the embryo sac and is a mitosis. About 80 
prophases and 21 metaphases-anaphases have been observed.

4. The meiotic type: The e.m.c. starts its two divisions at 
the normal point of time. Unpaired chromosomes occur in varying 
numbers, resulting in disturbances in the tetrad formation. An 
intact nucellus epidermis is a criterion of this type.

5. Dyad formation is caused by three variations of the meiotic 
type: a) restitution nuclei, b) pseudohomeotypic divisions, c) omis
sion of the second meiotic division (cf. fig. 9).

6. A restitution nucleus has been observed in H. meticeps (fig. 6 c).
The results obtained have been discussed and compared with

those of other scientists who have dealt with this species. The 
following conclusions were arrived at:

7. The pseudohomeotypic division of “the Hieracium type” is 
a wrong combination of the mitotic and the meiotic types of 
division. The beginning of the mitotic type has been combined 
with the end of the meiotic one (p. 24).

8. The statement that the mitotic type of division causes steril
ity is rejected (pp. 28—29).

9. The remarkable delay of the prophase in the mitotic type 
is probably an important condition for the mitotization of the 
division (p. 32).

10. The strong growth and hydration of the nucleus in the 
mitotic type has probably no influence on the mitotization of the 
division (p. 32).

11. The strong polymorphy within the subg. Archieracium is 
probably caused by the presence of restitution nuclei and +_ reduced 
embryo sacs (p. 36).



12. The capacity for species formation should be directly pro
portional to the presence of the meiotic type (p. 34).

13. As the meiotic type generally causes sterility, the capacity 
for species formation should be stronger in plants with a bad seed- 
formation than in plants with a good one (p. 35).

14. The statement regarding somatic apospory in the subg. 
Archieracium and nucellar and endosperm embryos in the subg. 
Pilosella is rejected (pp. 36—38).

15. The generative apospory has been divided into three diffe
rent types, which have regard to the cell division, as well as to 
the nuclear division in the development of the e.m.c. (p. 39).

Botanical Institute of Stockholm University, April 1940.
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THE INFLUENCE OF X-RAY DOSAGE ON GERMI
NATION AND SPROUTING ABILITY IN BARLEY 

AND WHEAT.

BY

K. FRÖIER and Å. GUSTAFSSON,

Swedish Seed Association, Svalöf, Sweden.

Introduction.

As it has now been shown that X-radiation can produce muta
tions of the most varied morphological and physiological appear
ance and simultaneously increase the yield of mutations above 
that of the original strain, plant breeders must elucidate the con
ditions under which vital mutations are most easily produced, in 
order to utilize the new facilities offered for breeding by mutations. 
It is astonishing that no detailed studies have been published 
hitherto concerning the simultaneous influence of X-ray dosage 
on mortality, sterility, chromosome disturbances and the frequency 
of lethal and vital mutations. A series of investigations carried 
out in collaboration with the Radiophysics Institute of Karolinska 
Sjukhuset, Stockholm, (Director: Dr. R. Sievert), is planned to 
fill the gap in our knowledge of these intricate problems. A 
combined genetic, cytological and physiological attack will be 
made.

The first problem to be examined concerns the mortality of 
seeds at varying X-ray dosages. Seeds are especially suitable for 
a study of this kind, since the metabolic activity is very low, in 
contrast to that of pollen grains and sperms. Cell division is 
inhibited; nuclei, chromosomes and genes are resting; cytoplasmic 
activity, enzyme reactions, respiration almost nil. Further, it is
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possible to treat the seeds at constant external conditions, like
wise to change their metabolic properties in a definite manner.

The mortality of an irradiated sample of seeds is an expression 
of the damage caused by the influence of X-rays, whether this 
damage is due to cytoplasmic or nuclear changes or to both 
effects. Naturally we cannot decide for certain whether nuclear 
damages in possible contrast to cytoplasmic effects always imply 
irreversible processes. Since, however, chromosomes are the only 
known hereditary structures that show independence and con
tinued existence, we must conclude that chromosomal disturb
ances will at any rate greatly influence the cell divisions and 
thereby all life processes connected with mitosis, cellular repro
duction, growth and propagation. The irreversibility of profound 
nuclear and chromosomal damages is a fact, the reversibility of 
cytoplasmic (extra-nuclear) alterations a possibility. Therefore 
seed mortality induced by X-radiation is most probably an 
expression ol chromosomal and genic disturbances. If we can 
find the optimal point of mortality, especially that associated 
with a maximum of vital mutations, we shall have improved and 
facilitated the methods used for a systematic breeding by mutations.

Results.

The material used for this study of the effect of X-ray dosage 
on germination and sprouting ability was the high-yielding strain 
of summer-barley “Maja” and the similarly high-yielding winter- 
wheat variety “Skandia III”. By very exact treatment at the 
Radiophysics Institute seeds of these two strains were given dif
ferent dosages ranging from 2 500 to 45 000 r-units in barley and 
from 5 000 to 60 000 r-units in wheat. In a recent paper con
cerning the X-ray effect on seeds of oats and wheat species Fröier 
(1941) gave a full account of the radiation methods, and the 
reader is referred to that publication. Concerning the methods 
used in the germination trials, see the paper mentioned and 
table 1 below.

As will be seen from table 1, Skandia III cannot survive a 
dosage of 35 000 r or higher at a water content of 16 %. No 
kernels germinated in the region of 35 000 to 60 000 r. In Fröier’s 
experiments more than 60 % of the treated seeds (9 % H.,0) sur
vived at 25 000 r as against 46 % here. The average length of
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the coleoptile and the first leaf is 22 mm. as compared with 141 
mm. of the control material (series 1), and 19 mm. against 165 mm. 
(series II). In percentages this amounts to 15.6 and 11.6. In 
Fröier’s study the corresponding percentage was 31.2. The rela
tive figures in the two studies are as follows (control = 100):

Fröier 1941 Fröier and Gustafsson

1 11

5 000 r 108 100 105

15 000 r 87 06 03

25 000 r 31 10 12

Most probably the decrease in germination and growth is due 
to the higher water content.

It is surprising that not a single seed of Skandia III germinated 
al an irradiation above 25 000 r. This implies that the internal 
conditions of different caryopses were very similar and that the 
variation in cellular susceptibility (water content?) is not very 
pronounced. It must be borne in mind that a caryopsis of wheat 
is naked, the embryo thus lying bare, in contrast to the case in 
oals and barley. Mexaploid oats (Victory oats: water content 13 %) 
gave, in Fröier’s experiments, a much more gradual decrease in 

germination and sprouting ability, growing in boxes up to 55 000 r 
and still germinating in petri dishes above 60 000 r.

Even at a dose of 45 000 r a few seeds of barley will germinate, 
but a rapid decrease takes place between 20 000 and 25 000 r. 
At the former dose, 52 % and 60 % arc still able to germinate, 
at the latter dose, no more than 2 % and 10 %. Up to 10 000 r 
no definite decrease in germination has occurred and at 15 000 r 
more than 80 % of the seeds are still alive. However, a slight 
inhibition of growth is already observable at the weak dose of 
2 500 r. The relative figures of coleoptile and leaf growth at 
2 500, 5 000, 10 000, 15 000 and 20 000 r (control = 100) are 95, 
95, 57, 30, 23 (series I) and 95, 88, 60, 33, 26 (series II). It is 
evident from these figures that an inhibition of growth precedes 
the decrease in germination. The same result was obtained by 
Fröier in Avena sativa, Triticum dicoccum and Tr. monococcum 
and is probably a general phenomenon, although slightly obscured 
in the presented data of Tr. vulgare. Inasmuch as the onset of 
germination consists of two partial processes, 1) the stretching of the 
cells and cell-walls (induced by auxins) and 2) the subsequent
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mitotic divisions, stretching phenomena may ensue even in the 
case of a complete nuclear inactivation.

The behaviour of barley seeds possessing a lower water con
tent can be demonstrated by the 1940 field experiments. Although 
field and laboratory conditions are not identical, mortality being 
more pronounced in the field, we can nevertheless draw some 
conclusions from the results obtained. Seeds of Maja barley with 
a water content of 10.4 % were irradiated at the Radiophysics 
Institute on April 20th—22nd 1940 (the 1939 harvest) with 2 500, 
5 000, 10 000, 15 000, 20 000 and 25 000 r-units. The total number 
of seeds X-rayed and sown was 865, 865, 891, 685, 1424 and 1449. 
The germination rates were 90.2, 71.9, 44.4, 28.8, 19.1 and 18.4 % 
respectively, against 92.5 % for the control. It will at once be 
seen that in this case a higher germination was found at 25 000 r 
in spite of the severer environmental conditions. Presumably 
this result is in part conditioned by the 3.5 % lower water con
tent, but differences in the seed properties of the two years may 
also have an influence. Differences in absorption or penetration 
are not the responsible factors.

The similar behaviour of barley and oats with regard to the 
slow disappearance of the germination capacity is probably ex
plained in some way by the structure of the caryopsis. No doubt 
the persisting paleae render the penetrating X-ray bombardment 
less violent. But a wide variation in water content, indirectly 
conditioned by the paleae, may be another alternative. In order 
to obtain some idea of the size of this variation the following 
experiments were carried out. From a stock of Maja barley har
vested in the beginning of August 1940, thrashed and stored in 
the normal manner, a sample of seeds showed a water content 
of 16.9 % after a regular analysis carried out at the Seed Control 
Department on October 16th. An official analysis of this kind is 
made in such a manner that 25 gr. of seeds are ground, and 
then 2 X 2.6 gr. are desiccated in nickel dishes at a temperature 
of 105° C. for 5 hours.

From the same seed stock 300 gr. were taken out and stored 
over night at 19° C. On October 17th new samples were analysed 
at the Seed Control Department, and another 200 individual 
kernels examined in a separate analysis. Rapidly, but very care
fully, each kernel was weighed on a chemical balance having a 
certainty of + O.oooi gr., placed in labelled holes of a specially
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prepared holder, which was afterwards kept in a thermostat tor 
twenty hours at 105° C. After cooling in an exsiccator at room- 
temperature, the kernels were again weighed. The average water 
percentage of the 200 kernels was 13.0 %, as compared with the 
value of 15.0 % obtained on October 17th at the Seed Control 
Department. This difference is no doubt due, as mentioned above, 
to the careful grinding in the latter case and to the fact that

1
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Fig. A. The effect of different X-ray dosages on the germination of Skandia III.
1 = control. 2—0 = 5 000, 15 000, 25 000, 35 000 and 40 000 r.

Photo H. Olsson, Svalöf.

desiccation alone was made in the former. It has no bearing 
whatever on the discussion.

M200 for barley in these experiments is 13.0 % ± 0.056 %, a = 0.80 %. 
Statistical calculations show that 31.7% of the kernels should 
occur outside a = ± 0.8 %, 4.6 % of the kernels outside 2 a = 
+ 1.6 % and 0.27 % of the kernels outside 3 a = 2.4 %. The values 
obtained are respectively 56 kernels = 28.0 %, 6 kernels = 3.0 % 
and 0 kernels = 0.0 %, i. e. a fairly good agreement. The range 
of variation is 15.4 % — 11.3 %.

A similar result was obtained for Victory oats. The water 
content was determined by the Seed Control Department on Oc
tober 14th 1940 at 12.9 %. M200, measured in the same way as
for barley, is 11.8% + 0.06%, ff=0.66 %. 31.7 % of the kernels
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should appear outside a = ± 0.66 % (found is 35.5 %), 4.6 % of the 
kernels should occur outside 2 a= + 1.32 % (found is 3.0 %), and 
finally, 0.27 % of the kernels outside 3 a = 1.98 % (found is 0.0 %). 
The range of variation obtained for the 200 kernels is 13.3—10.4%.

Apparently a considerable variation in water content occurs. 
Now, in the case of an intense desiccation this will probably at 
first make the variation less, owing to the disappearance of water 
from the most moist kernels. Since mortality of seeds, chromo
some disturbances and mutation rates are greatly influenced by

•*v

mtJåiiSliåti*

Fig. B. The effect of high X-ray dosages on the germination of Maja barley. 
16—21 = 20 000, 25 000, 30 000, 35 000, 40 000 and 45 000 r. —

Photo H. Olsson, Svalöf.

the increase in metabolism (Gustafsson 1940, Gelin 1941), this 
desiccation implies a stabilization of nuclei and chromosomes. 
A profound X-radiation of a sample of seeds will affect the wet 
kernels more and the dry kernels less conspicuously. A wide 
variation in water content will therefore make the action of X- 
rays selective, and in consequence the mortality becomes gradual. 
In cereals with naked kernels the water content will probably vary 
less markedly, making the X-ray effect sharp and well-defined.

The data obtained on mortality may be summed up as follows: 
Hexaploid wheat, having a water content of 16.0 %, is killed by 
doses above 25 000 r, the mortality itself being sharply limited. 
Hexaploid oats will survive even 50 000 r at a water content of 
13 % and barley a dose of 45 000 at a water content of 13.8 %.

4 — 40846. Svensk Botanisk Tidskrift. 1941.
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In the tsvo last-mentioned species single caryopses are still alive 
at very high dosages. This survival may be explained by the 
sheltered position of the embryos, but also by the wide variation 
in water content. Hexaploid cereals are in general somewhat 
more resistant to X-rays than diploid ones, but the difference in 
susceptibility does not depend on the hexaploidy alone but on 
secondary factors, such as, for instance, the anatomic structure 
of the caryopsis and the actual water content.

%
germination

Victory oats. 
13 % H20

( FRÖIER 1941 )

Percent germination 
in relation to dose.

10000 20000 30000 40000 50000 60000 r-units
Fig. C. Mortality curve of Victory oats.

Fig. A illustrates the influence of dosage on germination and 
growth in wheat, l) is the control. In 2) a dose of 5 000 r has 
been applied, in 3) 15 000 r, in 4) 25 000 r, in 5) 35 000 r and in 
6) 40 000 r. Fig. B depicts the more gradual disappearance of 
germination in barley. 16) has been given 20 000 r, 17) 25 000 r, 
18) 30 000 r, 10) 35 000 r, 20) 40 000 r and 21) 45 000 r.

Discussion.

Recently a review of the irradiation effect on Drosophila eggs 
was published by Zimmer (1940). Hard and weak X-rays, cathode
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rays, fast neutrons gave exclusively S-shaped curves for the 
relation of dose and mortality, in contrast to rays from ultra
violet regions, which produced typical “one-hit” curves. Eggs 
are inferior to dormant seeds as experimental material, because 
the repeated mitotic divisions will interfere with the rate of mor
tality (the transition stage of interphase and prophase is more 
susceptible to exterior agencies than preceding and subsequent 

•/.
germination

M a j a bar

Percent germination in relation to dose.

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 r-units
Fig. D. Mortality curve öS Maja barley.

stages). Such an inference was actually drawn by Sievert and 
Forssberg (1981), who detected periodical irregularities giving the 
curves an undulating appearance.

Figs. C and D show the regularly S-shaped curves in oats and 
barley characteristic of reactions which require many “Treffer”. 
Dormant seeds behave like Drosophila eggs in spite of their high 
metabolic and mitotic inactivity. Seeds with a low water content 
are, however, much more resistant than eggs and stand 50—100 
times the dosage that would kill eggs completely (Zimmer, table 5, 
cited from Packard 1937).
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This study was undertaken in order to find the dose limits of 
germination in different cereals. A field germination of 5 20 %
produces a maximum of mutations in barley and hexaploid wheat, 
vital mutations included. Since field conditions are very rigorous 
(this is especially important in the case of winter-varieties), a 
laboratory germination of 20—40 % will give the best results. In 
Maja barley with 14 % H20 this germination percentage corresponds 
to a dose of 20 000—25 000 r, in oats with 13 % H20 to 35 000 
—45 000 r, in hexaploid wheat with 16 % H20 to 25 000 r and 
in hexaploid wheat with 9 % H20 to + 30 000 r. Unpublished 
cytological studies have shown that about 100 % of the nuclear 
divisions are visibly affected at 20 000—25 000 r in species of 
wheat and oats. A geneticist desirous of obtaining a maximum 
of mutations in species and genera other than cereals should 
thus apply a dose producing in like manner 80-—100 % cytolo
gical disturbances in the first mitotic cycle of the germinating 
seeds. From a plant breeder’s point of view, seeds arc especially 
favourable for treatment, since pollen grains and sperms lose 
their fertilizing capacity at such high disturbance frequencies. 
At 5 000 r, which dose produces a profound sperm sterility in 
Drosophila, about 40 % structural changes occurred in the X, 
generation (Bauer, Demerec and Kaufmann 1938).

In a recent paper Kaplan (1940) published interesting data 
concerning the effect of very high X-ray dosages on Antirrhinum 
pollen. For genetic purposes a dose of 500—6 000 r is most 
suitable (Stubbe 1938, Kaplan 1939). Since pollen is generally 
very susceptible to X-rays, a maximum amount of chromosome 
disturbances (100 %) will appear already at fairly low doses (less 
than 10 000 r?). The processes of pollen germination and tube 
growth can endure an irradiation of more than 300 000 r. As 
already mentioned, seed germination consists of twro groups of 
phenomena: stretching processes connected with the imbibing of 
water, leading to a growth of cells and cell-walls after the in
fluence of auxins has been exerted and prior in time to the 
mitotic phenomena: chromosomes reproducing and nuclei pre
paring for prophase and metaphase. At 100 000 r no pollen nu
cleus will be capable of mitosis. Not only does the high dose 
interfere with the regularity of prophase onset, but the inter
phase nuclei themselves will be inactivated or destroyed. There
fore the effect of intense X-ray dosages on pollen germination
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and tube growth is primarily extra-nuclear and more or less 
strictly chemical.

Kaplan discusses two possibilities. Either the ionizations change 
or destroy individual substances having a low molecular weight, 
and so occasioning poisonous effects and annihilating vital pro
cesses, or else the ionizations change or destroy “Steuerungs
zentren”, i.e. catalyzing and governing formations within the cell. 
Kaplan disregards the first possibility. In his view, disturbed 
“Steuerungszentren” in the form of giant molecules are most 
probably responsible for the gradual decrease in germination.

Germination and pollen tube growth can ensue even when nu
clei are dead or incapable of mitosis, but at very intense irradia
tions auxins and their normal functions will be influenced too. 
(Auxins a and b have fairly low molecular weights, about 300.) 
The following alternative explanation of Kaplan’s results (table 2) 
can be suggested. It must be borne in mind that the most im
portant governing principle of the cell, i. e. the nucleus, is dead 
or inactive at the dosages applied.

Table 2. — The effect of high X-ray dosages on pollen germination 
in Antirrhinum majus. (After Kaplan 1940.)

Damaged 
grains in the 

control 
material

%

Damage percentages due to the irradiation1
Series and 
treatments

140X 10s r 180X 10sr 220 X10s r 260X10sr 300X10sr

K = dry pollen 
grains

10.6 0.6 6.4 12.7 26.2 48.1

B = 8hrs. 11,0 be
fore irradiation

10.7 5.6 0.7 9.6 11.5 21.6

D = 24hrs. 11,0 be
fore irradiation

42.8 — 0.6 0.8 7.6 8.8 31.7

A = 8hrs. 11,0 after 
irradiation

10.8 15.0 — 62.3 — 88.7

C = 8hrs. 11,0 and 
a subsequent 
desiccation be
fore irradiation

9.8 18.6 57.7 86.9

1 Damaged pollen grains after irradiation minus damaged grains of the con
trol material.
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Firstly, we propose to compare the effects of X-rays given to 
dry pollen (experiment K) and to pollen hydrated for 8 hours 
(experiment B) and 24 hours (experiment D). Contrary to the 
increase in sensitivity of nuclei and chromosomes, the germination 
process is stabilized and its sensitivity decreased by a hydration 
period. The number of growing pollen tubes is significantly 
higher in experiments B and D than in K. This renders a nu
clear interpretation impossible. If chemical properties are alone 
responsible for the pollen tube growth, an X-ray irradiation may 
influence 1) the amount of auxins available, 2) the processes by 
which new auxins are synthesized and 3) the growth properties 
of the extreme plasm layers. In dry pollen the amount of auxins 
and the processes of re-synthesis and growth may be gradually 
destroyed by increasing X-ray doses. If, however, vital processes 
such as respiration, enzyme reactions etc. increase by hydration, 
the actual amount of auxins will also rise, rendering the subse
quent X-ray influence (in B and D) less marked.

Secondly, we shall consider the effect of a hydration period 
following immediately upon the irradiation (experiment A), and 
the effect of a new desiccation following upon hydration but 
preceding the irradiation (experiment C). An augmentation of 
the damage is found in A. As in the dry material (K) a resting 
period elapses after irradiation, a gradual recovery, which coun
teracts the immediate X-ray damage, will take place. If a hydra
tion period sets in immediately after irradiation, insufficient time 
being given to the cell to recover, the amount of irregularities 
becomes accelerated. Experiment C differs from B in a displace
ment ol the time of irradiation. The desiccation period follows 
the hydration but precedes the irradiation. In this case X-rays 
accelerate the extra-nuclear ageing phenomena, which appear in 
non-irradiated material after a protracted hydration (24 hours).

Wc do not regard the above explanations as in any way more 
conclusive than those of Kaplan, but wish to emphasize once 
more that future studies on the X-ray effects must take into 
account the exterior conditions, under which cytoplasmic or purely 
chemical processes are acting alone, after the irreversible destruction 
of the nucleus. Cell-stretching and mitosis are partially independent 
of one another, even if they both require hydration processes 
for their onset and completion. Fröier, Gelin and Gustafsson 
(1941) found that mitoses take place in germinating seeds of oats
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after an irradiation with 60 000 r, although they are scarce and 
intensely disturbed. The degree of nuclear inactivation must be 
exactly determined in relation to metabolism and X-ray dosage.

Summary.

1. The X-ray influence on seeds of winter-wheat and barley 
is examined. Seeds of Skandia III, having a water content of
16.0 %, are killed by dosages above 25 000 r. No single kernels 
germinated after irradiations with higher doses. Coleoptile and 
leaf growth decreases rapidly with increasing dosages.

2. Seeds of Maja barley (water content = 13.8 %) show another 
mortality curve. At dosages of 30 000 to 45 000 r-units single 
kernels still germinate, although a dose of 25 000 r is latal to 
most seeds.

3. The range of variation in water content is determined for
seed samples of oats and barley. A sample of oats seeds with a 
water content of 11.8 % shows a range of variation from 10.4 to 
13.3 H,0. A sample of barley with 13.0 % water has a similar 
range of variation from 11.3 lo 15.4 %. 1 he mortality curves of
oats and barley are discussed in relation to this variation in water 
content.

4. Some X-ray effects on Drosophila eggs, dormant seeds and 
pollen grains are reviewed and discussed.
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RIKSMUSEETS MOSSHERBARIER.
DERAS TILLKOMST OCII UTVECKLING.

AV

C. ALB. TÄRNLUND.

År 1916 utkom professor A. G. Nathorsts redogörelse för Riks
museets paleobotaniska avdelning (Naturhistoriska Riksmuseets 
historia, dess uppkomst och utveckling. Utg. av K. Vetenskaps
akademien. -— Paleobotaniska avdelningen 1885—1915, Slhlm & 
Upps. 1916), vari även skildras mossamlingarnas tillökning genom 
större eller mindre herbarier, som blivit till avdelningen dels in
köpta, dels testamenterade eller skänkta. Under dc 25 år, som 
sedan dess förflutit, ha Riksmuseets mossamlingar ökats i oanad 
grad, så att de nu äro flerdubbelt större än vid nyssnämnda tid
punkt. Enbart det skandinaviska bladmossherbariet omfattar nu
mera c:a 110,000 inmonterade exemplar och det extra-skandinaviska 
minst 50,000 ex. Härtill komma lektor Hj. Möllers på museet 
förvarade samlingar, av vilka det extra-skandinaviska bladmoss
herbariet ensamt räknar c:a 140,000 ex. Även Möllers skandina
viska herbarium, särskilt samlingen av bladmossor, kan gott tävla 
med Riksmuseets och är beträffande somliga grupper till och med 
ännu mera omfattande.

Det kan vara av intresse att litet närmare undersöka, hur dessa 
samlingar kommit till och under årens lopp alltmera utvecklats 
och förkovrats. Den redogörelse härför, som i det följande skall 
lämnas, måste dock på grund av materialets stora omfattning 
och det begränsade utrymme, som nu står mig till huds, bli 
helt summarisk. Jag hoppas emellertid att den skall ge en 
någorlunda god föreställning om vilken dyrbar och oersättlig 
skatt vi äga i dessa samlingar, vilka gott kunna jämställas med
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de främsta i sitt slag i världen. Framställningen kommer huvud
sakligen att ägnas Riksmuseets egna samlingar, men i slutet av 
artikeln lämnas även en kortare redogörelse för Möllers moss- 
herbarium. Den utförligare skildring, som detta senare väl för
tjänar, måste förbehållas framtiden.

Det skandinaviska mossherbariet.

Då professor Nathorsts skildring, till vilken här i främsta rummet 
hänvisas, ej är så lätt tillgänglig, må för fullständighetens skull 
lämnas en kort redogörelse över de mossamlingar, som inkommo 
till museet före 1915. Den äldsta och säkert även mest om
fattande av dessa samlingar är professor Olof Swartz’ (1760— 
1818). Antalet mosskonvolut i denna samling uppgår till minst 
5,000. Oftast äro dessa mycket små, men de inneliggande exem
plaren i allmänhet fullgoda och trots sin ålder väl bibehållna. 
Beklagligt nog är detta herbarium, som till sfor del är av kosmo
politisk karaktär, endast försett med mycket knapphändiga an
teckningar om fyndorterna. Ofta finnas inga lokaluppgifter alls.

Värdefullare med hänsyn till den svenska mossfloran äro P. 
Osbecks (1723—1805) och L. Montins (1723—1785) samlingar från 
1700-talet, vilka innehålla exemplar uteslutande från Sverige med 
tydliga lokalangivningar. Bland andra äldre herharier märkas 
Claes Alströmers (1736—1794), S. N. Casströms (1763—1827) och 
P. F. Wahlbergs (1800—1877). Den sistnämndes samling gjordes 
under ungdomstiden, mest i Göteborgstrakten, i samband med för
arbeten till hans Flora Gothoburgensis. Vidare märkes provin
sialläkare Johan Ångströms (1813—1879) herbarium, vilket inköptes 
1882—1883 och innehåller ytterst omfattande och värdefulla såväl 
skandinaviska som extra-skandinaviska mossamlingar. De förra 
härstamma mest från Uppland, Medelpad, Ångermanland samt 
Lycksele och Lule lappmarker. Ett annat viktigt skandinaviskt 
mossherbarium är professor Hj. Holmgrens (1822—1885), vilket 
inlöstes av museet 1886. Det innehåller rikhaltiga samlingar dels 
från Motalatrakten, som var hans hembygd, dels från Lule lapp
mark och Norge.

Bland andra mossherbarier, som skänkts till museet före 1915, 
märkas generaldirektör Magnus Huss’ [1890], lektor K. Fr. Thede- 
nius’ [1894], kammarrättsrådet S. Borgströms [1898], professor G. 
Retzius’ [1911], professor Hampus von Posts [1911], samt det allra
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största, lektor N. C. Kindbergs [1913], inlöst och till avdelningen 
förärat av grosshandlare Seth Kempe. Thedenius’ herbarium här
stammar huvudsakligen från Stockholmstrakten och Dalarö samt 
från Gävletrakten och Härjedalens fjälltrakter, von Post samlade 
mossor redan på 1840-lalet dels i Köpingstrakten och Dalarna, 
dels i Uppsalatrakten samt på 1860-talet i Skedevi socken i Öster
götland. Kindbergs rika herbarium härstammar dels från Öster
götland och Dalsland, dels och till största delen från Dovre, där 
han vistades en rad av somrar. — Omfattande mossamlingar skänktes 
även före 1915 till museet av lektor E. Adlerz [1887] samt av 
Lunds [1902] och Uppsala [1905] botaniska museer; vidare till
fördes museet huvudsamlingen av de mossor, som ligga till grund 
för H. W. Arnells och C. Jensens »Die Moose des Sarekge- 
bietes» [skänkt 1911 av dessa samt professor A. Hamberg] och 
dels genom gåvor och dels genom inköp en betydande del av pro
fessor S. O. Lindbergs (1835—1889) i Helsingfors stora moss- 
samlingar.

Genom inköp förvärvades ock en omfattande samling ur J. E. 
Zetterstedts herbarium [1880, 1888] samt 300 arter svenska mossor 
av H. W. Arnell [1899] och flera kollektioner (omfattande sam
manlagt 3,400 ex.) av ID. Möller [1901, 1908, 1910-1913],

Genom byte med de norska bryologerna I. Hagen [1897] och 
N. Bryhn [1903] erhöllos värdefulla samlingar av mossor från 
Norge, till vilka även kommo genom inköp förvärvade samlingar 
av H. W. Arnell [1892] och E. Nyman [1894], Mossor från Dan
mark ha erhållits genom byte med den danske bryologen G. 
Jensen [1902]; en samling mossor från Kemi lappmark ha skänkts 
av docent R. Hult i Helsingfors samt några sällsynta finska mos
sor av fil. dr Harald Lindberg.

Samlingen av skandinaviska mossor har vidare ökats genom de 
serier, som överlämnats av Vetenskapsakademiens bryologiska 
stipendiater, såsom från Skåne [A. L. Grönvall 1886], Småland 
[It. Tolf 1886], Lappland [E. Nyman 1889, ID. Möller 1902], Me
delpad [K. 15. Nordström 1910], Tiveden [E. Melin 1914], Dess
utom finnas rikligt med exemplar samlade av G. Wahlenberg 
(1780—1851), C. G. Myrin (1803—1835), apotekare O. Leop. Sillen 
(1813—1894), E. A. Strömbäck (1822—1867), C. O. Hamnström 
(1816 — 1886), C. Hartman (1824—1884), It. W. Hartman (1827— 
1891), P. T. Cleve (1840—1905), ID. Mosén (1841—1887), It. Old- 

berg (1850—1878), E. V. Ekstrand (1841 —1884), K. A. Th. Seth
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(1850—1909), P. Düsen (1855—1926), K. Löfvander, A. Grape 
och många andra bland de äldre botanisterna.

Detta är det viktigaste angående mossamlingarna, som kan in
hämtas ur Nathorsts beskrivning, med tillägg av några detaljer.

Jag vill nu övergå till att redogöra för den tillökning av sam
lingarna, som ägt rum efter 1915. Denna redogörelse lämnas i 
kronologisk ordning.

Det första nyförvärv, som möter oss efter nyssnämnda år, är en 
kollektion mossor omfattande 105 nummer från Sarekljällen av 
sedermera fil. dr T. Åke Tengwall. Därpå följer en samling om
I, 180 nummer ur byråchefen F. Lyttkens’ herbarium och en sam
ling om 800 nummer (huvudsakligen från Ångermanland, Jämt
land, Hälsingland och Visbytrakten) ur fil. dr Fr. Lönnkvists her
barium.

Ett värdefullt material tillkom genom överlämnande av moss- 
herbarier, vilka tillhört följande personer: läroverksadjunkt Er
land Vetterhall, Hälsingborg, 330 nummer; apotekare Ch. O. 
Strömholm (1838—1916), Ragunda, c:a600 nummer; brukspatron W. 
Hisinger (1776—1852), Skinnskatteberg, c:a 300 nummer; lantmätare 
Flor. Behm (1838—1915), Östersund; assistenten vid Riksmuseum 
fil. dr Hugo Dahlstedt (1856—1934), 155 nummer; kyrkoherde
S. J. Enander (1847—1928), Lillhärdal, c:a 700 nummer; läro
verksadjunkt P. Olsson (1833—1906), Norrköping; läroverksadjunkt 
G. R. Cedergren, Skellefteå, c:a 300 nummer; lektor F. E. Ahlf- 
vengren (1862—1921), Stockholm; professor Chr. Aurivillius (1853 — 
1928); läroverksadjunkt Erik Collinder (1848—1920), Sundsvall; 
apotekare Johan Conrad Indebetou (1845-—1890), Avesta; m. fl. 
Mindre samlingar fick museet mottaga från fil. dr E. Asplund; 
professor E. Melin; läroverksadjunkt C. A. Westerlund (1831— 
1908); docent sedermera telegrafkommissarie Olof Hammar (1821— 
1875), Lund; trädgårdskonsulent A. Hülphers, Skövde; fil. dr 
O. F. Borge (1862—1938); jägmästare P. O. Vesterlund; lektor
J. A. Z. Brundin; läroverksadjunkt E. A. Larsson, Landskrona; 
fil. dr J. Hulting, Stockholm; professor G. E. Du Rietz; läroverks
adjunkt Gunnar Kjellberg; m. fl.

År 1927 fick avdelningens arkegoniatsamling mottaga sin hit
tills största och värdefullaste gåva av bryofyter, i det att lektor 
Axel Elof Jäderiiolm (1868—1927) i Norrköping på sin dödsbädd 
testamenterade till Riksmuseum hela sitt ståtliga mossherbarium 
på närmare 8,000 nummer, varav c:a 500 äro extra-skandinaviska
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och härstamma från hans resor i Frankrike och vistelse på ön 
Jamaica i Västindien.

Jäderholm var alltifrån sina första studentår i Uppsala en hän
given bryolog. Sin första botaniska resa gjorde han till södra 
Finland, varifrån han hemförde många vackra fynd. Ett par 
somrar samlade han i Axmora i Runtuna socken i Södermanland, 
och sommaren 1892 genomvandrade han Älvdalens, Särna och 
ldre socknar i Dalarna. Flera somrar for han över till Gotland, 
och i Uppsalatrakten och skilda delar av Roslagen företog han 
varje år talrika exkursioner. Som nybliven lektor i Västervik 
exkurerade han flitigt i Smålandsbygderna, särskilt i trakten av 
Sömmen. Mest fruktbärande i bryologiskt hänseende blevo dock 
hans resor till Torne lappmark, där han vistades en rad av somrar 
från 1911 till 1917, varje år hemförande en mängd intressanta 
fynd.

Bröderna Sixten och C. Bergström, Bäckefors i Dalsland, ha 
under en följd av år fr. o. m. 1918 ihågkommit museets herba
rium med större och mindre sändningar av mossor, sammanlagt 
c:a 650 nummer. Bröderna Bergström ha inlagt stora förtjänster 
om utforskandet av Dalslands mossflora. Den lilla på mossor rika 
provinsen torde väl också numera få anses som en av de i bryo
logiskt hänseende bäst utforskade i vårt land, helst om man dess
utom ihågkommer det trägna forskningsarbete, som i åratal be
drivits i provinsen av den kände bryologen godsägare P. A. Larsson 

i Öjersbyn, Mo sn.
År 1928 donerades till museet ett synnerligen värdefullt moss- 

herbarium efter stationsinspektor Alfred Arven (1845—1930). Her- 
bariet omfattar c:a 2,650 nummer, därav 776 levermossor. En 
stor del av mossorna, nämligen de under tidigare år tagna, här
stamma från trakterna av Gränna och Jönköping samt Mullsjö 
(Nykyrka sn) i Västergötland. I övrigt föreligger material från 
Billingen, Södermanland, Västmanland, Dalarna, Jämtland, Ånger
manland samt Torne lappmark.

En trofast vän hade museet i folkskollärare teol.-fil. kand. Magnus 
Östman (1852—1927), som vid olika tillfällen ihågkom dess sam
lingar med A'ackra och väl preparerade mossor (c:a 1,000 nummer) 
från Hälsingland, Härjedalen och Gotland.

År 1935 fick museet mottaga c:a 700 bladmossor och 120 lever
mossor, de flesta härstammande från Västergötland och Stockholms
trakten, vilka insamlats av professor Hugo Hamberg (1847—1923).
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Av professor Carl Malmström erhöll museet år 1933 en samling 
bryofyter från Halland, Västerbotten och Åsele lappmark, inalles 
235 nummer, därav 60 levermossor, samt några år senare ytter
ligare en samling på 330 nummer, mest Sphagna från Halland, 
Västerbotten och Lycksele lappmark. Dessa mossor äro insamlade 
företrädesvis i samband med Malmströms undersökningar av Skogs- 
försöksanstaltens försöksparker, Tönnersjöheden i Halland och 
Kulbäcksliden-Svartberget i Västerbotten.

Statsgeologen Harald E. Johansson (1880—1931) hade vid sitt 
frånfälle donerat till museet hela sitt gedigna och präktiga moss- 
herbarium på c:a 4,000 nummer, till största delen insamlade un
der hans geologiska undersökningar i Värmland, Västergötland 
och Bohuslän, men även i Skåne, Stockholmstrakten och olika 
delar av Norrland. De allra flesta exemplaren äro bestämda av 
honom själv samt försedda med handskrivna etiketter med ytterst 
detaljerade uppgifter om fyndort, växtunderlag, jord- och bergart 
m. m. Herbariet är ett bland de intressantaste och värdefullaste, 
som museet någonsin fått emottaga. Inte en enda bytesmossa 
förekommer i samlingen; allt har han insamlat själv.

Av läroverksadjunkten fil. lic. Tycho Vestergren (1875—1930) 
har museet i olika poster fått mottaga c:a 250 nummer, mesta
dels mycket värdefulla mossor, dels från Sarekområdet, som han 
besökte 1901, dels från Stockholms skärgård men i synnerhet 
från Gotland, som var hans hembygd.

Ur professor Gunnar Schottes (1874—1925) herbarium erhöll 
museet år 1926 en mosskollektion på c:a 1,350 nummer.

Förre disponenten på Robertsfors bruk Sten Grapengiesser, till 
vilken Riksmuseum står i stor tacksamhetsskuld för hans mång
åriga och oegennyttiga biträde vid ordnandet av dess samlingar, 
bl. a. det väldiga ormbunksherbariet, har vid olika tillfällen i håg
ko m m i t även mossherbariet med större och mindre kollektioner, 
inalles c: a 300 nummer, insamlade dels i trakten av Robertsfors 
i Västerbotten, dels under hans många resor i Norrland, olika 
delar av Norge samt nordligaste Finland (Fiskarhalvön).

Förre folkskoleinspektören fil. dr Knut Kjellmark överlämnade 
år 1937 som gåva till museet sitt mossherbarium på 1,600 skandi
naviska bryofyter, insamlade dels i hemprovinsen Närke, dels i 
Skåne men framför allt under hans talrika ämbetsresor i Små- 
landsbygderna.

Av amanuensen vid Lunds botaniska museum Stig Waldheim
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har museet under senare år förvärvat dels genom köp och dels 
som gåva c:a 1,750 bryofyter. Dessa utgöras till större delen av 
mossor från kalkförekomster i mellersta Sverige, men en bety
dande del utgöres ock av Sphagna från Skåne.

Från med. lic. Herman Persson, Göteborg, har museet under 
en följd av år i olika sändningar fått mottaga 1,675 bryofyter 
(en del förvärvade genom inköp), vartill kommer en del ännu 
icke inordnat material från senare år. De flesta av dessa mossor 
härstamma från Perssons undersökningar av mossfloran i vissa 
naturreservat i Skåne (Stenshuvud), Småland (Norra Kvills natio
nalpark; tillsammans med docent H. Weimarck), Östergötland 
(Omberg), Uppland (Ängsö nationalpark), Ivilsbergen i Närke (Garp- 
hyltans nationalpark; tillsammans med amanuens S. Waldheim) 
samt i Dalarna (Hamra nationalpark). Även av mossor från Väster
götland, Gotland och Norge, Madeira och Azorerna har Persson 
överlämnat betydande kollektioner. Han har även bestämt en 
mängd av museets under senare år erhållna mossor, särskilt 
det rikhaltiga material, som av museets tjänstemän insamlats i 
Härjedalen samt i Jämtlands och Lule lappmarks fjälltrakter.

Bland andra mera bemärkta givare må nämnas kyrkoherde 
Sigfrid Medelius (1878—1930), Axelvold; apotekare Jakob Persson, 
Broby; komminister John Lagerkranz, Enskede; doktor Gerhard 
Åberg (1868—1940), Sunne; lektor R. Sterner, Göteborg; apotekare 
Ivar Söderberg, Borås; lektor Erik Almquist, Eskilstuna; fil. lic. 
Rolf Santesson, Stockholm; telegrafkommissarie F. Agelin, Norr
tälje; lektor Carl Sandberg, Borås; läroverksadjunkt G. A. Ring
selle, Hedemora; förvaltare Å. Hovgård, Bollerup, samt fil. mag. 
E. von Krusenstjerna, Uppsala.

Efter 1915 ha i det skandinaviska mossherbariet även inför
livats större eller mindre mossamlingar, vilka hopbragts av: den 
kände Linnéforskaren, läroverkskollegan Ewald Ährling (1837— 
1888), Arboga; kammarförvanten vid K. Flottan H. G. Lübeck 
(1809—1900), Karlskrona; läroverksadjunkt Axel Magnusson (1847— 
1909), Stockholm; läroverksadjunkt K. Johansson (1856—1928), 
Visby; professor H. G. Simmons, Ultima; folkskollärare F. O. Wes
terberg, Risinge; H. A. Fröding, Råda; fil. dr A. Osenius, Nykö
ping; folkskollärare P. A. Issén, Furingstad; lektor J. R. Jungner 
(1858—1940), Halmstad, samt många andra.

I slutet av år 1939 fick museet som gåva av professor Albert 
Tullgren, Stockholm, mottaga hans synnerligen värdefulla herba-
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rium omfattande c:a 3,500 bryofyter, de flesta från Öland och 
Kalmartrakten, men en stor del även från Skåne, Uppsalatrakten 
och Torne lappmark. Allt detta material är insamlat under åren 
1894—1896, och det förtjänar tilläggas, att samtliga exemplar äro 
omsorgsfullt preparerade och väl bibehållna. I samlingen ingå 
även bortåt 300 bryofyter från Teneriffa, bestämda av F. Renauld 
och J. Cardot.

Riksmuseets egna tjänstemän ha också kraftigt bidragit till moss- 
herbariets snabba ökning under de senaste decennierna. Sålunda 
har professor Gunnar Samuelsson lämnat många intressanta och 
värdefulla tillskott av bryofyter från sina talrika resor i olika 
delar av landet, särskilt i Västerdalarnas fjälltrakter och Torne 
lappmark, men även i Norge. Det är i allmänhet sällsyntare 
mossor, som prof. Samuelsson förärat museet, och deras antal 
torde väl uppgå till närmare 700, däribland en stor mängd lever
mossor.

E. o. assistenten vid Riksmuseets botaniska avdelning fil. lic. 
Thorsten Arwidsson har vid olika tillfällen ökat mossherbariet 
med inalles c.a 350 nummer, de flesta från Asele och Pite lapp
marker samt från Norges sydkust.

De flitigaste insamlarna av mossor träffas emellertid som sig 
bör på den paleobotaniska avdelningen, där mossherbarierna för
varas. Här var dåvarande fil. lic. Hj. Möller redan år 1902 an
ställd som amanuens hos A. G. Nathorst, och från den tiden 
påträffas också i herbariet ett stort antal mossor, insamlade av 
honom i Stockholmstrakten och Stockholms skärgård. Samma 
år företog Möller sin första resa till Torne lappmark, varifrån 
ett rikhaltigt material hemfördes, särskilt från Vassitjåkko och 
kringliggande trakt. Denna Lapplandsresa efterföljdes av icke 
mindre än åtta botaniska exkursioner till de olika lappmarkerna, 
nämligen för andra gången till Torne lappmark 1912, Åsele lapp
mark 1914, 1916 och 1926, Lycksele lappmark 1916 och 1926, 
Pile lappmark 1918 samt Lule lappmark 1919, 1921 och 1923. 
1 övrigt har Möller berest så gott som alla svenska landskap. 
Utförligare uppgifter om hans insamlingar böra emellertid förbe
hållas åt en framtida redogörelse för hans eget mossherbarium, 
som innehåller huvudparten av materialet.

Vilka överväldigande rika samlingar, som under dessa resor 
hopbragtes av Möller, är lätt att förstå, då de kommo att bilda 
grunden till de tretton monografier över svenska mossor, som
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han utgav under åren 1911 —1936. En betydande del av detta 
material ingår nu i museets samlingar. Sammanlagt torde Möl
lers tillskott till Riksmuseets mossberbarium kunna beräknas till 
minst 7,000 nu inmonterade exemplar.

Professor Thore G. Halle överlämnade 1918 det mossherbarium 
om c:a 800 exemplar som han, huvudsakligen under gymnasie
tiden, hopbragt i Jönköpingstrakten ocb angränsande delar av 
Västergötland. Sedermera har han insamlat mossor under resor 
framför allt i Småland (1926, 1938, 1939), Västergötland (1927, 
1937,1938, 1939), Stockholms skärgård, Dalarna (1928,19-10), Härje
dalen (1928, 1936), Jämtland (1921, 1924), Åsele (1921) och Lule 
lappmarker (1934). Omkring 8,000 nummer från dessa resor ligga 
nu inordnade i herbariet. Under de senaste tre åren ha insam
lingarna särskilt inriktats på den ganska försummade submersa 
mossvegetationen på större djup i sjöarna.

Docent Rudolf Florin hade redan innan han 1918 anställdes 
vid Riksmuseet insamlat mossor, som nu ingå i den paleobota- 
niska avdelningens herbarium. I egenskap av tjänsteman vid 
museet liksom på semestertid har han gjort mycket rika sam
lingar dels under många års exkursioner i Uppland och Söder
manland, dels under längre resor till Skåne och Halland (1923), 
Småland (1927), södra Östergötland (1933), sydvästligaste Dalarna 
(Säfsnäs, 1920), Hälsingland (1924), Härjedalen (Storsjö sn, 1931), 
nordligaste Jämtland (1925, 1932), Pite lappmark (1929) och Torne 
lappmark (1931). Detta värdefulla material torde omfatta i det 
närmaste 10,000 nummer, av vilka de allra flesta äro inordnade 
i det skandinaviska herbariet, medan omkring 1,000 nummer, 
därav hälften levermossor, ännu ligga obestämda i lösa konvolut.

Slutligen har även författaren dragit åtskilliga strån till stacken. 
Redan under ungdomsåren med hörjan 1884 gjorde jag exkursioner 
i trakterna kring Arboga och Västerås, 1889 vid Vättern och på 
Mösseberg samt 1891 under ett halvt år i Ångermanland (Mo och 
Själevads socknar). Under verksamhet som tidningsman i Göte
borg 1901 —1906 fick jag alllid någon tid över till bryologiska 
utflykter. Sedan jag 1918 anställdes vid Riksmuseets paleobota- 
niska avdelning, har jag företagit insamlingsresor bl. a. i Väster
götland (1918, 1922), Skåne (1920), Dalarna (1920,1922), Hälsingland 
(1920, 1923), Jämtland (1926) och Småland (1929). Framför allt 
har jag emellertid under årens lopp t. o. m. 1940 genomströvat 
hemprovinsen Västmanland, som är mycket intressant i hryo-

5 40846. Svensk Botanisk Tidskrift. 1941.
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logiskt avseende men tidigare varit rätt fåtaligt representerad i 
museernas mossherbarier. Denna brist är nu avhjälpt. Av de 
senare årens samlingar har huvudparten — väl minst 6,000 num
mer — överlämnats till Riksmuseet och ligger nu till största de
len inmonterad i hcrbariet.

De flesta samlingar, som omtalats i det föregående, innehålla 
såväl egentliga bladmossor som Sphagna och levermossor. Av 
dessa äro bladmossorna de ojämförligt rikast representerade inom de 
olika samlingarna och utgöra som nämnts numera c:a 110,000 in
monterade exemplar. Sphagna och levermossor äro emellertid 
rätt ojämnt fördelade på de olika kollektionerna. De ha dock i 
påfallande hög grad uppmärksammats av vissa bryologer, och dessas 
samlingar förtjäna därför elt särskilt omnämnande.

Det skandinaviska Spliagnuin-lierbariet. Delta har på senare år 
kunnat uppvisa en ansenlig ökning och omfattar för närvarande 
ej mindre än c:a 12,000 inmonterade exemplar. Härtill kan läg
gas ett tusental på sista året inkomna nummer, som ännu ej 
hunnit slutgiltigt bestämmas.

En intresserad sphagnolog var läroverksadjunkt E. Collinder i 
Sundsvall, som gjorde vackra samlingar i Medelpad, Hälsingland 
(Arbrå sn 1879 och 1889) samt på Syl fjället i såväl Jämtland som 
Norge. Ännu större och värdefullare är lektor K. 1-. Dusens 
Sphagnum-samling med talrika exemplar från Skåne (Hässleholm, 
Finja och Osbv 1882), Småland (Stenbrohull 1882), Östergöt
land (Sunds sn 1873, 1878 och 1880), Uppland (1877 och 1878), 
Gästrikland (Ockelbo), Medelpad (Haverö), Härjedalen (Linsäll och 
Sveg 1879), Jämtland (Åreskutan, Kall sn) och Norge (Hcdemar- 
ken 1883). Kyrkoherde S. J. Enander insamlade rätt många 
Sphagna i Härjedalen (Lillhärdal). C. O. Hamnström har bidra
git med Sphagna från Skåne och kyrkoherde S. Medelius före
trädesvis från Småland (Madesjö 1910 och 1911). Ett rikt Sphag- 
mim-material har professor C. Malmström lämnat museet från 
Halland (Tönnersjöheden), Västerbotten (Degerfors sn) samt Lyck
sele lappmark (Lycksele sn). Professor E. Melin har bidragit med 
en diger kollektion från Ångermanland och Närke och förf. med 
ett omfattande material från Småland (Ålem sn 1929), Söderman
land och Uppland samt isynnerhet från Västmanland (Arboga-
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trakten, Sala, Ljusnarsbergs, Skinnskattebergs och Ramsbergs 
s.nar). Kapten Carl Stenholm var en intresserad och flitig in~ 
samlare av Sphagna i Halland, Västergötland och de flesta lapp
markerna. Johan Ångström efterlämnade ett omfattande Sphag
num-material från Uppland (Vendel sn), Medelpad, Ångermanland 
(Nyliden och Örnsköldsvik) och framför allt från Åsele och Lyck
sele lappmarker. Avdelningens ordinarie tjänstemän professor 
T. G. Halle och docent R. Florin ha i hög grad lagt an på 
Sphagna, särskilt under deras ovan omtalade resor i fjälltrakterna. 
Under de sista åren har museet fått mottaga ett utomordentligt 
rikt Sphagnum-material huvudsakligast från Skåne (c:a 600 num
mer) av amanuens Stig Waldheim i Lund. Den som dock 
främst av alla förtjänar nämnas bland dem, som insamlat Sphag
num-material och lämnat sådant till museet, är provinsialläkare 
Gerhard Åberg. Allt vad han tidigare insamlat i olika provinser, 
särskilt från Jämtland och Värmland (tillhopa 6,200 nummer, 
varav det mesta utgöres av Sphagna), finnes förvarat i Hj. Möl
lers herbarium, men under de senare åren av sin levnad läm
nade Åberg även rätt mycket direkt till Riksmuseet. Dessutom 
har Åberg kritiskt granskat de flesta exemplar i det omfattande 
Sphagnum-herhariet, ävensom bestämt allt till Riksmuseet inkom
met nytt material.

Det skandinaviska levermossherbariet. Beträffande detta herba
rium her jag först att få hänvisa till den redogörelse över det
samma, som H. W. Arnell publicerade i Svensk Botanisk Tid
skrift år 1915, sedan han ordnat och kritiskt granskat detta re
dan då rätt omfattande herbarium. Herbariet har emellertid se
dan dess företett en stadig tillväxt och uppgår numera till omkring
9,000 inmonterade exemplar samt c.a 700 ännu obestämda i lösa 
konvolut.

Av de i det föregående omtalade svenska botanister, vilkas her- 
barier kommit i Riksmuseets ägo, ha så gott som alla även sam
lat levermossor, och dessa ha inordnats i museets levermossher- 
barium. Så finnas levermossor, tagna av exempelvis G. Wahlen
berg, C. G. Myrin, O. L. Sillen, E. A. Strömbäck, C. O. Hamn
ström, C. Hartman, W. R. Hartman, P. T. Cleve, Hj. Mosén, R. 
Odelberg och E. V. Ekstrand. De värdefullaste samlingarna av 
levermossor, som Riksmuseet förvärvat, äro J. Ångströms (med 
svenskt levermossmaterial företrädesvis från Uppland samt Lyck
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sele och Lule lappmarker), K. F. Thedenius’ (med insamlingar 
från Stockholmstrakten samt Dalarnas och Härjedalens fjälltrak
ter) och Hj. Holmgrens. Holmgrens herbarium är det på svenskt 
levermossmaterial rikaste och lämnar högst värdefulla bidrag till 
kännedomen om levermossornas utbredning i Sverige.

Bland övriga samlare, som lämnat rikliga bidrag till levermoss- 
herbariet, förtjäna nämnas: R. Tolk, K. A. Tu. Seth, P. Dusen, 
A. Arvén, K. L. Löfvander, Ivar Söderberg, G. Samuelsson och 
Herman Persson. R. Florin har på senare år gjort betydande 
samlingar av levermossor särskilt i Stockholmstrakten, Härjedalen 
och Jämtland; T. G. Halle i Småland, Västergötland, Härjedalen, 
Jämtland, Åsele och Lule lappmarker och förf. slutligen i Söder
manland, Uppland och Västmanland. De luckor i vår kunskap 
om levermossornas utbredning i vårt land, varom Arnell talar i 
sin redogörelse (sid. 394), torde sålunda ej längre vara så stora, 
även om man kunde önska, att det nytillkomna vidlyftiga mate
rialet bleve lika kritiskt granskat som de äldre, av den fram
stående hepatikologen genomgångna samlingarna.

Det extra-skandinaviska mosshcrbariet.

Även detta herbarium har ökats avsevärt under de senaste 
25 åren, om också inte i samma höga grad som det skandina
viska. Enbart antalet inmonterade bladmossor uppgår till omkring 
40,000, vartill komma c:a 10,000 i lösa konvolut. En mängd 
bryologer från olika länder äro representerade i herbariet; här 
skall emellertid egentligen endast nämnas de svenskar, som mest 
bidragit till herbariets ökning.

Vegaexpeditionens arktiska mossamlingar blevo först 1915 in
förlivade med avdelningen, liksom även de mossor, som insam
lades på Novaja Semlja av professor F. It. Kjellman (1846—1907). 
Mossor från Novaja Semlja, Beeren Eiland, Spetsbergen och Kung 
Karls land, Jan Mayen och Nordostgrönland ha vid olika tillfäl
len förärats museet av dåvarande föreståndaren för Kungsholmens 
enskilda läroverk, fil. lic. O. Ekstam. Genom inköp har förvär
vats hela den samling mossor, som professor H. Nilsson-Ehle 
hophragte i Lenadalen i norra Sibirien 1898. Likaså ha förvär
vats de mossor, som lektor H. W. Arnell hemförde från nedre 
Jenisej. Mossor från Grönland skänktes år 1885 av statsgeologen 
N. O. Holst (1846—1918), och senare ha sådana även erhållits
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från professor H. G. Simmons och dr P. Dusen. Mossor från 
Spetsbergen och Grönland ha skänkts av komminister J. Lagerkranz.

Från andra delar av världen än de arktiska föreligga också 
stora samlingar.

Vad Asien beträffar märkas mossor från Japan skänkta av 
professor A. E. Nordenskiöld; sådana från Japan, Korea, Vladi
vostok och Singapore samlade av dåvarande löjtnanten vid K. 
Flottan S. Ankarcrona och bestämda av C. M. Müller (därav 20 
nya arter); vidare mossor från Java inköpta av lektor Hj. Möl
ler samt från Java och Nya Guinea samlade av E. Nyman. Ge
nom hyte ha förvärvats mossor från Himalaya samt en synner
ligen omfattande samling från de Nederländska kolonierna [1913].

Från Nya Zeeland har genom statsinköp år 1876 förvärvats 
till museet en omfattande mosskollektion, vilken hopbragts av 
professor S. Berggren. Från professor N. J. Andersson (1821— 
1880) föreligger ett stort antal mossor insamlade under fregatten 
Eugenics världsomsegling [1851-—1853]. — Professor C. Skotts
berg har skänkt en samling mossor från Hawaii och andra 
ögrupper i Stilla havet.

Från Afrika märkas mossor från Transvaal och Kanarie
öarna, insamlade av N. Bryhn, från Centralafrika av professor 
Gerhard Lindblom och lektor H. Granvik, från Kamerun av dr 
P. Dusén och lektor R. Jungner, från Madeira och Azorerna av 
dr Herman Persson [inköpta av museet 1930] och från Teneriffa 
av professor A. Tullgren.

Mossor från Nordamerika ha vid olika tillfällen skänkts av 
lektor N. C. Kindberg. Hans efterlämnade stora herbarium, vil
ket är särskilt betydelsefullt genom sina omfattande och viktiga 
originalsamlingar från Canada och Newfoundland, har donerats 
till Riksmuseet av grosshandlare Seth Kempe.

Från Sydamerika föreligger ett mycket rikt material. Stora 
insamlingar ha gjorts av P. Dusén i Brasilien, Patagonien, Magel- 
lansländerna och Chile. Huvudserien av de under Svenska Syd- 
polsexpeditionen 1901—1903 i Magellansländerna, Sydgeorgien och 
det antarktiska området insamlade mossorna ingå nu i detta her
barium. Slutligen har museet erhållit en större samling mossor 
från Patagonien, Eldslandet, Juan Fernandez, Falklandsöarna och 
Sydgeorgien, samlade av C. Skottsberg under ett flertal expedi
tioner resp. av Th. Halle [1907—1909] och dr E. Ljungner [1932 
—1934],
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Den extra-skandinaviska Sphagnum-samlingen är ännu ej ordnad 
och ej heller särdeles omfattande i jämförelse med övriga sam
lingar.

Det extra-skandinaviska levermossherbariet är däremot ovanligt 
rikhaltigt, vilket redan framgick av Arnells i det föregående om
nämnda redogörelse. Bland viktigare nyförvärv efter 1915 mär
kas en kollektion från Kreta, hopbragt av professor G. Samuels
son och bestämd av S. Medelius, en kollektion från Västindien 
(Cuba ocb Haiti) av fil. dr E. L. Ekman samt ett stort levermoss- 
material, som ingick i A. Arvens herbarium.

På Riksmuseets paleobotaniska avdelning finnas slutligen för
varade följande mossexsickal, av vilka de med M utmärkta till
höra lektor H.i. Möller; de övriga äro museets egendom.

Hamberg, K. II. R., Kryptogam-Herbarium (100 arter på 19 blad). Stock
holm 1895. M.

Hartman, Rob., Bryaceae Scandinaviae exsiceatae, Fase. 1—XV. Gevaliae 
1857—1874. (2 fullständiga exemplar, samt därtill fase. II—X och en 
ofullständig fase. VIII.)

Lindgren, S. J., Musci Sueciae exsiccati, Fasc. I—VI. Upsaliae et Gevaliae 
1835—1844.

Sieurin, J., Svenska mossor, Del I.
Sillén, O. L., Musci Sueciae exsiccati, Fase. VII—VIII. Gevaliae 1838. M.
—»—, Musci frondosi Scandinaviae exsiccati, I'asc. I—II, n:r 1—506. Ge

valiae 1875—1884.
Thedenius, C. F., Musci Sueciae exsiccati, Fase. V—VI. Gevaliae 1838. M.
Zetterstedt, Grimmieae et Andreaeae exsiceatae (50 blad). M.
Ångström, Johan, Musci frondosi & Ilepaticae (3 band).

Bauer, E., Musci Europaei (et Americani) exsiccati. Ser. 15—36, n:r 701 — 
2300. 1910—1936.

Brotherus, V. F., Musci Fenniae exsiccati, Fase. I—IX, n:r 1—450 (små, 
blå etiketter). Helsingfors 1871—1888.

—»—, Bryotheca Fennica, Fase. I—IV, n:r 1—400. Helsingfors 1910— 
1916. M.

Carrington, B. & Pearson, W. H., Ilepaticae Britannicae exsiceatae, Fasc.
I-IV, n:r 1—290. Manchester 1878—1890. M.

Corda, A. .1., Moos-Taschenherbar. M.
Crome, G. E. W., Sammlung deutscher Laub-Moose, Fasc. I—III (120 n:r). 

Schwerin 1803—1806. M.
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Delogne, C. & Gra vet, F., Les mousses de L’Ardenne, Fase. I—V, n:r 1— 

250. Gand 1868—1872.
Dietrich, D., Sammlung' deutscher Laubmoose, Lebermoose und Flechten, 

4. Auf]. (1 vol., 43 blad). Jena 1853. M.
Fonck, H. Chr., Cryptogamische Gewächse (besonders) des Fichtelgebirg’s, 

Heft 1—36, n:r 1—745. Leipzig 1801—1831. (Härtill dubletter av 19 häften 
samt Heft 2, 3, 4, 5 o. 6 i särskild kartong med en skriven »Table Gé- 

nérale des Fascicules».)
Gottsche, C. M. & Rabenhorst, L., Hepaticae Europeae, Decas XXI—LXVI, 

n:r 201—660. Dresden 1862—1879. (Decas XL—LXVI M.)
Hobson, E., British Mosses and Hepaticae, Vol. I—II. Manchester 1818— 

1822. M.
Hoppe, Taschen-Herbarium für die Jungermanien. 1817. M.
Husnot, T, Musci Galliae, Fase. XVII—XIX (Fase. XVIII-XIX ej fullständiga).
IIusnot, Lamy & Puget, Hepaticae Galliae, Fase. I—VIII, n:r 1 200. (8:e

fasc. i 2 exemplar.)
HÜBENER, J. W. P. & Genth, E. F. F., Deutschlands Lebermoose, Lief. I—V, 

n;r 1—125. Mainz 1836—1839. (2 fullständiga exemplar.) M.
Jack, J. B., Leiner, L. & Stizenberger, E., Kryptogamen Badens, Fasc. Ill, 

X, XVI, XIX—XXI (ofullständiga). Constanz. M.
Kneiff, F. G| & M.ERKER, Ch. Ph. W., Musci frondosi, Fase. I—X, n:r 1— 

250. Argentorati 1825—1832. M.
Kopsch, A., Bryotheca Saxonica, Cent. I—VI. Leipzig 1919—1936. M.
Limpricht, K. G., Bryotheca Silesiaca, Lief. I—VII, n:r 1—350. Breslau 

1865—1870. M.
Lindberg, S. O. & Lackström, E. F., Hepaticae Scandinavicae, Fase. I, n:r 

1—25 & I—V. Helsingfors 1874. M.
Migula, W., Kryptogamae Germaniae, Austriae et Ilelvetiae exsiccatae, 

Fasc. 1—32, n:r 1-350. 1902—1907. M.
Naturhistorisches Hofmuseum, Wien, Cryptogamae exsiccatae, Musci. 

(619 n:r.)
Prager, E., Sammlung europäischer Harpidium- und CalUergon-Formen. 

1910. M.
—»_ Sphagnotheca Sudetica, Fasc. I—II, n:r 1—150. 1909—1911. M.
Rabenhorst, L., Hepaticae Europaeae, Decas I—XX, n:r 1—200. Dresden 

1855—1862.
—, Cryptogamae Vasculares Europaeae, Fasc. I—V, n:r 1—125. Dresden 

1858—1870."

—»—, Bryotheca Europaea, Fasc. I—XXVII, n:r 1—1350. (Därtill dubletter 

av n:r 11 och 26.) Dresden 1858—1876. M.
Reinsch, Paulus, Phascaceae Europae microscopice preparatae. 1873. 

(Skrivna etiketter, tryckta figurer.)
Roze & Bescherelle, Muscinées des environs de Paris, Fasc. 2—4. Paris 

1861—1862. M.
Savicz, Lydia & Savicz, V. P., Bryotheca Rossica, Decas I. Leningrad 1927. M.
Schiffner, V., Hepaticae Europeae exsiccatae, Ser. I—XXIII, n:r 1—1150. 

1901—1938. M.



Shedinsky, N. C., Herbarium Cryptogamicum Rossicum, Fase. I, n:r 1—25- 
Petropoli 1876. M.

Torka, V., Bryotheca Posnaniensis, Lief. I—II, n:r 1—100. Nakel 1914. M. 
Verdoorn, Fr., Hepatieae seiectae et criticae, Ser. I—X, n:r 1—450. Utrecht 

et Lugduni Batavorum 1931—1936.
—»—, Musci selecti et critici, Ser. I—V, n:r 1—250. Lugduni Batavorum 

1934—1938.
Wagner, H., Cryptogamen-Herbarium, Lief. 1—5 (samt därtill Ser. II). 

Bielefeld 1857—1860. M.
Warnstorf, C., Europaeische Torfmoose, Ser. I—IV (8 band), n:r 1—401. M. 
Wirtgen, Ph., Flora Rhenana, Editio nova. (13 fase., 1200 n:r.)
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De Möllerska samlingarna.

Lektor Möllers skandinaviska bladmossherbarium torde i det när
maste innehålla lika många nummer som Riksmuseets eget, d. v. s. 
omkring 110,000, varav cirka två tredjedelar äro inmonterade på 
herbarieark och resten ligger i lösa konvolut, dock bestämda och 
ordnade. Herbariet innehåller mycket, som icke ingår i museets 
skandinaviska bladmossherbarium och är sålunda intet parallell
herbarium till detta, utan de båda herbarierna komplettera var
andra på ett utmärkt sätt.

Huvudparten av herbariet utgöres helt naturligt av material, 
som Möller själv insamlat under sina många i det föregående 
omnämnda resor. Bland samlingar, som dessutom ingå i herba
riet, må särskilt framhållas C. G. Myrins, A. L. Grönvalls och 
Harald Lindbergs, av vilka det sistnämnda innehåller hland 
annat alla S. O. Lindbergs originalexemplar, vidare F. Ehr- 
harts »Plantae cryptogamae Linnaei exsiccatae» samt V. F. Bro- 
therus’ båda exsickat »Musci Fenniae exsiccati» och »Bryotheca 
Fennica».

Möllers skandinaviska Sphagnum-herbarium omfattar c:a 12,000 
nummer. Av dessa utgöres närmare hälften av material, som 
dr Gerhard Åberg insamlat under sina många botaniska resor.
I herbariet ingår även Harald Lindbergs betydande och mycket 
värdefulla Sphagnum-samling.

Möllers skandinaviska levermossherbarium är även lika omfat
tande som Riksmuseets och innehåller, förutom vad Möller själv 
insamlat, ett stort och värdefullt material, som hopbragts av andra 
bryologer och samlare.

Det ojämförligt största och dyrbaraste i de Möllerska sam
lingarna är det extra-skandinaviska bladmossherbariet. Det upp



RIKSMUSEETS MOSSHERBARIER 73

skattas av Möller själv till c:a 140,000 inmonterade exemplar (där
ibland äro Sphagna icke inräknade) och är sålunda omkring tre gån
ger så stort som Riksmuseets eget motsvarande extra-skandinaviska 
herbarium. Härtill komma omkring 4,000 exemplar i lösa konvolut, 
som ännu ej hunnit inordnas. Samlingen är ordnad alfabetiskt 
efter E. G. Paris’ »Index Bryologicus» och omfattar icke mindre 
än 14,740 arter, varieteter och former, tillhörande 481 släkten.

De allra flesta mera kända bryologer äro representerade i her- 
bariet, vilket dessutom är ovanligt rikt på originalexemplar. Många 
av Möller förvärvade utländska herbarier och exsickat ingå även 
i den unika samlingen. Av dessa må här endast nämnas de vik
tigaste.

Det största och värdefullaste är Forstrat Georg Roths her
barium, som innehåller originalexemplar av ett mycket stort an
tal arter. Ett märkligt herbarium är Johan Kaulfuss’, som inne
håller mossor från olika delar av världen, däribland många i 
originalexemplar. Mycket värdefulla äro även samlingar av super
intendent Baeckhaus från Westfalen, Rhenlandet och Tyrolen, 
P. Dusén från Kamerun och Sydamerika, Levier från Italien, 
Korsika, Spanien och i synnerhet Himalaya samt E. Nyman från 
Java och Nya Guinea. Vidare må nämnas att W. Ph. Schimper 
är representerad genom alla sina originalexemplar.

Följande exsickatverk äro inordnade i herbariet:
Bauer, E., Bryotheca Bohemica.
—, Musci Europaei exsiccati.
Berggren, S., Musci Spetsbergenses exsiccati.
Breutel, Musci frondosi exsiccati.

Fendler, A., Musci Venezuelenses.
Fleischer, Musci frondosi Archipelagi indici et polynesiaci.
Flora exsiccata Austro-IIungarica.
Hornschuchs exsickat.

Gottsche & Rabenhorst, Hepaticae Europaeae (delvis).
Grout, North American Musci perfecti.
Husnot, Musci Gallici.
Jack, Feiner, Stizenberger, Kryptogamae Badens.
Ivneiff & M.ERCKER, Musci frondosi in Alsatia etc.
Limpricht, Gust., Bryotheca Silesiaca.
Müller, H., Laubmoose Westfalens.
Flora exsiccata Bavarica, Nürnberg.
Rabenhorst, G. L., Bryotheca Europaea.
Rehmann, Musci Austro-Africani.
Pringle, Plantae Mexicanae.
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Schade & Stoke, Hepaticae Saxon, exsiccatae.
Schiffner, Victor, Bryotheca Brasiliensis.
Schrader, Plantae cryptogamae.
Schultz & Winter, Herbarium normale.
Thiele, Laubmoose der Mittelmark.
Ule, Bryotheca Brasiliensis.
Verdoorn, Bryotheca Ardennae exsiccata.

Möllers extra-skandinauiska Sphagnum-herbarium kan med rälla 
framhållas som en verklig pärla bland de Möllerska samlingarna. 
Det omfattar icke mindre än 153 arter och 1,017 varieteter och 
former i tillsammans G,327 exemplar eller nummer, alla inmon
terade på herbarieark. Hela samlingen har granskats av Ger
hard Åberg. Bland inordnade exsickat märkas Gravets »Sphag- 
notheca Belgica» och C. Warnstorfs »Sphagnotheca Europaea».

Möllers extra-skandinauiska leuermossherbarium omfattar 9,201 
inmonterade nummer. Antalet arter och varieteter uppgår lill 
1,943.

Stockholm den 3 januari 1941.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden 

om märkliga växtfynd o. d.

Hippophae rhamnoides L. i Bohuslän.

I Svensk Botanisk Tidskrift 1939, sid. 99—101, har G. Degelius lämnat 
meddelande om en ny fyndort för havtorn i Bohuslän och diskuterar i 
anslutning därtill frågan, huruvida arten på sina nuvarande växtplatser 
i detta landskap är vild eller inplanterad och om den i förra fallet är att 
uppfatta som relikt eller recent. Degelius synes anse mest sannolikt, att 
arten är spontan, men lämnar i avsaknad av pollenanalytiska undersök
ningar den frågan öppen huruvida de nutida bestånden ha natur av re
liktförekomster eller uppstått genom sen spridning, t. ex. från Jylland.

Då jag för närvarande är sysselsatt med ett arbete rörande Bohusläns 
nivåförändringar och för detta ändamål undersöker ett stort material av 
torv- och sedimentlagerföljder, är jag i stånd att redan nu meddela, att 
jag i flera fall anträffat pollen av Hippophaé i torv och gyttjor av hög 
ålder, varav otvivelaktigt framgår att arten levat i Bohuslän under post- 

glacialtidens äldre skeden.
De lokaler, där jag anträffat pollen av Hippophaé äro följande: 1) lorv- 

mark N om Flöglniltstjärn, Skee socken, 112,5 m ö. h. 2) Torvmark nära 
Kålstad, Tanums socken, 90 m ö. h. (i pro%% insamlade av fil. mag. Ivar 

Johansson, Uppsala). 3) Torvmark Ö om Branstaby, Kville socken, 90 m ö. h.
4) Torvmark NO om Hällevadsholm, Svarteborgs socken, 70,4 m ö. h.

5) Torvmark nära Mollsjö, Bäve socken, 111 m ö. h.
Å de fyra förstnämnda lokalerna tillhör Hippophaé den första flora, 

som invandrade till trakten efter inlandsisens avsmältning. Jämte Hippo
phaé träffas i dessa lager pollen endast av Pinus, Betala och Salix. A 

lokalen i Bäve socken uppträder Hippophaé i avsevärt yngre lager, sanno
likt tillhörande tiden närmast före den postglaciala havstransgressionens 
maximum (litorinamaximum). Där finnes jämte förut nämnda även pol

len av Alnus, Corylus, Quercus och Tilia.
Del förefaller därför tänkbart, att Hippophaé i Bohuslän sedan post- 

glacialtidens äldsta skede följt stranden under dess successiva föiflytt
ning från högsta marina gränsen ned till nuvarande kust och att de nu
varande bestånden sålunda kunna vara relikter. Å andra sidan är ju dock
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ingalunda uteslutet, att några av eller alla dessa bestånd uppstått genom 
nykolonisation från annat håll i senare tid. Eventuella nya fynd av 
Hippophaé-pollen i lager från skedena mellan litorinamaximum och nu
tiden skulle ju stödja förmodandet om artens fortvaro i Bohuslän under 
hela postglacialtiden, och jag skall vid den fortsatta bearbetningen av 
mitt material ha uppmärksamheten riktad på denna fråga.

Anledningen till att jag är benägen räkna med möjligheten av en obru
ten förekomst av Hippophaé i Bohuslän under hela postglacialtiden är 
resultaten av de studier jag ägnat artens fossila uppträdande i Gästrik
land, och som jag i korthet redogjort för i beskrivningarna till de geo
logiska kartbladen Storvik (sid. 142) och Gävle (sid. 9—10 och 138). llav- 
tornet bildar mångenstädes utmed Gävlebuktens stränder utomordentligt 
vackra snår omedelbart ovanför högvattenlinjen. Växten koloniserar ny 
mark, som torrlägges genom landhöjningen, men då den ej tål beskugg- 
ning, undantränges den successivt av andra buskar och träd och upp
träder därför endast omedelbart invid stranden. I södra Gästrikland 
uppträder Hippophaé liksom i Bohuslän redan i traktens äldsta vegetation 
tillsammans med Pinus, Helula och Salix (Hoschtjärnsmossen å bladet 
Storvik, 209 m ö. h., nära högsta kustlinjen). Vidare träffas Hippophaé- 
pollen inom bladet Gävle regelbundet i de brackvattensgyttjor, sand- och 
lersediment, som avsatts i olika bäcken omedelbart före dessas isolering 
från havet inom hela höjdzonen från 60-metersnivån (lilorinatid) ned till 
nuvarande strand. Hippophaé har alltså bevisligen fortleval i Gästrik
land, åtminstone alltifrån litorinatiden genom att successivt kolonisera 
genom landhöjningen torrlagda nya strandremsor, och det förefaller där- 
tör ej osannolikt, att den uppträtt i Bohuslän på liknande sätt.

Sveriges Geologiska Undersökning, Stockholm 50, i augusti 1940.

Ragnar Sandegren.

När ovanstående redan förelåg i korrektur, hittade jag pollen av Hippo
phaé i material från ännu en lokal i Bohuslän. Fyndet gjordes i prov in
samlade av fil. lic. P. O. Atlestam, Göteborg, från en torvmark vid L. 
Risby i llålta socken, varigenom artens forna förekomst även i södra 
Bohuslän påvisats. Hippophaé uppträder även på denna lokal i lager från 
postglacialtidens äldsta del med en pollenflora av för övrigt endast Pinus, 
Betula, Corglus och Salix. Att den vuxit i närheten av havsstranden visas 
av, att pollenet förekommer endast i översta delen av den marina ler- 
gyttjan och i understa delen av närmast överlagrande sötvattensgyttja.

R. S.

Tvenne nya fyndorter för blåsippa (Anemone hepatica L.)
i Västerbotten.

Som blåsippans utbredning i övre Norrland har ett icke ringa växt- 
geografiskt intresse, vill jag här nedan meddela tvenne förut ej publicerade 
fyndorter från Västerbotten för växten i fråga, på vilka jag blivit upp
märksammad under förra året.

76
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Den ena fyndorten är belägen inom Vännäs socken och Orrböle by 
(2 km V om Tväråbäcks järnvägsstation), på ostsluttningen av ett berg 
c:a 400 m väster om sydligaste gården i byn. Blåsippan uppträder här 
synnerligen allmänt inom ett c:a 50—100 m brett och 400 m långt översilat 
område. På samma plats träffas även bl. a. Daphne och Calypso. — Första 
meddelandet om denna fyndort lämnades mig av länsskogvaktaren Gunnar 

Olsson i Vännäs.
Den andra fyndorten ligger ävenledes i Vännäs socken, men på marker 

tillhörande Österselets by (c:a 15 km NV om Vännäs köping, intill och 
öster om Umeälven). Blåsippan uppträder här rikligt inom ett område 
av c:a 100 m:s längd och 20—30 m:s bredd å en västsluttning ett hundratal 
meter söder om sydligaste gården i byn. — Meddelande om denna fynd
ort lämnades mig av eleven vid Umeå lantbruksskola Lage Nilsson från 
Österselet, Vännäs.

Torsten Tilländer.

/ /

Ytterligare några svampfynd i Dalarna.

I denna tidskrift lämnade jag 1937 en liten förteckning på några av mig 
under 10 somrar vid Vikarbyn i Rättviks socken iakttagna svampar. Efter- 
sommaren och hösten 1940 hade jag tillfälle att under ungefär två månader 
göra mykologiska exkursioner kring Persborg i Rättviks socken, huvudsak
ligen mellan Persborg och Rättviks municipalsamhälle. I nedanstående 
förteckning meddelas nu de härunder gjorda svampfynden med angivande 
för varje art av den första dag, då jag iakttog det första välutvecklade 
exemplaret.

16/i. Cantharellus cibarius, Marasmius oreades, Pholiota mutabilis, Pholiota 

praecox.
17A. Boletus scaber, Clitocybe laccata, Hydnum repandum, Lactarius rufns.
19A. Paxillus involutus, Russula xerampelina.
s1/t. Boletus rufus, Inocybe rimosa, Marasmius scorodonius.
*4/7. Gomohidius ylutinosus, Russula aeruginea.
25/i. Pholiota marginata, Russula delica, Russula fragilis.
29/j. Boletuspiperatus, Boletus subtomentosus, Polyporus confluens, Amanita 

rubescens, Amanita umbrina, Clitocybe funicularis, Clitocybe squamulosa, 
Hypholoma capnoides.

Vs. Lactarius trivialis, Russula vinosa.
*/s. Cortinarius camphoratus, Lactarius turpis, Russula vesca.
6/s. Lactarius deliciosus, Russula elatior.
8/s. Lactarius helvus, Lactarius scrobiculatus.

12/s. Amanita porphyria, Armillaria mellea, Clitocybe inversa, Russula 
consobrina.

“Vs. Amanitopsis vaginata f. fulva, Clitocybe infundibuliformis, Coprinus 
atramentarius, Lactarius torminosus, Psalliota abruptibulba, Tricholoma 
flavobrunneum.

18/s. Amanita muscaria, Clitocybe gigantea.
19/s. Flammula alnicola, Lactarius vietus.
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2%. Clitocybe odora, Coprinus comatus, Flammula lubrica, Tricholoma 
grammopodium.

21/s. Lycoperdon gemmatum, Clitocybe clavipes, Lepiota excoriata, Tri
choloma inamoenum.

22/s. Cantharellus aurantiacus.
27s. Boletus elegans, Clitopilus prunulns, Cortinarius cinnamomeus, Cor- 

tinarius sanguineus, Flammula lenta, Hygrophorus olivaceoalbus, Pholiota 
confragosa, Tricholoma virgatum.

s'/s. Clavaria bolrylis.
V». Lycoperdon pyriforme, Boletus bovinus, Psalliota silvatica, Stropharia 

depilala, Tricholoma equestre.
V». Clitocybe nebularis.
6/d. Bovista nigrescens, Tricholoma sordidum.
V». Cantharellus umbonatus, Hygrophorus caprinus.
7». Helvetia infula, Hygrophorus eburneus, Hygrophorus pratensis, Tri

choloma vaccinum, Russula farinipes.
18/o. Cantharellus infundibuliformis, Cortinarius varius, Gomphidius rosens.

Bland arter, som förekommo ymnigt, förtjäna att nämnas Lepiota rhaco- 
des (Lepiota procera iakttog jag däremot icke) och Tricholoma nudum, vilken 
senare var mycket vanlig fram på höstsidan liksom också Boletus edulis 
och dess dubbelgångare Boletus felleus. Kantareller voro däremot icke 
vanliga utom i Vikarbyn, där jag kunde insamla dem dagligen. Likaså 
insamlade jag Inocybe geophylla f. lilacina tämligen rikligt i skogen ovan
för Persborgs hotell.

Slutligen vill jag nämna att den 24 augusti anträffade jag sex exemplar 
av Lactarius vietus, vilka märkligt nog växte ovanpå en granstubbe. Den 
5 september fann jag Clitocybe gigantea med en hattdiameter av 39 cm.

Den sällsynta Tricholoma focale påträffades i fyra ex. under en exkur
sion den 9 september till Nittsjö, och Hygrophorus hypothejus fann jag i 
elva ex. redan den 13 september, vilket måste betecknas såsom ovanligt 
tidigt, då den plägar vara en av de svamparter, som senast visar sig på 
hösten.

Bengt Cortin.
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RECENSIONER.
Bawden, F. C., Plant Viruses and Virus Diseases. — Leiden 

1939, Chronica Botanica Co. 272 sid. Pris holl, gulden 7: —.

Under den sista tioårsperioden har från olika håll utgivits åtskilliga 
läro- och handböcker, där virologins dittillsvarande utveckling, resultat 
och metoder lagts fram i lättillgänglig form. Ett av de senaste — och i 
referentens tycke ett av de bästa — bidragen på området är Bawdens 
ovannämnda arbete. Författaren, själv en erkänd auktoritet inom virus
forskningen, har här på ett klart och lättfattligt sätt redogjort för och 
kritiskt behandlat de resultat, som virologin kunnat uppvisa fram till 
sommaren 1939. Man lägger särskilt märke till, alt författaren utan att 
undanhålla sin egen mening hela tiden klart skilt på fakta och åsikter 
och i de åtskilliga fall, där resultat står mot resultat, icke tvekat att 

ställa frågan öppen.
I en inledande översikt ges en kort framställning av viktigare data i 

virusforskningens historia och av de olika åsikterna om virusämnenas 
natur. Dessutom tar författaren upp till skärskådande några av de för
slag till systematik och nomenklatur av virus, som hittills framkommit; 

samtliga få blankt underbetyg.
Ett virus ger ju sin närvaro tillkänna blott genom de förändringar det 

framkallar hos sin värdväxt. Som författaren betonar, blir därför studiet 
av sjukdomsbilden, som har sin givna betydelse inom patologins alla 
grenar, av alldeles särskild vikt, när det gäller virussjukdomarna. Symp- 
tomatologin har också i överensstämmelse härmed fått disponera hela 
två av bokens femton kapitel. En relativt fyllig framställning har även 
ägnats överföringen av virus från planta till planta och isynnerhet in

sekternas framträdande roll härvidlag.
Ett kapitel upptar en redogörelse för hur ett och samma virus kan 

befinnas vara uppdelat i stammar av olika virulens, uppträdandet av 
nya dylika stammar genom »mutationer» och förekomsten av förvärvad 
immunitet mot vissa virus. Studiet av virusämnenas serologiska reak
tioner, som på sistone blivit en ganska framträdande del av virologin, 
har fått en utförlig skildring i ett annat kapitel.

Vid läsningen av det avsnitt av boken, som behandlar de virussjuka 
växternas fysiologi, får man tillfälle att ännu en gång lägga märke till 
hur litet, som hittills gjorts på just detta område och i hur ta fall man 
egentligen uppnått några slutgiltiga resultat. För den intresserade fysio

logen torde här finnas åtskilliga arbetsuppgifter att hämta.
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I kapitlet om »Classification and Control» kommer författaren med en 
del positiva förslag i anslutning till sin tidigare kritik av nu rådande 
principer eller kanske snarare brist på principer för virussystematiken. 
Dessutom får man en kortfattad översikt av de vägar, som stå till buds 
vid bekämpandet av virussjukdomar hos växter.

Bokens huvuddel är emellertid ägnad åt den del av virologin, till vil
ken f. n. det kanske allra största intresset knyter sig, nämligen frågan 
om virusämnenas natur. De senaste årens undersökningar av Stanley 

och Bawden & Pirie m. fl. refereras och diskuteras ingående. Allt tycks 
numera tala för att åtminstone tobaksmosaikens virus, potatisvirus X 
och några andra utgöras av olika nukleoproteiner, som med vanliga bio
kemiska metoder kunnat renframställas ur resp. värdväxter och nog
grant undersökas beträffande sina kemiska och fysikaliska egenskaper. 
Det torde väl också vara bara en tidsfråga, när även åtskilliga andra 
virus på detta sätt kunna »framföras i frihet» och närmare definieras. 
I och med att vissa virusämnen sålunda utan att förlora sina väsentliga 
egenskaper kunna behandlas enligt vanliga kemiska metoder, aktualiseras 
ånyo frågorna: levande eller icke-levande?, hur uppkomma virus? och 
hur sker förökningen av virus i värdväxten? De skäl och motskäl, som 
här kunna ställas upp, ha sammanförts i sista kapitlet, som är det icke 
minst intressanta även om författaren sett sig nödsakad erkänna vår 
oförmåga att f. n. hesvara frågorna tillfredsställande

Varje kapitel avslutas med litteraturhänvisningar, huvudsakligen om
fattande nyare arbeten. — Ett 30-tal goda bilder belysa textens fram
ställning. I ett arbete sådant som detta skulle det emellertid ej ha 
skadat med betydligt flera bilder.

Daniel Lihnell.

IIallenborg, Torsten, S k ä r a li d. — Lund 1939. Sundqvist & Emond. 
151 sid., 1 karta och 88 illustrationer. Pris 8: 75 kr.

Bland Skånes naturminnesmärken intar utan gensägelse Skäralids dal
gång i Söderåsen genom såväl sin naturskönhet som sitt vetenskapliga 
värde en särställning. Känd och kär för alla skåningar torde den även 
utanför deras landamären åtnjuta rykte för märkvärdighet, och i tid
skriftslitteraturen har den, vilket även framgår av forks litteraturför
teckning, gång på gång omnämnts och i korthet beskrivits. Detta var 
dock ej tillräckligt. När man läst Hallenborgs populärvetenskapliga 
monografi, lika intressant för fack- som lekmannen, förstår man tillfullo 
att Skäralid är ett utomordentligt tacksamt ämne för en grundlig be
handling.

De första kapitlen äro närmast en turistskildring och som sådan mön
stergilla, en verklig »ledsven», som även beaktar det ökade behag saga 
och historia förläna en trakt. Därefter följer en framställning av de geo
logiska förhållandena, både berggrund och lösa jordlager. De glaciala 
företeelserna ha visat sig mera svårtolkade än man kanske haft anled
ning vänta. Forks på egna undersökningar grundade uppfattning om 
fornsjöarna på Söderåsen och Skäralids roll som dräneringssystem ha i
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allt väsentligt bekräftats av von Post. Särskild uppmärksamhet ägnar 
förf. åt rasbranterna, dalens mest platskrävande naturtyp. Ilan har roat sig 
med att söka beräkna bildningstiden för dessa imponerande stenmassor 
och kommer till en siffra av 10 ä 12,000 år; han håller för sannolikt att 
vi därmed även 1'å ett mått på dalens bildningstid, den skulle vara en 
postglacial erosionsdal, ej en sprickdal, som man vid första åsynen gärna 
velat tänka sig. Givetvis vila beräkningarna på rätt lösa grunder, och 
hänsyn bar ej kunnat lagas till alla faktorer. Ilans uppfattning slödes dock 
i allt väsentligt av geologiprofessorn K. A. Grönwall, som skrivit ett er- 

kännsamt förord till de geologiska kapitlen.
Huvudparten av utrymmet är ägnat åt Skäralids botaniska förhållanden. 

Dalen är ingen mötesplats för rariteter. Av sällsynta kärlväxter hyser 
den väl knappast mer än en enda, Polystichunx Braunii, som förf. också 
ägnar särskild uppmärksamhet; Dryopteris oreopteris och Asplenium adi- 
antum nigrum ha i senare tid ej återfunnits, varmed dock icke är sagt 
att de äro utgångna, ty Skäralid är rik på svårtillgängliga gömställen. 
Den intressantaste skogstypen utgöres av praktfulla rester av den lövbland
skog, som en gång torde ha intagit stort rum i Skåne och som innehåller 
så gott som alla våra ädla lövträd och en rik och vacker markflora. På 
de flesta ställen är dock boken dominerande och säkert även på fram
marsch, m. 1. m. hjälpt av människan. Planterad gran börjar nu närma 
sig även detta utpräglade lövskogsområde. Så pass orörd som dalen 
hittills förblivit rymmer den icke litet av dendrologiska märkvärdig
heter. Dit höra de gamla träden, den utmärkt vackra Hedera-förekomsten 
vid Lia mad och, framför allt vill man tycka, den skäligen unika Evo- 
nymus-dungen. Ett par kapitel äro reserverade för djurvärlden, där förf 
visar sig lika hemmastadd som i geologi och botanik. Som bihang lämnar 
han förteckning över växter, däggdjur och fåglar.

Ett särskilt kapitel sammanfattar Skäralids naturskyddsfrågor. Som un
derlag för en aktion åsyftande att rädda ett av Sveriges märkligaste natur
minnesmärken har IIallenborgs bok en ytterst viktig uppgift att fylla. Den 
genomandas av en lika stark som klok kärlek till naturen och ett fast 
medvetande om dess oersättliga värden. Tyvärr är för Skäralids del 
faran överhängande, och redan vittna kalhuggningar om det öde som 
hotar stora delar av av dalen, om intet ingripande från naturskydds
rörelsens sida snart göres. Här som så ofta annars är saken en eko
nomisk fråga. Betydande förvärv av enskild mark måste göras, och 
kostnaderna äro så pass höga, att de svårligen helt kunna bäras av en
skilda. Statsmakternas ringa intresse för naturskydd gör att utsikterna, 
särskilt i nuvarande beträngda tid, te sig mycket mörka. Förf. uttrycker 
sig dock rätt optimistiskt. Han betvivlar, att »våra största naturkle
noder» skulle få förfaras, »om de som makten hava vore underkunniga 
om vad saken gäller». Själv har han förvisso gjort en stor insats för att 
upplysa landet härom. Och kanske är den omständigheten att vi f. n. 
ha en skånsk regering icke alideles betydelselös.

Hallenborgs arbete är även ur litterär synpunkt framstående och sär
deles läsbart. Han har illustrerat det med egna förstklassiga fotografier, 
där även svåra objekt klarats med stor framgång. Den lilla kartan till-

6—40846. Svensk Botanisk Tidskrift. 1941.
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låter icke läsaren att i detalj följa författaren. Vore det inte en lämplig 
uppgift för ett par studenter vid Lunds universitets livaktiga geografiska 
institution att åstadkomma en detaljkarta i stor skala med vegetations- 
typer och naturmärkvärdigheter inlagda? Den borde kunna bli av stor 

vikt, då det gäller att bedöma skyddsfrågan.
Carl Skoltsberg.

Pfeiffer, Hans IL, Experimentelle Cytologie. — Leiden 1939. 
Chronica Botanica Co. 243 sid. Pris 7 guilders.

De första kapitlen av detta arbete behandla forskningsuppgifter, me
toder ocli försöksmaterial inom experimentell cytolögi samt morfologiska 
och organologiska företeelser. Därpå följer en framställning av plasmans 
aggregattillstånd, elasticitet, struktur och övriga fysikaliska egenskaper, 
rörelsefenomen, osmos och imbition, permeabilitet, vitalfärgning, elektro
fysiologi, jon-, temperatur- och strålningskonstans, cytogenes, restitution, 
åldrande och nekros, mitosens utlösning, förlopp och reaktion mot yttre 
ingrepp, vidare mikromanipulation, mikrokirurgi och mikrodissektion, 
intracellulär transplantation m. m. Sista kapitlet behandlar mera all
männa frågor och som avslutning följer en kronologi över de viktigare 
upptäckterna på detta område sedan 1748. Materialet är uteslutande 
botaniskt.

De mera kemiska och cytogenetiska delarna av celläran ha uteslutits 
och reserverats för ett senare band, som ställes i utsikt.

Framställningen är alltigenom kortfattad och saklig. Detta jämte det 
stora antal författare som namnes och refereras ger åt verket karaktären 
av uppslagsbok. Dess värde som sådan minskas dock tyvärr av en brist
fällig litteraturförteckning, som blott upptar en del av de i texten om
nämnda arbetena. Ett utförligt sakregister gör det möjligt för vem som 
helst att hastigt erhålla orientering inom det stora forskningsområde, 
som den experimentella celläran överspänner.

Af. G. Stålfelt.

Suessenguth, Karl, Neue Ziele der Botanik. — München 1939. 
J. F. Lehmanns Verlag. Pris häl t. RM 4:50, inb. RM 5:40.

Förf. har för sin framställning valt några av de viktigare forsknings
uppgifterna inom modern botanik, och han söker med hjälp av äldre och 
nyare litteratur ange dessa uppgifters mål och medel. Man läser gärna 
dessa försök till en klarare och skarpare formulering av själva pro
blemen. De många hypoteser och funderingar, som förf. överallt till
fogar och som väl äro avsedda att vara bokens egentliga innehåll, före
falla däremot rätt överflödiga. Genom teoretiserande och spekulerande 
söker förf. komma tillrätta med en rad systematisk-växtgeografiska och 
fysiologiska problem, lian kallar detta tillvägagångssätt »teoretisk bio
logi», och han gör sitt bästa för att bevisa dess existensberättigande. 
Det rent sakliga sökandet i beskrivning och experiment har enligt förf. 
hittills fått ett alltför stort utrymme i modern biologi. Det bör egent
ligen mera betraktas som det grövre hantverket. »Heute ist man in den
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Fehler verfallen, die rein geistige Arbeit am biologischen Problem zu 
beargwöhnen und die handwerkliche Bemühung mehr anzuerkennen als 
die Intuition» (sid. 152). Man kan väl likväl fråga sig, hur vår oöverskåd
liga litteratur skulle se ut om något år, om författare med begåvning för 
»teoretisk biologi» ännu mera än hittills skulle ge utlopp för vad som 
gärna vill gälla som intuition.

M. G. Stålfelt.

Naumov, N. A., Clés des Mucorinées (Mucorales). — Encyclopédie 
mycologique IX. — Lechevalier, Paris 1939. — 137 + xxxvi sidor, 82 fig. 
i texten.

Kühner, Robert, Le Genre Mycena (Fries). Etude cytologique et 
systematique des espéces d’Europe et d’Amérique du Nord. — Encyclopédie 
mycologique X. — Lechevalier, Paris 1938. — 710 sidor, 239 fig. i texten 
och 16 svarttrycksplancher.

Genom de ovan förtecknade volymerna har den rad monografier på 
olika mykologiens områden, som samlats under titeln »Encyclopédie my
cologique», fått en värdig fortsättning.

Naumov’s arbete utgör en utvidgad översättning av andra upplagan av 
ett på ryska publicerat bestämningsschema över mucorineerna. Ungefär 
samtidigt med det ryska originalet publicerade Zycha i »Kryptogamen
flora der Mark Brandenburg» sin monografi över samma grupp (se ref. av 
D. Lihnell i denna tidskrift 29 sid. 538—539). Vissa av dennes resultat 
har översättaren (S. Buchet) tillfogat i ett bibang till den franska edi
tionen, men på det hela taget synes Naumov erkänna många fler arter 
än Zycha. Större delen av artbeståndet har förf. haft i kultur, men i 
vissa fall ha arterna måst inplaceras i bestämningsnycklarna enbart efter 
beskrivningar. Tyvärr har förf. icke gjort någon som helst typografisk 
åtskillnad på arter, han känner genom autopsi, och sådana han känner 
blott från litteraturen. Såvitt ref. kan bedöma, utmärka sig nycklarna 
genomgående av stor klarhet och reda. — Arbetet innehåller vidare en 
alfabetisk förteckning på alla till 1933 beskrivna mucoriné-släkten och 
-arter, även tvivelaktiga och felplacerade sådana, en lista på alla de 
mucorinéer, vars sexuella stadier iakttagits, samt en utförlig litteratur
lista, vari alla arbeten upptagits, där originaldiagnoser eller notiser om 
könliga stadier stå att finna.

För varje studium av mucorineerna synes detta arbete liksom Zycha’s 

monografi vara oumbärligt.

Kühner’s monografiska studie över det artrika och kritiska släktet 
Mycena är utförd efter i huvudsak samma principer som hans monografi 
över Galera (se mitt referat i denna tidskr. 31 sid. 136—138) och uppvisar 
också samma förtjänster men också samma svagheter som denna. Förf. 
har dock i sitt senaste arbete tagit större hänsyn till museimaterial, vil
ket speciellt gäller de nordamerikanska arterna. Beskrivningarna äro 
osedvanligt utförliga och noggranna samt innehålla utom de makrosko- 
piska karaktärerna detaljerade mikroskopiska beskrivningar, avseende ej



84 RECENSIONER

blott basidier, sporer och cystider utan även fruktkropparnas anatomiska 
uppbyggnad, samt vissa mikrokemiska reaktioner. I övrigt vill ref., som 
måste bekänna total okunnighet ifråga om mycenornas artsystematik, av
hålla sig från varje eget omdöme om den speciella delen, i vilken 136 

arter beskrivas.
De inledande kapitlen bjuda osedvanligt mycket av allmänt intresse, 

sålunda ges i ett kapitel en koncentrerad framställning av den teknik, 
som kommit till användning vid de anatomiska, mikrokemiska och cyto- 
logiska undersökningarna inom släktet, i andra behandlas utförligt ana
tomien, fruktkropparnas utveckling och cytologien, varjämte till slut släk
tets omgränsning och systematiska ställning samt dess indelning disku
teras. För artgrupperingen har förekomst resp. saknad av amyloida 
ämnen i sporer och vegetativa hyfer visat sig ge en viktig ledtråd.

Kühner’s arbete fullföljer sålunda på ett förtjänstfullt sätt de lysande 

franska traditionerna från Patouillard, René Maire m. fl. i riktning mot 

ett naturligt hymenomycetsystem uppbyggt bl. a. på anatomiska, utveck- 

lingshistoriska och cytologiska karaktärer.

J. A. Nartnfeldt.

Richtig, Ignaz, Die Entstehung des Lebens durch stetige 
Schöpfung. — Amsterdam 1938. N. V. Noord-IIollandsche Uitgevers 
Maatschapij. xx + 371 sid. Pris liäft. gulden 6. —, inb. gulden 7.60.

I föreliggande bok förfäktas den tesen, att det organiska livet på jorden 
kan återföras till en uralstring, d. v. s. uppkomst ur livlös materie, vilken 
ägt rum ej blott i tidernas morgon utan upprepade gånger och fortfarande 
pågår (»stetige Schöpfung»). Utvecklingsläran förutsätter en uralstring 
(för så vitt man icke är anhängare av panspermihypotesen). Har uralst
ringen ägt rum endast en gång i jordens historia, måste en monofyletisk 
härstamning (i ett enda stamträd) bli följden, och utvecklingen måste ha 
varit monotop, d. v. s. ha utgått från en enda punkt på jorden. En upp
repad uralstring måste däremot leda till en polyfyletisk och polytop ut
veckling. Följaktligen kommer boken atl till allra största delen omfatta 
utredningar — från morfologiska, systematiska, paleontologiska, biogeogra
fiska etc. synpunkter — av bevisen för en polyfyletisk och polytop här
stamning av de mest skilda växt- och djurgrupper. Boken börjar med en 
historisk-filosofisk översikt över uralstringsproblemet. Förf:s biologiska 
utgångspunkt synes närmast vara lamarckismen.

Förf:s teori*, att uralstringen ständigt pågår, är icke ny. Flera forskare, 
såsom Haeckel, O. Hertwig m. fl., ha framlagt liknande tankar (p. 74), 
men förf. bygger i hoken upp teorin på bred naturfilosofisk grundval och 
med anhopande av en stor mängd detaljer, vilka äro avsedda att tjäna 
som bevis. Sin teori har han i korthet formulerat på följande sätt (p. 100): 
»Die Umbildung nichtlebender in lebende Substanz geht allzeitig, allstättig, 
allförmig und allmälilig auf der Erdoberfläche vor sich» (»kontinuitets- 
teorin»). Den leder i många fall till konsekvenser, som förefalla ovana. 
Sålunda måste ofta lågt stående recenta former uppfattas som fylogene- 
tiskt yngre än högt utvecklade, emedan de uralstrats senare och haft
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kortare tid på sig för att utvecklas vidare. Förf. synes vara mera natur- 
filosof än biolog och förefaller inte att själv aktivt ha sysslat med biolo
gisk forskning. Boken är uppenbarligen ett resultat av rent litterärt 
studium. Som opinionsyttring och som litteraturöversikt kan den vara 
av intresse, trots att den tynges av allt för mycken naturfilosofisk argu
mentation. I en tid, då experimentalbiologin dominerar, är den rätt ovan
lig. Bakom arbetet ligger en oerhörd litterär möda — litteraturförteck
ningen upptar 235 nummer, mest tjocka böcker, omfattande allt från bio
logi och geologi till matematik och grekisk filosofi — men man kan fråga 
sig, om resultatet verkligen motsvarar all den lärda mödan. Gåtan om 

livets uppkomst är nog förfarande lika olöst.
Otto Heilborn.

Taylor, William Randolph, Marine Algae of the Northeastern 
Coast of North America. — Illustrated by Chin-Chih Jao. — Ann 
Arbor, University of Michigan Press, 1937. 427 sidor och 60 planscher. 

Pris 5 dollars.

I denna handbok har en av Amerikas främsta havsalgforskare samman
fattat det väsentliga av vad som intill år 1937 var känt om havsalgfloran 
vid Nordamerikas nordöstra kust från Virginia t. o. m. den arktiska ar
kipelagen (Grönland icke medräknat), sålunda just den del av den nord
amerikanska havsalgfloran som står den skandinaviska närmast. »Marine 
Algae» betyder här marina benthosalger av Chlorophyceae, Phaeoplujceae 

och Rhodophyceae.
Goda bestämningsnycklar, goda och uppenbarligen nyskrivna beskriv

ningar av släkten och arter, summariska utbredningsuppgifter, exakta 
litteraturhänvisningar, en innehållsrik litteraturlista och icke minst ett 
stort antal välritade planscher göra boken mycket användbar.

Släkt- och artbegränsningen ansluter sig i stort sett till gängse upp
fattningar. Dictyosiphon foeniculaceus (Iluds.) Grev. och D. hippuroides 
(Lyngb.) Kütz. upptas som vanligt som skilda arter på för referenten obe
gripliga grunder (se Du Rietz i Bot. Not. 1930, sid. 421, och 1941, sid. 
1-—8), likaså Laminaria digitata (L.) Edm. och L. stenophylla (Kütz.) J. Ag., 
den sistnämnda dock med stark reservation (jfr Du Rietz i Bot. Not. 1920, 
sid. 46). Å andra sidan figurerar den i verkligheten från Porphyra um
bilicalis (L.) J. Ag. väl skilda P. linearis Grev. (jfr Du Rietz i Bot. Not. 
1923, sid. 141) som vanligt som forma inom P. umbilicalis. Gobia baltica 
(Gobi) Reinke upptas för Rhode Island och Nova Scotia; den var tyd
ligen redan 1904 och 1906 av Collins uppgiven därifrån, vilket förbisetts 
av svenska phycologer (inkl. undertecknad). Den bör överföras till den 
av Taylor icke upptagna Dictyosiphon Chordaria Areschoug (jfr Du Rietz 

i Sv. Bot. Tidskr. 1940, sid. 35, Bot. Not. 1911, sid. 9).
Mot släktnomenklaturen är i allmänhet intet att invända, men undan

tag finnas. I ett fall har förf. icke tagit hänsyn till de internationella 
nomenklaturreglernas nomina conservanda-lista, nämligen då Urospora 
Aresch. kallas Hormiscia Fr. I stället för det konserverade släktnamnet 
Ilea Fr. (1835) upptas (utan motivering) det yngre namnet Petalonia Der-
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bés et Solier (1850). Släktnamnet Pringsheimia Reinke bibehålies utan 
hänsyn till att det visat sig vara tidigare använt i annan mening och för 
Reinkes algsläkte numera utbytts mot namnet Pringsheimiella v. Iloehn. 
I likhet med Setchell & Gardner använder Taylor släktnamnet Aegirci 
Fr. för vad som vanligen kallas Eudesme J. Ag. Ilan för till detta släkte 
utom Aegira virescens (Carm.) Setch. et Gardn. även en »Aegira Zoslerae 
(Mohr) Fries»; den av Taylor under sistnämnda namn upptagna arten 
är emellertid något annat än Fries’ Aegira zoslerae, vilken var identisk 
med Eudesme virescens (Carm.) J. Ag., och är uppenbarligen den art som 
riktigast kallas Cladosiphon zosterae (J. Ag.) Kylin. Som jag på annat 
ställe (Bot. Not. 1941, sid. 6—7) visat, synes enda möjligheten att få bukt 
på denna nomenklaturhärva vara att låta Eudesme virescens behålla sitt 
hävdvunna namn.

Beträffande släktnomenklaturen må f. ö. med tillfredsställelse anteck
nas, att släktet Elachistea Duby, vars namn vanligen godtyckligt ändrats 
till Elachista, hos Taylor återfått sitt ursprungliga namn.

Även beträffande artnomenklaturen måste några invändningar göras. 

Dictyosiphon Ekmani Aresch. har råkat få sitt namn förvanskat till 1). 
Eckmani. För Laminaria cucullata (Le Jol.) F'oslie användes det yngre 
namnet L. intermedia Foslie (jfr Du Rietz i Bot. Not. 1920, sid. 47). För 
Aslerocgtis ornata (Ag.) Ilamel (jfr \V,ern i Acta Phytogeogr. Suee. XII, 
sid. 44) användes alltjämt det yngre artnamnet A. ramosa (Thwaites) Gobi.

Av särskilt intresse för nordiska phycologer är behandlingen av släktet 
Fucus, vars skandinaviska arters systematiska och nomenklatoriska pro
blem knappast kunna lösas utan hänsynstagande till släktets nordväst
atlantiska (och nordpacifiska) populationer. Liksom N. L. Gardner (The 
Genus Fucus on the Pacific Coast of North America, University of Cali
fornia Publications in Botany, Vol. 10, No. 1, 1922) och Setchell & Gard

ner (The Marine Algae of the Pacific Coast of North America, Part III, 
Melanophyceae, Ibid., Vol. 8:3, 1925) slopar Taylor namnet Fucus infla
tus L. Linnés beskrivning »will suffice in part for any species of Fucus 
that has been proposed» (Gardner 1. c., p. 10), och i Linnés herbarium 
ligger endast »a fragment without distinctive characters by which it can 
be associated with any particular species» (Taylor, p. 204). Man måste 
nog härvidlag ge amerikanarna rätt. Fucus inflatus grundades av Linné 

på material från Nordlandskusten, samlat under hans lappländska resa, 
men ingenting i hans skrifter tyder på att detta material verkligen till
hörde den art som senare kallats Fucus inflatus. Återupplivandet av detta 

namn på 1880- och 1890-talen grundade sig icke heller på Linné utan på 
Vahls bild i Flora Danica, vilken enligt Gardner (1. c.) »is certainly of a 
plant quite different from that of Linnaeus». »As pointed out by I'oslie 

(1. c.), Vahl’s description in Flora Danica, tab. 1127 ought to be regarded 
as the type for Fucus inflatus — and e.g. Kjellman in ’Handbok’ (p. 11) 

and Rosenvinge (1. c.) have taken it as such», motiverade Borgesen (Botany 
of the Faeröes, II, 1903, sid. 406) sin användning av namnet Fucus inflatus. 
Men enligt nu gällande nomenklaturregler faller namnet Fucus inflatus 
ohjälpligt med omöjligheten att säkert identifiera Fucus inflatus L. Den 
nordatlantiska Fucus-population, som under det senaste halvseklet gått



RECENSIONER 87

under namnet Fiicns inflatus, fördelar Taylor (liksom J. G. Agardh och 
Kjellman i »Norra Ishavels Algflora») på en Fucus edentatus Dela 1’ylaie 
och en Fucus evanescens Ag. Den förra motsvarar vår skandinaviska 
Fucus inflatus (excl. den i Nordamerika tydligen felande Fucus distichus 
L., vilken senare nordiska phycologer vanligen dragit in under Fucus 
inflatus men vilken i verkligheten är en särdeles distinkt art, jfr Du Rietz 
i Bot. Not. 1923, sid. 144). Fucus evanescens Ag. är icke känd från Skan

dinavien men vitt spridd även i europeiska Arktis.
Av nutida utomskandinaviska havsalghandböcker är Taylors bok utan 

tvivel en av de för nordiska phycologer nyttigaste redan som morfo- 
logisk-systematisk uppslagsbok, och som växtgeografisk sammanfattning 
av den nordöstamerikanska havsalgfloran är den oumbärlig. När skola 
vi få en motsvarande handbok över Skandinaviens havsalgflora? Visst 
borde vi egentligen först ha monografiska bearbetningar av vissa alg
släkten, inom vilka den nu gängse artbegränsningen är grundad mera på 

sakligt tvivelaktig tradition än på kritisk genomarbetning, men samma 
invändning kan riktas mot behandlingen av samma släkten i Taylors 
bok, och redan en med den senare analog sammanfattning av den skan
dinaviska havsalgfloran skulle säkerligen vara ganska nyttig.

G. Einar Du Rietz.
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IN MEMORIAM.

Carl Th. Mörner.
*4 aug. 1864, f 7 sept. 1910.

Den 7 sept. 1940 avled i Upp
sala professor emeritus med. dr 
Carl Thore Mörner, och där
med bortgick en av Botaniska 
Sektionens i Uppsala äldsta leda
möter. Han inskrevs i Sektionen 
redan år 1883. I sin egenskap av 
äldste närvarande ledamot vid 
Botaniska Sektionens 75-årsfest 
den 16 mars 1940 presiderade han 
såsom för dagen vald »heders- 
sekreterare», vid vilket tillfälle 
han till Sektionen och dess Elias 
FaiEs-fond donerade sitt värde
fulla botaniska bibliotek, särskilt 
rikt och fullständigt med av
seende på svensk floristik samt 
mykologi.

Med Mörner bortgick en for
skare, som, utan att vara botanist 
till yrket, dock i hela sitt liv be
varade sin ungdoms kärlek till 
växtvärlden och som i Botaniska 
Sektionen titt och tätt redogjorde 
för sina växtfynd och sina iakt
tagelser, som vittnade om att han 

— trots att hans egentliga vetenskapliga arbeten föllo inom medicinens 
domäner — likväl in i sitt livs afton var en hängiven dyrkare av »scientia 
amabilis».

Mörner blev student i Uppsala 1882 och slog genast in på medicinska 
studier, som på den tiden inleddes med avläggandet av en medicinsk
filosofisk examen, som omfattade botanik, zoologi, kemi och fysik. Mör-
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ner tillhörde alltså den äldre generation av läkare, som under en tid, då 
studenten lättare än nu kunde offra en eller annan termin på den s. k. 
vetenskapliga allmänbildningens altare, började sina akademiska studier 
med nog så omfattande kurser bland annat i botanik. Säkert är, att många 
läkare på den tiden under sin studietid mottogo impulser, som buro 
botaniska frukter, och det är påfallande, huru många av våra äldre florister 
till yrket varit läkare. För Mörner tillkom nog också en annan omstän
dighet, som ledde hans intressen åt det botaniska och framför allt åt det 
mykologiska hållet. Hans moder var dotter till Elias Fries, och hans 
morbroder var professorn i botanik Thore Magnus Fries. Genom sitt 
gifte med sin kusin Linnéa Fries, en dotter till med. dr Robert Fries, 
den av Elias Fries’ söner, som särskilt bevarade faderns intresse för de 
högre svamparna, fördes han kanske genom släkttraditionen ytterligare 

in på den mykologiska forskningens fält.
Mörners rent medicinska studier och arbeten falla naturligtvis utanför 

denna lilla minnesteckning (se härom: G. Blix, Carl Thore Mörner, Min
nesord vid Upsala Läkareförenings sammankomst den 2 oktober 1940. 
Upsala Läkareförenings förhandi. N. F. Bd. 46, Uppsala 1940). Här må 
endast erinras om att hans intressen tidigt inriktades på den medicinska 
kemien. Efter att ha disputerat på en avhandling om proteinämnena i 
ögats ljusbrytande medier blev han 1892 docent i medicinsk kemi i Upp
sala och blott två år därefter (1894) vid ännu ej fyllda 30 år e. o. professor 
i medicinsk och fysiologisk kemi. År 1909 blev han ordinarie professor 

i samma ämnen.
Mörners första vetenskapliga publikation var emellertid såväl kemisk 

som botanisk och hade till titel: »Bidrag till kännedomen om de ätliga svam
parnas näringsvärde» (Ups. Läkareförenings förhandi. Bd. 21, Uppsala 
1886). De stora framsteg i kännedomen om svamparna, som blev ett 
resultat av Elias Fries’ banbrytande verksamhet vid mitten av förra år
hundradet, följdes snart av en livlig propaganda lör ett flitigare använ
dande av svampar som föda, och deras näringsvärde ansågs då mycket 
högt. Det var den i svamparna funna stora kvävehalten, som var orsaken 
till denna höga uppskattning. Mörners undersökning, som var utförd 
under professor Hammarstens ledning i Uppsala, reducerade nu denna 
värdering högst väsentligt. Mörner framhöll, att av de i svamparna före
kommande kvävehaltiga ämnena endast äggviteämnena kunna spela någon 
näringsfysiologisk roll. Det gällde alltså att fastställa svamparnas halt 
av för magen assimilerbar äggvita. För detta ändamål behandlade han 
på vanligt sätt tillagad svamp av olika sorter med magsaft och pankreas- 
saft och bestämde så halten av smältbar äggvita, som visade sig vara 
mycket växlande hos olika svamparter, men även i gynnsammaste fall 
alltid synnerligen låg, särskilt med hänsyn tagen till svamparnas höga 
vattenhalt. För att på ett lättfattligt sätt åskådliggöra svampars närings
värde med avseende på äggvita gjorde Mörner en jämförelse mellan några 
svampar i friskt, vattenhaltigt tillstånd och några andra välbekanta ägg- 
vitehaltiga födoämnen, vilken jämförelse här må anföras.
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För att ersätta äggvitehalten i ett hönsägg erfordras så t. ex. av:

Champinjon (hatt).......................................................0,28 kg

Kantarell...............................................................................1,3 »

Fårticka............................................................................... 2,05 »

För att ersätta äggvitehalten i 1 kg oxkött erfordras av:

Champinjon (hatt)....................................................... 9,3 kg

Spetsmurkla..........................................................................15,2 »

Kantarell....................................................................................41,6 »

Fårticka....................................................................................67,0 »

Skulle man vilja med färsk svamp fylla en frisk människas dagliga 
äggvitebehov, så erfordras härför av:

Champinjon (hatt)....................................................... 5,7 kg

Kantarell....................................................................................26,3 »

Fårticka................................................................................... 41,6 »

För att således fylla sitt äggvitebehov med t. ex. enbart fårtickor skulle 
en människa behöva en dagsranson på minst en klädkorg. Mörner kom 
alltså till den slutsatsen, att det är omöjligt för människan att täcka sitt 
dagliga äggvitebehov med svamp och svamparna förtjänade således ingen 
hög plats som näringsämnen. Deras värde läge helt på det gastrono
miska planet.

Detta resultat av Mörners arbete väckte på sin tid mycken opposition 
för att inte säga anstöt hos svampvännerna, som i tidningspressen och 
annorstädes häftigt opponerade mot och kritiserade hans arbete, som gick 
så stick i stäv emot vad man förut fått lära. Det gick slutligen så långt, 
att Mörners lärare professor Hammarsten själv ingrep och tog sin ama
nuens i försvar i en omfattande avhandling i Upsala Läkareförenings För
handlingar (Bd. 22, Uppsala 1886—87).

Om också Mörner genom sitt arbete förorsakade bedrövelse och för
argelse bland svampentusiasterna, så minskades för ingen del därför hans 
egen entusiasm för dessa egendomliga växtformer. Tvärtom, han ägnade 
allt framgent framför allt de högre svamparna sin livliga uppmärksamhet. 
Det har framhållits (jfr Blix a. st.), att Mörner som kemist hade till 
specialitet att också utnyttja smak och lukt som analytiskt hjälpmedel. 
Ilan har också mycket ingående studerat svamparnas lukt och därom 
skrivit en uppsats i denna tidskrift (Bd. 12, 1918) och därvid försökt att 
karakterisera alla svamplukter genom jämförelse med mera allmänt kända 
luktarter som anis-, bittermandel-, kanel-, lök-, lakrits, och gurklukt m. m. 
för att nämna de angenäma dofterna i motsats mot de oangenäma, till 
vilka Mörner räknade as-, bolmört-, rättik-, sillake-, ammoniak- och bär- 
fis(stinkfly)-lukt. Mörner lyckades emellertid ej att på det viset karak
terisera alla svamplukter, ty för den vita tryffeln (Tuber album) och rök- 
tickan (Polyporus fumosus) kunde han icke finna något för honom känt 
jämförelsematerial, utan nödgades han beträffande dessa svampar inskränka 
sig till luktdiagnosen: »angenäm kryddartad lukt».
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Mörner har även ingående studerat giftiga svampars giftverkningar 
(Upsala Läkareförenings Förhandlingar, N.F., Bd. 24, 1918), varvid han också 
avsmakade dem och prövade dem på sig själv.

För märkligare svampar, särskilt storsvampar och dvärgsvampar, hade 
han alltid ett mycket vaket öga och i Sektionen har han ofta demonstrerat 
sådana fynd, t. ex. jättesvampar som Armillaria imperialis och A. Goliath 
och den lilla Panus ringens, en dvärg bland hattsvamparna. För ett mycket 

märkligt svampfynd redogjorde Mörner i Svensk Botanisk Tidskrift (Bd. 
24, 1930, s. 301), då för första gången den underliga rök pipsvampen 
(diskomyceten Urnula Crateriam) demonstrerades från en svensk lokal i 
Sörmland. Denna svamp, som är allmän i Nordamerika, är i Europa 
ytterst sällsynt och var aldrig förut iakttagen i Sverige. En annan märk
lig storsvamp, den s. k. läderbollen (gasteromyceten Mgcenastrum 
corium), som Mörner upptäckt vid Eckerö postbrygga på Åland och som 
förut icke var känd från Finland, blev likaledes i samma tidskrift (Bd. 

31, 1937, s. 206) föremål för en ingående redogörelse.
I Botaniska Sektionen lämnade Mörner ofta också redogörelser för in

tressanta fanerogamfynd, som han gjort under sina talrika resor till prak
tiskt taget alla delar av vårt land. Mörner var nämligen medicinalstyrel
sens apoteksinspektör, ett uppdrag, som han enligt uppgifter alltid utförde 
’con arnore’, och därunder knöt han vänskapsförbindelser med botaniskt 
intresserade apotekare, med vilka han sedan gjorde botaniska exkursioner.

Under sina botaniska strövtåg kom han tidigt att intressera sig för 
björkarna och alldeles särskilt för Betula humilis-mysteriet, varom så 
mycket skrivits. Hans föredrag i Sektionen år 1915 om denna fråga hade 
den för Mörner karakteristiska titeln: »’Status praesens’ angående före
komsten av Betala humilis i Sverige». Mörner utsatte, särskilt med tanke 
på botaniserade skolpojkar, t. o. m. ett penningpris för den, som kunde 
hitta levande exemplar av växten ifråga, men förgäves. Mörner synes 
ändock ej alldeles ha uppgivit allt hopp om att en gång i sitt liv få se 
den märkliga Forserums-björken levande. Denna förhoppning uppfylldes 

dock icke. O fallacem spem!
En annan växt, som Mörner särskilt glatt sig åt var Primula sibirica, 

om vars bottniska utbredningsområde han skrivit en uppsats i denna tid
skrift (Bd. 11, 1917). Även Genista-arterna voro föremål för hans livliga 
intresse, och han har i Sektionen meddelat några nya växtlokaler för 

G. anglica i södra Halland.
Ett annat slags demonstrationer, som Mörner särskilt var road av, var 

att på Sektionen kunna förevisa nya och ovanligare växter, som döko 
upp i blomsterhandeln i Uppsala, eller alt visa sällsyntare frukter och 
dylikt, som saluförts l. ex. i Stockholm. Mörner var ju en mycket vilt- 
berest man — han hade av princip besökt alla Europas stater, inklusive 
Island, San Marino och Andorra — och hade alltid haft ögonen med sig, 
när det gällde att uppspåra matnyttiga frukter eller medicinskt använd
bara växter vart han kom. Som ett utslag av detta intresse kan erinras 
om den vidlyftiga utredning han verkställde om alla de olika slags frukter, 
som han kommit över under benämningen »Kap-plommon» (Sveriges Ho
molog. Förenings Arsskr., årg. 31, 1931). Dylika små föredrag och med
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delanden samlade han ofta ihop och serverade på Sektionen, gärna under 
någon latinsk titel: »Objecta hotanica parva» eller något dylikt.

Med Mörner har Botaniska Sektionen förlorat en ledamot, som inte var 
precis som de andra. Det var — skulle man kanske våga säga — rent av 
någonting linnéanskt över honom, som visade sig uti hans — läkarens 
och medicinforskarens — vakna allmänintresse för allt levande omkring 
honom, varvid otvivelaktigt växterna icke minst fångade hans intresse. Det 
visade sig vidare i hans stora reslust — han hade ju rest jorden runt. 
Lägger man så ytterligare därtill hans stora kärlek till och vana vid det 
gamla romarspråket, så kanske än ytterligare det intrycket stärktes, att han 
i viss mån tillhörde en annan tidsålder.

Mörner var en mycket vänsäll man, som gärna trivdes ihop med bota
nisterna.

Genom sin värdefulla donation av sitt botaniska bibliotek till Botaniska 

Sektionen och dess Elias FRiEs-fond visade han också in i det sista sitt 
varma intresse för botaniken, på samma gång han också pietetsfullt 
hyllade minnet av sin store morfader.

Nils Svedelins.
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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Årsmötet 1940.

Föreningen sammanträdde den 29 november 1940 å Stockholms Hög
skola under ordförandeskap av professor O. Rosenberg.

Ordföranden meddelade, att föreningen sedan sitt föregående samman
träde genom döden förlorat två medlemmar, nämligen lektor J. E. Ljung- 
0vist, Örebro, och tandläkare P. Tufvesson, Kristianstad.

Det stadgeenliga valet av funktionärer för 1941 utföll på följande sätt: 
till ordförande utsågs professor O. Rosenberg, till vice ordförande pro
fessor II. Hesselman, till sekreterare lektor K. Afzelius, till skattmästare 
docent O. Heilborn, till redaktör för tidskriften docent C. Malmström, till 
övriga ledamöter av styrelsen docent R. Florin, professor R. E. Fries, 
rådman A. Hafström, lektor I. Holmgren, professor E. Melin, professor 
II. Nilsson-Ehle och professor G. Samuelsson.

Till ledamöter av redaktionskommittén utsågos: professor G. E. Du Rietz, 
professor T. Lagerberg, docent C. Malmström, professor J. A. Nannfeldt, 
professor G. Samuelsson och laborator M. G. Stålfelt.

Till revisorer valdes: direktör G. Indebetou och civilingenjör S. Qvar- 
fort samt till revisorssuppleanter: lektor G. Carlson och civilingenjör 

A. E. Swensson.
Ordföranden meddelade, att styrelsen i stället för den vid revisions- 

sammanträdet den 29 maj 1940 föreslagna exkursionen till Bergianska 
trädgården anordnat en exkursion till Danmarks allmänning vid Bergs- 
brunna i Uppland under ledning av professor G. E. Du Rietz.

Professor N. Sylvén höll ett av talrika ljusbilder beledsagat föredrag- 
om svensk skogsträdsförädling.

Rådman A. Hafström förevisade ett stort antal pressade växter från 

sina resor i Sydafrika.
Sammanträdet bevistades av 75 personer.

Nya medlemmar.
Vid styrelsens sammanträde den 15 november 1940 invaldes följande 

medlemmar:
på förslag av museiassistent Th. Arwidsson: 

herr Sven Pettersson, Örebro;
på förslag av professor T. G. Halle:

överstelöjtnant J. O. Örtenblad, Stockholm.
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Föreningens statsanslag 1940.

Statsanslaget för 1940 var 1,200 kr. Exemplar av tidskriften ha av
giftsfritt lämnats till samma ställen, som angivas å sid. 447 i årgång 33 
(1939) av Svensk Botanisk Tidskrift, endast med den skillnaden att kungl. 
skolöverstyrelsen fått 45 exemplar i stället för 55 tidigare.
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Botaniska Föreningen i Göteborg.

Den 26 januari.

Fil. dr A. II. Magnusson redogjorde för de av Sven Hedins expeditioner 
hemförda lavarna från västra Kina, tillsammans 175 arter, av vilka föredr. 
beskrivit 112 såsom nya. Huvuddelen hade insamlats av dr B. Bohun i 
Nanshan, en mindre del av dr D. Hummel i Östturkestan och östra Kansu 

samt ett fåtal i Inre Mongoliet av dr G. Bexell. Flertalet härstammar från 
stepp- och ökenområden mellan 2,000 och 4,000 m ö. h. Ett 50-tal arter, 
i regel åtföljda av fotografier, demonstrerades.

Folkskollärare S. Nilsson visade ett 100-tal kärlväxter från Bokenäs och 
Högås s:r i Bohuslän, där han som ett led i den pågående inventeringen 
av provinsens flora under sommaren 1939 bedrivit studier. I Bokenäs 
hade påträffats 536, i Ilögås 485 arter.

Den 23 februari.

Docent E. Rennerfelt höll föredrag om hormoner och vitaminer hos 
växterna och demonstrerade i anslutning därtill ett antal auxinbehandlade 
objekt samt svampkulturer, där vitaminernas betydelse framträdde.

Med. lic. N. II. Persson visade några mossor, delvis tropiska arter, som 
uppträda i Trädgårdsföreningens och Botaniska trädgårdens växthus samt 
demonstrerade på mikroskopiska preparat de systematiskt betydelsefulla 
oljedroppar, som uppträda i bladens celler hos levermossor.

Den 29 mars.

Fil. stud. N. Alroth redogjorde för sin undersökning av den 1902 ut
dikade Mästermyrs nutida vegetation och flora. (Se Medd. från Göteb. 
bot. trädg. XIV, 1940.)

Den 26 april.

Beslöts att av föreningens medel anslå högst 600 kr. till fortsatta under
sökningar av Bohusläns flora under den instundande sommaren.

Professor C. Skottsberg redogjorde fortsättningsvis för Ilawaiiöarnas 
vegetation och uppehöll sig denna gång vid myrarna, de torrare skogs- 
typerna på läsidorna samt den alpina regionen på Hawaiis och Mauis 
högsta berg. Framställningen belystes av autokrombilder.
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Den 24 maj.

Professor C. Skottsberg berättade om sin resa till Nya Zeeland okt.— 
nov. 1938 och redogjorde för de vegetationstyper, med vilka han därunder 
gjort bekantskap samt för en del karakteristiska drag i floran. Framställ
ningen illustrerades av autokrombilder.

Den 27 september.

Med. lic. N. H. Persson talade om Brynm Blindii Br. & Sch., till vars 
märkliga svenska förekomster (Gotland, Öland, Vimmerby samt Borås- 
trakten) ett spridningsbiologiskt problem var knutet. Han tänkte sig möj
ligheten av en spridning med fåglar från Dovretrakten.

Professor G. Skottsberg berättade om ett par botaniska exkursioner i 
Kalifornien, som ban i samband med den 6:te Stillahavskongressen före
tagit i juli och augusti 1939. Företrädesvis behandlades vegetationsför- 
hållandena i och omkring Yosemitedalen. Föredraget belystes av auto
krombilder.

Den 25 oktober.

Lektor F. Hård av Segerstad höll föredrag om Juncus conglomeratus 
och effusus och deras förhållande till malfjärilen Coteophora caespititiella. 
(Se Medd. från Göteb. bot. trädg. XIV, 1940.)

Dr II. Fries demonstrerade ett 70-tal herbarieväxter från den gångna 
sommarens insamlingar.

Lektor F. Hård av Segerstad meddelade det intressanta fyndet av 
Woodsia alpina i Värmlands bergslag, Färnebo s:n, Glimön. Fyndet hade 
gjorts av ingenjör C. von Delwig.

Lektor R. Sterner visade exemplar av Geäster rufescens, en barrskogsart, 
som han funnit under enbuskar på landborgen i trakten av Borgholm. 
I anslutning härtill omtalade några av de närvarande fynd av jordstjärnor, 
särskilt på västkusten, där dessa växter äro sällsynta.

Den 6 december.

Det av föreningen utgivna 14:de bandet av »Meddelanden från Göte
borgs botaniska trädgård», vilket kommit till stånd genom bidragsteckning 
av föreningens ledamöter och tillägnats ordföranden i anledning av hans 
60-årsdag, framlades.

Styrelse och revisorer omvaldes för 1941.
Docent G. Degelius, Uppsala, höll föredrag om de resor han företagit 

i östra Förenta staterna samt till Florida och Cuba under sensommaren 
1939 med särskild uppgift att studera lavfloran och redogjorde nu i an
slutning till en demonstration av fotografier för naturförhållandena i de 
av honom besökta trakterna.

Exkursion.

Årets sommarfärd den 9 juni hade samlat ett 30-tal deltagare, som med 

morgontåget anlände till Ljungskile station, varifrån färden företogs till 
fots. Vid järnvägsstationen antecknades de i dessa trakter mindre ofta 
sedda Lepidium campestre och Lamium album, vid Ljungskileviken Carex
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maritima och Barbarea stricta. Från Ljungskile togs vägen upp genom 
Kärrs dalgång till Kolbengtseröd i Ljungs s:n och därifrån längs foten av 
berget Knipen i Forshälla socken till Funneshult och Vassbo, varunder 
särskilt lövskogsresterna längs bergrötterna undersöktes. Av mindre van
liga eller sällsynta lundväxter antecknades i Kärrs dalgång Actaea, Dentaria 
och Cardamine flexuosa, utefter Knipen Milium, Festuca silvatica, Carex 
digitata, Paris, Stellaria longifolia, Lathyrus vernus, Impatiens noli tangere 
och Circaea alpina, samt i rasmark och berg vid nordändan av Vassbo- 
sjön Asplenium ruta muraria, Cardamine impatiens, Turritis, Cotoneaster 
integerrima, Geranium sanguineum och lucidum, Hedera, Origanum, Cam
panula trachelium. Av andra intressantare fynd under dagen må nämnas 
Carex elata och Dryopteris cristata vid Funneshultsjön samt Eriophorum 
latifolium, Chenopodium glaucum och Aracium vid Funneshult. Från Vassbo 
återvände man landsvägen till Ljungskile, där gemensam middag intogs.

Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet
i Uppsala.

Den 28 februari.

Sektionen sammanträdde för första gången i Institutionens för fysio
logisk botanik nya byggnad. Professor E. Melin höll ett föredrag om dess 
tillkomst, varefter lokalerna besågos.

Den 16 mars.

Sektionen firade sitt 75-årsjubileum med ett högtidssammanträde, vid 
vilket professor C. Th. Mörner i egenskap av hederssekreterare presi
derade. Ilan överlämnade därvid ett gåvobrev å sitt botaniska bibliotek 
att efter hans bortgång tillfalla Sektionen.

Professor N. Svedelius höll högtidstalet om »Botaniska Sektionen i 
Uppsala 75 år. En återblick på Sektionens äldre historia.» (Se Sv. Bot. 
Tidskr. 1940, sid. 173—233.)

Professor G. Samuelsson höll ett med talrika prickkartor illustrerat 
föredrag om »Fyrtio års växttopografi med särskild hänsyn till våra 
Alchemillae».

Efter sammanträdet samlades de från alla delar av Sverige tillstädes- 
komna medlemmarna till supé å Västgöta Nation.

Den 16 april.

Docent G. Degelius höll föredrag om »En botanisk resa till östra Nord
amerika och Cuba».

Den 10 maj.

Professor R. Nilsson höll föredrag om »Baljväxtbakteriernas tillväxt
betingelser».

Professor E. Melin höll föredrag om »Tillväxtsubstanser i förna och 
dessas inverkan på vissa marksvampar».

Fil. kand. T. Wirén demonstrerade preparat av metanbakterier.

7 — 40846. Svensk Botanisk Tidskrift. 1941.
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Den 21 maj.

Sektionen företog sin traditionella vårutflykt till Linnés Hammarby, 
där professor R. Sernander ledde en rundvandring i omgivningarna och 
i museet. Sedan den medförda middagen intagits, recenserade professor 
Sernander K. Hagbergs bok om Carl Linnaeus.

Den lb september.

Sektionen företog under ledning av professorerna Melin och Nannfeldt 

en svampexkursion till trakterna mellan Bergsbrunna och Flottsund.

Den 19 september.

Sektionen sammanträdde i Botanisk-genetiska trädgården, Ultima, vars 
anläggningar demonstrerades av professor (1. Turesson.

Fil. lic. IIedda Nordenskiöld demonstrerade sina korsningsförsök med 

Phleum-arter.

Den 17 oktober.

Professor N. Svedelius böll ett minnestal över Sektionens mångårige 
hedersledamot och gynnare, professor C. Tu. Mörner, med anledning av 

lians nyligen timade bortgång. (Se Sv. Bot. Tidskr. 1911, sid. 88—92.)
Fil. lic. T. Wikén höll ett föredrag om

Metanjäsning och de därvid verksamma bakterierna.
1 en kortfattad historik omnämndes de arbeten av Volta (1770), Henry 

(1806), Popoff (1875) och Hoppe-Seyleh (1880, 1887), genom vilka den all
männa karaktären av de i naturen förlöpande metanbildande processerna 
blev någorlunda känd. Nämnda forskare klarlade, att metanproduktionen 
i sjöar, gölar, bäckar, brunnar och sumpmarker är en process av biogen 
karaktär, närmare bestämt en jäsning, som försiggår under inverkan av 
bakterier.

Popoff (1875) påvisade, att cellulosa undergår metanjäsning, och Hoppe- 

Seyler (1887), att ättiksyra i form av kalciumsalt kan spjälkas av bakterier 
under produktion av koldioxid och metan. Andra forskare ha sedermera 
dels bekräftat de av Popoff och Hoppe-Seyler vunna resultaten, dels 
kompletterat serien av organiska substanser, som kunna tjäna såsom 
Substrat för metanjäsande organismer. Sålunda har förjäsningen av ali- 
fatiska alkoholer beskrivits av Omelianski (1916), Groenewege (1920) och 
Barker (1936, 1937) och metanjäsning på alifatiska karbonsyror som orga
niskt substrat av Mazé (1903), Omelianski (1906) och Söhngen (1906). Hol
ländaren SöriNGENs arbete måste betecknas såsom banbrytande för den 
moderna metanbakterieforskningen. För första gången erhålles ett något 
klarare begrepp om metanbakteriernas morfologi och fysiologi. Förjäs
ning av aceton under metanproduktion har undersökts endast av Mazé 

(1915).
Efter denna exposé över metanbakterieforskningens utveckling följde 

en kort skildring av de för metanbakteriernas fysiologi karakteristiska 
särdragen.
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Metanbakterierna äro obligat anaeroba organismer med sällsynt hög 
sensibilitet gent emot luftens syre. De sakna förmåga att bilda resistenta 
endosporer. Enda undantaget från denna regel utgöra möjligen de av 
Omelianski (1904) beskrivna cellulosaspjälkande metanbakterierna. Såsom 
kvävekälla tjäna ammoniumsalter. Närvaro av koldioxid är en absolut 
nödvändig förutsättning för bakteriernas i fråga tillväxt. Koldioxiden 
tjänstgör som väteacceptor och reduceras därvid till metan. Metanbak
terierna karakteriseras av en mycket långsam utveckling. Närvaro av ett 
indifferent bottensediment i vätskekulturer av metanbakterier bidrager 
verksamt till att höja kulturernas stabilitet och jäsningsintensitet. Man 
har ännu icke med säkerhet lyckats erhålla någon metanbakterietyp i 
encellkultur.

Föredragshållaren beskrev så den på ovannämnda fakta rörande metan
bakteriernas fysiologi baserade metodiken för odling av bakterierna i 
fråga, varvid betonades, att resultatet av de successiva omympningarna 
på elektivt medium bör kontrolleras icke blott genom mikroskopisk 
undersökning av vätskekulturernas bottensediment utan även genom fort
löpande analys av en fysiologisk egenskap hos systemen i fråga, nämligen 
resp. gasfasers kvalitativa och kvantitativa sammansättning. De på kultur
kärlen monterade gasrecipienternas volymer böra därvid så avpassas efter 
jäsningarnas intensitet, att de vid den fortlöpande kontrollen av gasfaser
nas sammansättning erhållna analyssiffrorna representera medelvärden 
för relativt små tidsintervall.

Söhngen (1906) uppger, att gasfasen över kulturer på fettsyrornas kal- 
ciumsalter uppvisa en konstant, för varje fettsyra karakteristisk kvanti
tativ sammansättning, svarande mot en bestämd formel för saltets i fråga 
spjälkning. Denna Söhngens iakttagelse kan icke verifieras genom före
dragshållarens vid omympningskontrollen serievis gjorda gasanalyser. 
Tvärtom kan hos kvoten mellan koldioxid- och metankoncentrationerna 
konstateras en variation med större och mindre amplitude!' och en viss 
tendens till periodicitet.

Söhngen (1908) uppställer den generella regeln, att alifatiska karbon- 
syror med ett udda antal kolatomer i molekylen ej kunna anaerobt för
jäsas under produktion av koldioxid och metan. Enda undantaget från 
denna regel är enligt Söhngen myrsyra. Söhngen prövade i talrika försök 
kalciumsalterna av propionsyra, valeriansyra, heptyl- och nonylsyra, 
samtliga med negativt resultat. Thayer (1931) fann, att natriumsalterna 
av propionsyra, n- och isovaleriansyra samt heptylsyra kunna bringas i 
metanjäsning under inverkan av vissa slamsorter ur sött och salt vatten. 
Thayer mikroskoperade dock icke råkulturernas sediment, ej heller an
ställde han några omympningsförsök.

Vid infektion av kalciumpropionatmedier med slam av olika kvalitet 
från ett antal lokaler i Uppland erhöll föredragshållaren i ett flertal fall 
en kraftig produktion av koldioxid och metan. Ett slam från ett djup 
av c:a 2 m i Fyrisån vid »Övre Föret» visade sig vara så aktivt, att rå
kulturernas gasproduktion satte in med stor intensitet redan efter c:a 15 
timmar vid 20° C.

Propionatkulturernas sediment innehåller en voluminös Sarcina av
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storleksordningen 10—14 g. Genom successiva omympningär har densamma 
knnnat erhållas i massproduktion.

Föredraget illustrerades av tabeller och kurvor samt figurer av den 
vid gasanalyserna använda apparaturen.

Föredragshållaren visade slutligen erytrosinfärgade preparat av fyra ur 
slam från Fyrisån isolerade huvudtyper av metanbakterier, nämligen 
Methanosarcina methanica (Smit) Kluyver ett van Niel, Methanococcus 
Mazei Barker, Methanobacterium Söhngenii Barker och Methanobacterium 
Omelianskii Barker.

(Autoreferat.)

Professor N. Svedelius överlämnade ett av fil. lic. T. Arwidsson till 
Sektionen skänkt, litograferat minnesblad från en botanistfest i Uppsala 
den 11 dec. 1888.

Den 29 oktober.

Professor II. Osvald höll ett med ljusbilder och mikroskopiska prepa
rat illustrerat föredrag om »Sphagnum flavicomans». (Se Acta Phytogeogr. 
Suecica 13, 1940.)

Professor J. A. Nannfeldt recenserade E. Ingelström: »Svampflora», 
Sthlm 1940.

Fil. lic. B. Åberg refererade E. K. Gabrielsen: »Einfluss der Lichtfakto- 

ren auf die Kohlensäureassimilation der Laubblätter», Dansk Bot. Arkiv 
10, 1940.

Den 12 november.

Professor N. Svedelius höll ett med talrika teckningar och preparat 
illustrerat föredrag om:

Cystokarpieutvecklingcn lios Galaxaura Diesingiana Zanard., en ny 
utvecklingstyp bland floridéerna.

Föredraganden, som förut klarlagt den egendomliga spermatangieut- 
vecklingen hos denna Galaxaura (jfr Bot. Not. 1939, sid. 591), lämnade nu 
en ingående redogörelse för karpogongrenens anläggning, befruktningen 
och gonimoblastutvecklingen med hänsyntagande även till de cytologiska 
fenomenen, allt förhållanden, som ej förut studerats på någon Galaxaura- 
art. Det enda som förut var säkert bekant, är, att, såsom Askenasy (1888) 
uppgivit, karpogongrenen anlägges på gränsen mellan den senare för
kalkade barkvävnaden och den inre märgvävnaden. En i litteraturen före
kommande notis om karpogongren och cystokarpier hos Galaxaura corym- 
bifera (M. de Valéra, K. Fysiogr. Sällsk. Lund, förhandi. Bd. 8, nr 15,1939) 
är felaktig, då vad som där avhildas som ung karpogongren och »an al
most mature cystocarp» alldeles tydligt är en ung spermatangieställning, 
respektive en mogen spermatangiehåla. De Valéra har således förväxlat 
han- och honorgan!

Galaxaura Diesingiana är skildkönad. Liksom spermatangierna anläggas 
karpogongrenarna omedelbart nedanför den djupt insänkta växpunkten. 
Karpogongrenen är 3-cellig och såväl den hypogyna som den därunder sit
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tande cellen anlägger redan mycket tidigt sidogrenar. Ivarpogonet avdelar 
med största sannolikhet en trikogynkärna och trikogynet pressar sig slut
ligen långt ut mellan de på detta stadium oförkalkade barkcellerna. Sär
skilt den hypogyna cellens sidogrenar ansvälla snart och bli mycket rika 
på plasma och upplagsnäring och ha stora, men föga kromatinhaltiga 

kärnor, en i varje cell.
Efter befruktningen delar sig den diploida kärnan en gång medan den 

ännu kvarligger i karpogonet och detta utan antydningar till en reduktions- 
delning. Dotterkärnorna nedvandra därefter i den hypogyna cellen samt 
i någon av dess sidoceller genom stora, tydliga nybildade porförbindelser. 
De diploida kärnorna begynna nu här en livlig delning. Dessa nybildade 
kärnor äro små, färgas starkt och skilja sig distinkt från de större, men 
svagare färgade kärnorna i karpogongrencellerna. Nya porförbindelser 
uppstå mellan karpogongrenens övriga celler, varigenom de diploida 
kärnorna så småningom invandra och förökas i så gott som alla karpo
gongrenens celler. Därefter begynna talrika gonimoblastgrenar att utväxa 
åt olika håll; några kortare direkt från den hypogyna cellen, upp genom 
karpogonets basaldel ungefär som hos Scinaia (jfr Svedelius, 1915), andra 
ifrån den hypogyna cellens sidoceller, andra slutligen från den därunder 
sittande cellens sidoceller. Kort sagt: hela karpogongrensyste m e t 
tas i anspråk som utgångspunkt för gonimoblastbildnin- 
gen och något särskilt hylle omkring gonimoblasten ut
vecklas icke ifrån karpogongren ens understa cell såsom t. ex. 
hos Scinaia och så många andra floridéer, beroende alltså på att här hos 
Galaxaura även dessa celler fått mottaga och härbärgera diploida kärnor. 
Samtidigt framträder nu också en begynnande tendens till fusion mellan 

karpogongrenens centrala celler.
Dr. Margaret T. Martin (Journ. Linn. Soc. London, Botany, V. 52, 1939, 

sid. 115) har hos Chaetangium saccatum iakttagit, att dess gonimoblast också 
saknar hylle, men hon har ej kunnat giva någon förklaring härtill. Om 
man nu med Oltmanns vill definiera ett floridécystokarp såsom bestående 
av gonimoblast jämte hyllegrenar, så skulle Galaxaura och Chaetangium 
med den definitionen komma att sakna egentliga cystokarpier och avvika 
de härigenom från andra Chaetangiaceer som Scinaia, Gloiophloea och 
Actinotrichia.

Hos Galaxaura bildas på ett senare stadium i gonimoblastens centrum 
en stor fusionsc.ell, från vilken de karposporbildande grenarna utstråla. 
Detta sker successivt, i det att först de rätt uppåtväxande grenarna mogna 
sina karposporangier, som efter sporernas utsläppande genomväxas av 
nya sporangier. Därefter framväxa sidogrenar, som upprepa samma pro
cedur. Slutligen bilda även åt sidorna mycket långt utlöpande gonimo
blastgrenar liksom nya härdar för karposporbildningen. Dessa mynna 
dock alltid inåt mot centrum, så att i varje fall alla karposporer komma 
ut genom samma mynningspor. Man kan stundom på äldre stadier iakt
taga flera skilda små gonimoblastcentra liksom i rad efter varandra, men 
förbundna sinsemellan genom större, långa förbindelseceller. Man kunde 
här — enligt föredraganden — kanske skilja mellan primära och se
kundära gonimoblaster.
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Det har förut av vissa författare uppgivits, att det hos Galaxanra skulle 
förekomma parafyser emellan gonimoblastgrenarna. Några sådana hade 
emellertid föredraganden ieke iakttagit, utan vad som uppgivits som para
fyser vore sannolikt intet annat än senare framväxande eller genom
växande unga gonimoblastgrenar.

Karposporerna äro enkärniga med stor flikig kromatofor och en starkt 
framträdande pyrenoid. I diploida kärnor hade föredraganden räknat 
omkr. 17 kromosorner, i haploida bortemot 10. Sannolikt vore 10 och 20 
de riktiga kromosomtalen för haploid och diploid generation alldeles som 
hos så många andra floridéer. Galaxanra är diplobiont med särskilda 
tetrasporindivid.

Från alla förut undersökta floridéer avviker Galaxaura genom att: 
1) hela kärpogongrenen mottager diploida kärnor och hela karpogon- 
grenen bildar utgångspunkt för gonimoblasterna. Kärpogongrenen bildar 
alltså ett slags sammansatt auxiliarcellsystem; 2) genom vissa starkt ut
löpande gonimoblastgrenar bildas — jämte primärgonimoblasten direkt 
från den centrala cellfusionen — även sekundära gonimoblastcentra, 
som dock alla till slut bli så pass hopträngda, att de samtliga utsläppa 
sina karposporer genom samma mynningspor. Några nya mynningar 
genom det förkalkade barkskiktet bildas alltså icke.

hn jämförelse emellan varandra närstående Nemalionales-släkten visar, 
att vi inom denna grupp, som är den primitivaste av alla floridéer, ha 
en ganska stor mångfald av utvecklingstyper med hänsyn till gonimo- 
hlasten. De högre floridéordningarna visa i motsats härtill en i allmän
het större stadga och enhetlighet.

De allra primitivaste släktena, som t. ex. Chantransia, Batrachospermum 
och Sirodotia, äro såtillvida överensstämmande med varandra, att de vid 
gonimoblastutvecklingen icke bilda några cellfusioner, och ha de ej hel
ler några auxiliarceller. De urskiljas också av Wilke och Ziegenspeck 

(Botan. Archiv. 24, H. 3, 4, Leipzig 1929) såsom »Anauxiliatae».
Hos högre typer bildas alltid cellfusioner i samband med gonimoblast

utvecklingen: enklast hos Nemalion med fusion mellan karpogongrenens 
primära celler; hos Scinaia med fusion mellan karpogongrenens hypogyna 
cell och dess sidoceller, vilka mottaga och härbärgera den diploida kär
nan under reduktionsdelningen; hos Dermonema med fusion mellan kar- 
pogon och karpogongrenens bärarcell; hos Asparagopsis med fusion mellan 
karpogon och den hypogyna cellen, i vilken liksom hos Scinaia reduk
tionsdelningen försiggår och varifrån gonimoblasten sedan utvecklas. 
Asparagopsis har dessutom till gonimoblastens förfogande rent närings- 
förande celler, vilket också finnes hos Bonnemaisonia, som har en i flera 
hänseenden likartad utveckling, dock med den skillnaden, att gonimo
blasten utvecklas direkt från karpogonet. Chaetangium slutligen har sanno
likt ett utvecklingsförlopp, som av alla Nemalionales-typer kommer Ga
laxaura närmast, dock med den väsentliga olikheten, att Chaetangium lik
som Scinaia är haplobiont och saknar tetrasporindivid.

En jämförelse mellan dessa varandra ganska närstående Chaetangiacé- 
släkten visar alltså, att — som jag redan förut förmodat och uttalat — 
haplo- och diplobionti icke får tillmätas så stor systematisk betydelse,
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att den göres till en väsentlig, ofrånkomlig karaktär för gruppen Nema- 
lionales, även om det erkännes, att de flesta hithörande släkten äro 
haplobionter. Denna karaktär synes mig här ej få tillerkännas större 
systematiskt värde än vad som bör tillerkännas t. ex. heterospori och 

homospori för Pteridofyternas systematik.
Vad slutligen beträffar frågan om auxiliarcellers förekomst eller icke hos 

Nemalionales, så har Kylin (jfr t. ex. Bot. Review, I, sid. 138,1935) förfäktat den 
åsikten, att Nemalionales skulle sakna »typiska» auxiliarceller, vilka endast 
skulle förekomma inom de högre floridéordningarna och där utgöras av 
celler, som icke tillhörde den egna karpogongrenen och som bildade ut
gångspunkter för gonimoblaster. Föredraganden kunde icke ansluta sig 
till denna uppfattning, som på ett mindre lyckligt sätt inskränkte och be
gränsade det av Schmitz (1883) först uppställda begreppet »auxiliarc.ell» 
hos floridéerna. Så fort den befruktade kärnan invandrade i 
andra celler och det på det viset uppstode en gemensam 
enhetlig bildning genom förening av plasma och kärnor 
från olika generationer, så förelåge — enligt föredraganden 
— fullt skäl för att beteckna dessa mottagande celler 
som auxiliarceller, när från dessa celler g o n i moblasten 
sedan, direkt eller indirekt, led de sitt ursprung. Det är för 
auxiliarcellbegreppet av underordnad betydelse, om dessa mottagande 
celler tillhöra den egna karpogongrenen eller ej. Däremot böra natur
ligtvis enbart upplagsnäring förande celler, som stundom bildas från kar- 
pogongrenarna, aldrig betecknas som auxiliarceller. Vill man, när det 
gäller att urskilja olika slag av auxiliarceller, med Wilke och Ziegen

speck beteckna auxiliarer från karpogongrenar som särskilda »karpogon- 
auxiliarer», så kunde detta visserligen godtagas, men då bör man dock 
hålla i minnet, att åtminstone flera av Kylins »typiska» auxiliarceller i 
själva verket äro celler, som tillhöra reducerade karpogongrenar och 
därför också måste gå in under begreppet »karpogonauxiliarer», även om 
de ej tillhöra den egna karpogongrenen, vars karpogon blivit befruktat.

Från de synpunkter, som nu framhållits, måste Nemalionales-ordningen 
därför karakteriseras såsom uppvisande auxiliarceller hos talrika släkten, 

men också med släkten utan dylika.
Nemalionales visade — enligt föredraganden -— huru vi få tänka oss, 

att de för floridéerna så karakteristiska auxiliarcellerna en gång ha upp
kommit. De primitivaste formerna (Chantransia, Batrachospermum) ut
bilda sina karposporer direkt från karpogonet; räcker ej näringen till, så 
kryper den assimilerande, d. v. s. själ vnär ande gonimoblasten ut i 
moderväxtens vävnader, dock till en början utan fusioner (Sirodotia). 
Några typer ha nu utvecklats i den riktningen, att karpogongrenens 
näringsrikare celler direkt i sig få mottaga och inhysa den befruk
tade kärnan. Det uppstår alltså genom en fusion av kärna och plasma 
större möjligheter för de befruktade kärnorna att snabbt uppbygga 
en gonimoblast, som kari alstra en större mängd karposporer än som 
utan fusion vore möjligt, allrahelst när gonimoblasten icke är eller har 
upphört att vara assimilerande. Iläri läge begynnelsen till auxiliar- 
cellen. På olika vägar inom Nemalionales löses problemet att medelst
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fusioner med andra celler förstora gonimoblasten. ITos Galaxaura har 
hela karpogongrenen tagits i anspråk härför och blivit till ett samman

satt system av auxiliarer, och vissa gonimoblastgrenar växa långt ut 
åt sidorna för att än ytterligare förstora gonimoblastsystemets karpospor- 
produktion. Märkligt är, att redan inom Nemalionales möta vi denna ten
dens hos goniinoblasterna att vandra ut, förutom hos den ovan anförda 
Sirodotia, alldeles särskilt också hos Dermonena. Det är av stort syste
matiskt intresse att här redan hos Nemalionales kunna spåra denna ten
dens, som sedan hos de högre floridéerna särskilt framträder inom ord
ningen Cryptonemiales.

Nemalionales-typerna ge oss därför i flera hänseenden uppslag till huru 
vi skulle kunna tänka oss själva uppkomsten av auxiliarcellsorganisationen 
hos floridéerna, vilken organisation sedan inom de högre ordningarna 
stadgas och fixeras i olika riktningar. Dessa organisationer bidraga sedan 
till att bilda en av de bärande grundvalarna för dessa floridéordningars 
systematik. Hos Nemalionales äro auxiliarcellerna ännu av ganska växlande 
typ- Detta kan visserligen för systematikern bereda en del svårigheter, 
men det ger oss i stället tydliga fingervisningar om huru denna egendom
liga organisation kunde tänkas ha uppstått. Icke minst kan detta sägas om 
gonimoblastutvecklingen hos Galaxaura Diesingiana.

(Autoreferat.)

Den 26 november.

Professor E. Melin refererade V. Romose: »Ökologische Untersuchungen 
über Homalothecium sericeum, seine Wachstumsperioden und seine Stoff
produktion», Dansk Bot. Arkiv 10, 1940.

Docent N, Fries höll ett föredrag om »Groningsförsök med sporer av 
högre svampar» och visade i anslutning därtill agarplattor med groende 
sporer av Lgcoperdon umbrinum Pers., Tricholoma pessundatum Fr., Tricho- 
loma terreum Schaeff. och Boletus luteus (L.) Fr.

Den 10 december.
Fil. lic. B. Åberg höll föredrag om »Växtodling i artificiellt ljus».

Professor J. A. Nannfeldt demonstrerade blommande kvistar av Hama
melis japonica var. Zuccariniana.

Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Den 13 april.

Docent A. Levan höll föredrag över ämnet »På jakt efter Allium-asy- 
napsis vid Stilla Havskusten», vilket beledsagades av ett stort antal ljus
bilder, herbariematerial och mikroskopiska preparat.

Den 7 maj.
Professor Rob. E. Fries höll föredrag: »Om Amerikas Annonacéer». 

Samtidigt förevisades ett mycket stort antal ljusbilder, pressat material 
och några levande Annonacéer från Bergianska trädgårdens växthus.

Amanuens E. Söderberg demonstrerade blommande Petraea volubilis 
Clerodendron Thomsonae och Bougainvillea glabra.
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Den 28 september.

Assistent E. Ingelstköm demonstrerade ett 50-tal svampar från Stock

holmstrakten.
Disponent R. Rydberg höll föredrag om »Giftiga och oätliga champin

joner». Ett stort antal ljusbilder visades.

Den 2 december.

Professor I. Trägårdh höll föredrag om »Insekter och svampar ur 

skoglig synpunkt».
Professor T. Lagerberg visade ett stort antal skioptikonbilder över 

»Blommor hos några träd».

Botanistklubben vid Stockholms Högskola.

Den 23 februari.

Fil. dr. Daniel Lihnell höll föredrag över ämnet: »Något om virus och 

virussjukdomar».
Professor Otto Rosenberg höll ett föredrag betitlat »Om avskurna 

rotspetsars tillväxt i näringslösning».

Fil. stud. Gunnel Piehl refererade: J. Iversen, »Sekundäres Pollen als 
Fehlerquelle.» (Danmarks Geol. Unders,, IV. Raskke, Bd. 2, No. 15, 1936.)

Den 7 mars.

Fil. stud. Olof H. Selling höll föredrag om »Vegetationens förändringar 
i två svenska fornsjöar under den postglaciala värmetidens senare del». 

(Se Geol. Fören. Förhandi. 1938 och 1940.)
Docent Olof Langlet höll föredrag om »Utvecklingen av inavels- 

plantor av gran». (Se Medd. från Statens Skogsförsöksanstalt, H. 32, N:r 

1, 1940.)

Den 11 april.

Fil. kand. Gösta Fåhr.eus höll ett föredrag: »Om cellulosanedbrytande 

bakterier».
Fil. lic. Erik Björkman talade över ämnet: »Något om betingelserna 

för mykorrhizabildningen hos barrträdsplantor». (Se Medd. från Statens 
Skogsförsöksanstalt, II. 32, N:r 2, 1940.)

Den 5 oktober.

Fil. lic. Ivar Elvers höll föredrag om sitt arbete med att i Sverige in
föra det första elektronmikroskopet, redogjorde för dess konstruktion 
samt gav en översikt av de resultat, som vunnits vid undersökningar med 
detta mikroskop på Vetenskapsakademiens forskningsinstitut för fysik.

Docent Bengt Bergman höll ett föredrag över ämnet: »Om askokarp- 
bildningen hos Sphaerotheca Castagnei».

Vid förrättat styrelseval utsågs till ordförande fil. stud. Olof H. Selling, 

till sekreterare fil. kand. Ivar Ekdahl och till skattmästare fil. stud. 

Bertil Wahlin.



Den 22 Oktober.
Fil. dr. Daniel Lihnell höll föredrag om »En plasmodiophoracé på 

enrötter».

Fil. mag. Carl Ludvig Kiellander höll föredrag över ämnet: »Omkromo- 
somtal och formbildning inom Poa-sektionen Stenopoa».

Den 22 november.

Docent Otto Heilborn höll föredrag om »Kromosomernas kromo- 
merstrukturer». (Se Annals Agric. College of Sweden, Vol. 4, 1937, samt 
Ilereditas 1939 och 1940.)

Professor Otto Rosenberg refererade: Arthur Arndt, »Rhizopoden- 
studien III. Untersuchungen über Dictyostelium nmcoroides Rrefeld» 
(Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen, Bd. 136, 1937) samt 
Kenneth B. Raper, »The communal nature of the fruiting process in the 
Acrasieae» (Amer. Journ. Bot., Vol. 27, 1940).

Fil. mag. Gunnar Wistrand höll föredrag om »Några utbredningskartor 
från Pite Lappmark».

Den 16 december.

Professorskan Vivi Laurent-Täckiiolm höll ett föredrag betitlat »Några 
kulturhistoriska växter från Orienten» (med demonstration av lierbarie- 
material).
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Societas pro Fauna et Flora Fennica.

Till följd av kriget kunde möten icke avhållas under november och 
december månader 1939, ej heller under februari och mars 1940.

Den 6 april.

Sällskapet hedrade genom uppstigning minnet av de landsmän och 
främlingar, som fallit för Finlands frihet och Nordens trygghet.

Framlades Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. 62, N:o 5, innehållande en 
avhandling av Bror Pettersson: »Botaniska anteckningar från Dyröya 
och några angränsande öar vid norska västkusten». — Likaså Acta Botanica 
Fennica 26: Gunnar Marklund, »Die Taraxacum-Flora Nylands». — Slut
ligen Memoranda Soc. Fauna et Flora Fenn. 15, omfattande Sällskapets 
förhandlingar under verksamhetsåret 1938—1939.

Dr. T. J. Hintikka förevisade ljusbilder över tvenne sjukdomar hos 
björk, den ena delvis förorsakad av Picus canus. — Anmälde jämväl en 
uppsats om bladanomalier hos Syringa vulgaris. Förf. hade hos 2—4 års 
telningar av syrén iakttagit abnormiteter i bladställningen samt abnorm 
tillväxt i bladskivorna, som visade sig i olika slags veckbildningar, flikig
het och sammanväxningar.

Mag. Lars Fagerström förevisade ex. av den för Finland nya Juncus 
squarrosus, som han i juli 1939 funnit i Terijoki på Karelska näset.
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Den 4 maj.
Professor M. Sauramo föredrog om Finlands skogars geologiska historia.
Upplästes en av Sällskapets korresponderande ledamot prof. E. Rubel, 

Zürich, till Sällskapet den 1 december 1939 riktad sympatiskrivelse med 

anledning av överfallet på Finland.
För sommaren 1940 utdelades följande botaniska stipendier: åt docent 

Ole Eklund 700 mark för botaniska studier i sydvästra Finlands skärgård, 
och åt folkskollärare O. Kyyhkynen 1,000 mark för floristiska studier i 

t. ex. Keitele eller Kiuruvesi.
Med anledning av att Sällskapets ordförande professor Alvar Palmgren 

den 28 april fyllt sextio år framförde vice ordföranden professor T. H. 
Järvi Sällskapets lyckönskningar och uttrycken av dess tacksamhet samt 
meddelade, att Sällskapet bland sina medlemmar sammanbragt en fond, 
som skall bära professor Alvar Palmgrens namn och över vars använd
ning jubilaren ägde bestämma. — Professor Palmgren tackade för heders- 
bevisningen samt nämnde såsom sin önskan, att fonden skulle användas 
för befrämjande av botanisk och zoologisk forskning i Finland utan några 

inskränkningar.
Doktor I. Hustich höll ett föredrag om botaniska forskningsuppgifter 

i Lappland.

Den 18 maj.

Ordföranden överräckte till generaldirektören, professor A. K. Cajander, 

den nyss utkomna 15:de tomen av Sällskapets Memoranda, vilken tom är 
tillägnad professor Cajander med anledning av dennes 60-årsdag.

Den 5 oktober.

Meddelades att av Sällskapets skrifter utkommit följande med botaniskt 
innehåll: Acta Botanica Fennica 27, med en avhandling av I. Hustich, 

»Pflanzengeographische Studien im Gebiet der niederen Fjelde im west
lichen finnischen Lappland II»; samt Acta Soc. Fauna et Flora kenn. 62, 
Nr. 6, I. Hustich, »Tallstudier sommaren 1939 i Enare och Utsjoki».

Universitetsadjunkten dr. Ernst IIÄyrén anmälde: »Floristiska iakt
tagelser i Uskela och Ilalikko, Regio aboensis».

Till tryckning anmäldes: I. Hustich, »Några växtgeografiska anteck

ningar från Utsjoki».
Mag. R. Tcomikoski anmälde en uppsats om bladmossfloran i Tuupo- 

vaara socken.

Den 2 november.

Professor A. 1. Virtanen föredrog om aminosyror och äggviteämnen 

hos växterna.
Av Sällskapets skrifter hade utkommit: Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. 

62, Nr. 8, Sten Ahlner, »Beiträge zur Flechtenflora Finnlands»; samt 
Memoranda Soc. Fauna et Flora Fenn. 16, innehållande Sällskapets för

handlingar 1939—1940.
Mag. Bror Pettersson redogjorde för den enastående rika mediterrana 

flora, som utvecklats på Drumsö invid Helsingfors på en plats, där från 
Medelhavsländerna importerad kork varit uppstaplad.
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Dr. Ernst Häyrén anmälde: 1. »Om kryptogamvegetationen på batteri
bergen vid Helsingfors»; 2. »Växtfynd från Raumo»; 3. »Iasione montana 
i Lappvik i Tenala socken».

Forstmästare J. Montell hade insänt: 1. »Carex holostoma Drej. funnen 
i Enontekis»; 2. »Drabn dovrensis Fr. ny för Finlands flora».

Student Hans Luther anmälde: »Najas marina funnen i Jakobstads 
skärgård».

Mag. R. Tuomikoski anmälde en uppsats om kärlväxtfloran i Tuupo- 
vaara socken och omgivande trakter.

Mag. Lars Fagerström: 1. »Cinria lalifolia (Trev.) Griseb. i Pyttis skär
gård, ett bidrag till diskussionen om växternas invandring till Nyland»; 
2. »Några nya fynd av Epilobium adenocaulon Hausskn. och ssp. rubescens 
(Rydb.) Iliit.»; 3. »Fynd av Thlaspi alpestre L. på Åland»; 4. »Roripa au
striaca (Crantz) Besser i Terijoki»; 5. »Cetraria nivalis (L.) Ach. funnen på 
en ny lokal i Regio aboensis».

Den 7 december.

Dr. I. IIustich föredrog om »Periodieitet och växlingar i växt- och djur
liv i Lappland betingade av klimatet».

Från trycket hade utkommit Acta Rotanica Fennica 25, innehållande 
en avhandling av Bror Pettersson, »Experimentelle Untersuchungen über 
die euanemochore Verbreitung der Sporenpflanzen».

Docent Carl Cedercreutz redogjorde för algvegetationen på fuktiga 
klippor och förevisade några mikrofotografier av där förekommande alger, 
bl. a. av den för landet nya Chroococcus speleus, funnen i Esbo i Nyland.

Docent Ole Eklund anmälde till tryckning: 1. »Spår av fimbulvintern 
1939—40 i SW-Finlands växtvärld»; 2. »Sind die Eiszeiten Folgeerschei- 
nungen galaktischer Schatteneffekte?». — Den i den sistnämnda uppsatsen 
framlagda hypotesen, avsedd att förklara växlingen av relativt kortvariga 
istider och långa, varmare och ljusare intervaller, belystes i ord och bild.

Mag. R. Tuomikoski hade insänt en uppsats om vegetationen på tilland- 
ningsmark.

Forstmästare Justus Montell hade insänt: 1. »Hybriden Stellaria gra- 
minea L. X longifolia Mühl, funnen i Finland»; 2. »Stellaria graminea L. 
var. ciliata n. var.»; 3. »Carex aquatilis Wg v. stans Drej. X rigida Good., 
en ny hybrid».

Mag. Lars Fagerström hade insänt: »Anteckningar om flora och vege
tation i Terijoki socken 1. En intressant torvgrav».

Dr. Ernst Häyrén anmälde: 1. »Alger och vattenvegetation i Sibbo 
skärgård, Sydfinland»; 2. »Floristiska notiser från trakten av Torneå och 
Kemi».

Svenska Växtgeografiska Sällskapet.

Den 6 december.

Sällskapets årsmöte. Sedan föregående årsmöte hade följande medlem
mar avlidit: korresp. ledamoten, professor II. Ch. Cowles, läroverks
adjunkterna K. Anderberg och F. Dahlstedt, provinsialläkare T. Edgren, 

läroverksadjunkt H. Hänsch, docent N. Johansson, lektor J. E. Ljungqvist.
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professor C. Th. Mörner, apotekare B. Nilsson, landshövding G. Seder- 

hoi.m samt provinsialläkare G. Åberg. Ordf. hyllade de bortgångnas minne.

Medlemsantalet hade under året stigit till 416. Sällskapet hade vidare 
som band XIII av sina Acta utgivit »Växtgeografiska stadier tillägnade 
Carl Skottsberg på sextioårsdagen 19 ü 40», omfattande 296 sidor och 30 
planscher, varav tvenne i färgtryck, och innehållande följande bidrag: 
Mats W.ern: »Cladophora pygmaea und Leptonema lucifugum an der 
schwedischen Westküste», Nils Albertson: »Scorpidium turgescens (Th. 
Jens.) Moenkem. En senglacial relikt i nordisk alvarvegetation», Sten 

Ahlneii: »Alectoria altaica (Gyel.) Räs. und ihre Verbreitung in Fenno- 
skandia», Hugo Osvald: »Sphagnum flavicomans (Card.) Warnst. Taxonomy, 
Distribution and Ecology», Ernst Häyrén: »Über die Meeresalgen der Insel 

llog'land im Finnischen Meerbusen», Edvard von Krüsenstjerna: »Några 
anmärkningsvärda mossamhällen och mossarter från Västerbotten», Gustaf 

Sandberg: »Gasteromycetstudier», Bror Pettersson: »A Case of Long 
Distance Dispersal of Plants through the Import of Timber», Rutger 

Sernander: »Prunus spinosa X Prunus insititia i den svenska växtvärlden 
jämte några ord om Prunus-arternas växtgeografiska ställning i densamma», 
Bertil Lindquist: »Juncus alpinus Vill. var. Marshallii (Pugsl.) Lindq. in 
Scotland, and the Race Differentiation in the Species Juncus alpinus 
Vill.», Tore Arnborg: »Der Vallsjö-Wald, ein nordschwedischer Urwald», 
Jens Holmboe: »Osmunda regalis L. i Sogne på sorlandskysten. Ny for 
Norges flora», Bengt Pettersson: »Orchis Spitzelii Sauter var. gotlandica 
n. var. Nyupptäckt gotländsk representant för sydeuropeisk bergsflora», 
Erling Christophersen: »Ranunculus Caroli, en ny art fra Tristan da 
Cunha», Harry Smith: »Carex arctogena nova species», Rolf Nordhagen: 

»Ett nytt funn av Cladium mariscus i Norge», G. Einar du Rietz: »Pro
blems of Bipolar Plant Distribution», Rolf Santesson: »Valdiviansk regn
skog. Ur ett resebrev», Nils Dahlbeck: »Arenaria humifusa Wg och 
skyddet av sällsynta växter», Sten Selander: »Till Carl Skottsberg' den 
1 december 1940» och Birger Anrep-Nordin: »Hälsning till Carl Skotts
berg». — Ordf. och vice ordf. hade personligen överlämnat ovannämnda 
festskrift vid professor Skottsbergs 60-årsdag. Under tryckning lågo 
handen XIV (Nils Hylander: »De svenska formerna av Mentha gentilis L. 
coli.») och XV (Torsten Hasselrot: »Till kännedomen om några nordiska 
umbilicariaceers utbredning»), avsedda att utgivas i början av år 1941.— 
Som En av Sällskapets Främjare hade styrelsen beslutat nämna konsul 
Carl G. Björkander, Visby.

Till ordförande omvaldes professor G. Einar du Rietz, till vice ord
förande professor Hugo Osvald, till sekreterare lantbruksbotanisten, fil. 
kand. Gustaf Sandberg, till redaktör efter professor J. Axel Nannfeldt, 

som undanbett sig återval, docent Gunnar Degelius och till skattmästare 
efter amanuens Magnus Fries, som ävenledes undanbett sig återval, ama
nuensen, fil. mag. Edvard von Krüsenstjerna. Till övriga styrelseleda
möter omvaldes professorerna J. Axel Nannfeldt, Gunnar Samuelsson 

och Carl Skottsberg samt fil. lic. Sven Thunmark; till styrelseledamot 
efter fil. dr Gunnar Björkman, som avböjt återval, nyvaldes fil. lic. Sten 

Ahlner.
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Professor G. Einar du Rietz höll ett av talrika ljusbilder illustrerat 
föredrag om »Bipolarproblemet»; föredraget återfinnes till sina huvuddrag 
i en av talaren författad avhandling i ovannämnda festskrift.

Vetenskapsakademien.
Den 13 mars.

Vid detta sammanträde utdelades ett stort antal stipendier för botanisk 
forskning. Redogörelse härför har redan lämnats i Sv. Bot. Tidskr. Bd. 
34 (1940), sid. 171—172.

Den 10 april.

Professor Rob. E. Fries höll ett av ljusbilder belyst föredrag: »Några 
synpunkter på Annonacéernas systematik».

Den 5 juni.

Bet meddelades, alt Enanderska kommittén av Enanderska fondens 
räntor tillerkänt Bergianska stiftelsen 1,000 kr. för underhåll och utökning 
av Bergianska trädgårdens Va/ix-bestånd, amanuens E. Söderberg 300 kr. 
för arbeten vid nämnda anläggningar, trädgårdsmästare O. Peterson 100 
kr. för samma ändamål, med. kand. (i. Haglund 350 kr. för systematiska 
studier av släktet Taraxacum, fil. lic. Th. Arwidsson 250 kr. för insamling 
av 4'araxaca i samarbete med Haglund, fil. dr Stellan Erlandsson 400 kr. 
för cytologiska undersökningar av Alchemilla- och PofenfzT/a-släktenas 
arter samt av glaciala reliktformer.

Till införande i akademiens Handlingar antogs: »The Tertiary fossil 
Conifers of South Chile and their phytogeographical Significance with a 
Review of the fossil Conifers of southern Lands» av docent Rudolf Florin.

Den 9 oktober.

Till införande i Arkiv för Botanik antogos: »Contributions to the Lichen 
Flora of North America. I.» av docent Gunnah Degelius och »Weitere 
Beiträge zur Strauch- und Laubflechtenflora von Åsele Lappmark. II.» av 
fil. lic. Sten Aulner.

Den 23 oktober.

Till införande i Arkiv för botanik antogs: »Zur serologischen Differen
zierung von Hefearten» av Liselotte Kallös-Deffner.

Den 21 november.

Till införande i akademiens Handlingar antogs: »Communities of Marine 
Algae in Subantarctic and Antarctic Waters» av professor Carl Skottsberg.

Till införande i Arkiv för botanik antogs: »The Chromosome Numbers 
of Three Eriocaulon Species» av fil. dr Stellan Erlandsson.

Den 4 december.

Professor Rob. E. Fries lämnade en utförlig, av ljusbilder och växt- 
material belyst redogörelse för senaste vinterns inverkan på Bergianska 
trädgårdens träd och buskar.

Till införande i Acta Ilorti Bergiani antogs: »Iakttagelser angående in
verkan av vintern 1939—40 på lignoserna i Bergianska trädgården» av 
professor Rob. E. Fries.
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NOTISER.
Professors namn. -— Förre föreståndaren för trädgårdsavdelningen 

vid Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut fil. dr Carl G. Dahl 

och föreståndaren för Institutet för skogsträdsförädling vid Ekebo, Källs- 
torp, fil. dr Nils Sylvén ha av Ivungl. Maj:t tillagts professors namn. 
Den förstnämnde tilldelades denna utmärkelse den 18 oktober 1940, den 
sistnämnde den 8 november 1940.

Utnämningar. — Kungl. Maj:t har den 20 december 1940 utnämnt och 
förordnat t. f. föreståndaren för naturvetenskapliga avdelningen vid Statens 
skogsförsöksanstalt fil. dr Carl Malmström att vara föreståndare (pro
fessor) för samma avdelning. — Vidare har Kungl. Maj:t den 18 oktober 
1940 förordnat försöksledaren vid statens trädgårdsförsök, Nyckelby för
söksstation, fil. kand. Erik Gunnar Callmar att fr. o. m. den 1 november 
1940 vara e. o. föreståndare för trädgårdsavdelningen vid Alnarps lant
bruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut och den 24 januari 1941 förordnat 
avdelningsföreståndaren vid Sveriges utsädesförening fil. dr Fredrik V. 
Nilsson att vara e. o. föreståndare för statens trädgårdsförsök vid samma 
institut.

Styrelsen för Lantbrukshögskolan. — Kungl. Maj:t har den 
20 december 1940 till ledamöter i styrelsen för Lantbrukshögskolan för 
åren 1941—1944 förordnat landshövdingen Sigfrid Linnér, tillika ordförande, 
professorn Hernfrid Witte, e. o. byrådirektören i Kungl. Domänstyrelsen 
Albert von Bergen, direktören Albin Andersson, Linköping, och profes
sorn i kemi vid Uppsala universitet Gunnar Hägg.

K. Lantbruksakademien. — Till ledamöter av K. Lantbruksakade
mien invaldes den 16 dec. 1940 professorn vid Lantbrukshögskolan Hugo 

Osvald (med placering på lantbruksavdelningen) och den 20 januari 1941 
avdelningsföreståndaren vid Statens växtskyddsanstalt fil. dr Thore Lind

fors (med placering på vetenskapsavdelningen).

Förlängd tjänstledighet åt dr Erik Asplund. — Vid K. Veten
skapsakademiens sammanträde den 8 januari 1941 beviljades förlängd 
tjänstledighet åt museiassistenten fil. dr Erik Asplund till den 31 mars 1941 
med fil. lic. Tyciio Norlindh som vikarie och med rätt lör dr Asplund 

att, om han så önskar, tidigare återinträda i tjänstgöring.

Förordnanden. — Vid botaniska institutionens vid Lunds universitet 
fysiologiska avdelning har till 1 juli som assistent förordnats docent T. 
Levring och som amanuens fil. mag. Sven T. Andersson.
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Forskarstipendium. — Docent Artur Håkansson liar erhållit med
givande att under ytterligare två år inneha ett forskarstipendium vid 

Lunds universitet.

Stipendier och anslag. — Yid K. Lantbruksakademiens högtids- 
sammankomst den 28 januari 1941 meddelades att akademien beslutat ut
dela följande lantbruksbotaniska forskningsunderstöd: till agronom Sam. 

Undenäs, Weibullsholm, 1,200 kr. för odlingsförsök med majs, till fil. dr A. 
Åslander, Stockholm, 2,000 kr. för undersökning av orsakerna till varia
tionerna i höets fosfathalt, till docent R. Torsell, Lantbrukshögskolan,
1,000 kr. för fortsatta kvalitetsundersökningar avseende kokärter, till Öster

götlands fröodlarförening 500 kr. för stamförsök ined alsikeklöver, till fil. 
lic. E. Åkerberg, Undrom, 500 kr. för undersökningar över faktorer, som 
påverka frösättningen i norrländska rödklöverfröodlingar, till Algot Holm
berg & Söner A.-B. 1,000 kr. för förädling av sötlupin samt till professor 
O. Svanberg, Lantbrukshögskolan, 300 kr. för fortsatt analysinventering av 

svenska skördeprodukters kopparhalt.

Chronica Botanic a. — Chronica Botanica, det internationella bota
niska nyhetsorganet, vilket sedan 1935 utkommit i Holland, har fr. o. m. 
oktober 1940 flyttat sin officin till Förenta Staterna. Editionsorten är 
Waltham, Mass. Tidskriften utkommer varannan vecka och priset är 

7,60 dollars.
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