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SVEDJENÄVAN (GERANIUM BOHEMICUM) OCH 
BRANDNÄVAN (GERANIUM LANUGINOSUM).

Av

K. V. OSSIAN DAHLGREN.

Svedjenävan och dess dubbelgångare »brandnävan», för att an
vända Lindmans lyckade namn på Geranium lanuginosum, ha båda 
en mycket egendomlig ekologi, som betingar deras sporadiska upp
trädande. Allt sedan jag 1917 — med ganska märkliga resultat — 
började korsa de båda arterna med varandra, har jag haft anledning 
att intressera mig för dessa växter (Dahlgren 1923, 1925 och 1928). 
Det jag nu skall meddela blir endast några notiser, nya fyndlokaler 
och kartor samt spridda referat, reflektioner och beriktiganden, som 
dock sammanställda säkert skola intressera en del läsare av denna 
tidskrift.

1. Frönas frigörande från frukten.

Hur fröna utslungas beskrevs redan 1902 av T. Hedlund. Vid 
mognaden svartna frukterna helt hastigt — det kan ske under en 
enda natt, — och foderbladen bli mer eller mindre anthocyan- 
färgade. De fem fruktrummen lossna från mittpelaren, spreta isär 
och vridas så, att öppningen blir sidoställd, men kastskenorna sitta 
likväl fortfarande fast. De inneliggande stora och saftiga fröna bli 
alltså avskurna från all vattentillförsel; och de minska betydligt 
både i vikt och volym. Några dagar efter frukternas svartnande 
sprätta, om vädret hållit sig tillräckligt torrt, kastskenorna till och 
frigöras, varvid fröna utslungas (fig. 1). Det är icke svårt alt kon
statera katapulternas kapacitet, och många gånger har jag suttit i 
mitt arbetsrum och hört hur fröna från båda arterna ha smällt mot 
fönsterrutan eller väggen. [Både nu och tidigare (Dahlgren 1925,

9 — 43286. S vena k Botanisk Tidskrift. 1943.
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F'ig. 1. Då fröna utkastas, frigöras och avfalla likaledes de kolsvarta karpellerna.
Geranium bohemicum till höger och G. lanuginosum till vänster.

s. 243) har jag funnit, att någon gång bägge fröämnena i ett frukt
rum kunna fortsätta sin utveckling varigenom karpellen kommer att 
utkasta tvenne frön.]

Egendomligt nog hade Lundström (1890 och 1892) tidigare »trotz 
langem Beobachten» aldrig lyckats få se, att fröna utslungas. Han 
hade däremot observerat, att fruktspröten ibland kunde lossna upp
till och ansåg sig därför »med full visshet kunna draga den slut
satsen, att frönas spridning hos denna art måste ske på ett helt 
annat sätl än hos G. sijlvaticum». Han menade, att hos svedjenävan 
kastskenan övergått till att bliva ett organ för epizoisk spridning. 
Antagligen hade han väl gjort sina observationer vid fuktig väderlek1, 
då utkastningen kan bli fördröjd i veckor. Redan Wahlenberg (1820, 
s. 233) hade iakttagit, att kastskenorna kunna lossna upptill, ty han 
skriver: »Elateribus plerumque ab apice rostri se revolventibus». 
Jag kan också erinra om, alt man ofta på herbariematerial kan få 
se hur kastskenornas spetsar under torkningen ha lossnat från fruk
tens mittpelare och böjt sig ut från densamma. Se också fig. 2!

Hedlund (s. 34) har visat, att om man skär av skott med omogna 
frukter, så öppna sig de efter torkningen svarta rummen icke till
räckligt, för att fröna skola komma ut. »Om man bringar dessa

1 Surnander (1927, s. 32), som studerat svedjenävan i botaniska trädgården i 
Uppsala, fann, att vid vegetationsperiodens slut mogna frön kunde utbildas, utan 
att dock ejakulationsapparaten under förhandenvarande temperaturförhållanden 
kom att fungera. »Wenn die Samen», förmodar han, »nicht ausgeschleudert wer
den, bleibt die ungeöffnete Frucht, umgeben von den persistierenden Teilen der 
Blüte, sitzen und bildet mit diesen eine Diaspore, die schliesslich vom Winde ab
gerissen wird.»
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Fig. 2. Sprötet på ett par töre mognaden avklippta och torkade frukter av Geranium 
bohemicum har sedan lindrigt tryckts mellan två fingrar. Härvid lossnade kast
skenorna upptill samt böjde sig utåt och nedåt. På den mellersta frukten råkade 

de bliva avnupna ett stycke nedanför spetsen.

frukter att uppspringa», skriver han, »hvartill dock en starkare vid- 
röring av rummet underifrån fordras, skall man finna, att kast
skenan med åtföljande rum och frö kastas ungefär rätt upp och ned
faller i omedelbar närhet af det ställe, där frukten är uppställd.» 
Se också Ernst Almquist 1899 (s. 82)!

Jag har så pass utförligt återigen redogjort för frönas utslungande, 
då Lundströms uppgifter blivit allmänt kända och kommit in i 
flera moderna floraverk, exempelvis Ascherson & Graebner 1913, 
(I AMS (hos Hegi) 1924, Wistrand (hos Lagerberg) 1938 och Nord

hagen 1940. Riktigt beskrives saken däremot av Wangerin 1926 i 
»Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas».

2. Frönas groning och livslängd.

Att svedjenävans frön genom värme stimuleras till att gro är 
numera ett välkänt faktum (se härom t. ex. Ernst Almquist 1899, 
Hedlund 1902, Skärman 1919 och Malme 1928). Almquist resumerar 
sålunda: »Blott ett ringa fåtal frön ses i vanliga fall i naturen gro 
inom första aret; enstaka frön gro dock genast. Vid rumsvärmc ha 
de ej fåtts att gro, lätt däremot vid 35° — 45°, men ännu bättre vid 
50°C.» Även genom en minuts upphettning till 100° har han bragt 
fröna till groning. Jag har ofta med gott rcsullat brukat lägga 
fröna i en äggkopp eller i ett provrör, som fyllts med kokhctt vat
ten, vilket sedan fått stå och svalna.
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Ett försök, som Hedlund gjorde i botaniska trädgården i Uppsala, 
förtjänar att omnämnas. Han sådde bohemicum-frön och brände 
sedan i slutet av maj torrt ris, som bretts över en del av området. 
Här kommo också groddplantor snart upp. I början av juli begöt 
han sedan ena hälften av det obrända partiet med kokbett vatten; 
och följden blev också nu att groning inträffade. Men på den icke 
värmebehandlade delen av parcellen spirade trots hög sommartem
peratur icke en enda svedjenäva.

Om ännu saftiga frön tagas ur karpellerna och sedan sås, gro de 
omedelbart, såsom Hedlund och även jag själv konstaterat. Men de 
en gång torra fröna kan man icke få att gro lika lätt. Oftast tycks 
det vara nära nog omöjligt utan värmebehandling. Ett varmbad 
har en alldeles förbluffande inverkan på groningsförmågan. Efter 
någon timme eller också en eller annan dag svälla fröna till drygt 
sin dubbla volym, bli helbruna, och redan efter ett par dygn kan 
man få se roten skjuta fram. Båda arterna förhålla sig på samma 
sätt. Om värme icke väcker fröna, kunna de i åratal ligga overk
samma i marken, ja, säkerligen under ett århundrade och ännu 
längre, tills de en vacker dag spira efter en skogseld. Fröskalets 
vattenpermeabilitet måste tydligen på något sätt förändras genom 
uppvärmning.

Stundom kan också solgasset på blottad mark åstadkomma till
räcklig värme för att locka fröna till groning. v. Rosen (1934, s. 
288) uppger ,att han funnit svedjenävan på ett brandställe från före
gående vinter. Kanske det här mera har varit sommarens solsken 
på den obeskuggade och kolbetäckta marken än en uppvärmning 
under vinterns skogseld, som förmått fröna att gro. Vid en rotvälta, 
efter en uppkörd skogsväg, på en nyanlagd vägbank eller på en av
röjd tomtplats eller i en täppa kan man ibland få se svedjenävor dyka 
upp (en del dylika lokaler finnas anmärkta i fyndlistorna, s. 144); 
men ny och naken jord det kräva dessa växter. Docent G. Loham
mar har meddelat mig, att han 1917 fann svedjenävan i Kals träd
gård i Jäder, Folkärna socken i Dalarna, där den också under de 
närmast följande åren kom upp på nyvänd jord under några gamla 
äppleträd. I Nymans bekanta arbete, »Sveriges fanerogamer», kallas 
växten för »stubbnäbban» och uppges växa i »svedda skogar, helst 
på gamla trästubbar eller stubbmylla». I Herb. Upsal. ligger också 
ett exemplar, som tillhört Wahlenberg och vilket är påtecknat: 
»Upsala i Godtsunda bergen på en rutten stubbe d. 6 sept. 1828. 
Myrin.» Även i Riksmuseets herbarium finnes ett exemplar, som
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tagits på en granstubbe i Västerljung i Södermanland av fil. d:r E. 
Asplund. Gamla stubbar torde dock, föreställer jag mig, endast 
mera sällan härbärgera någon svedjenäva.

Växtens plötsliga uppträdande på små, skarpt begränsade fläckar, 
där risbränning ägt rum, och detta ofta i trakter, där arten förut 
varit alldeles okänd, är ett bevis så gott som något för de begravda 
frönas förunderligt länge bevarade grobarhet, såsom både Ernst 
Almquist och Hedlund i motsats till Lundström framhållit.1 Malme 
(1928, s. 534) har berättat hur han som skolpojke brukade tända 
eldar på lämpliga ställen för att locka fram den underliga växten. 
Sommaren 1928 gjorde han ett besök i sin hemsocken Stora Malm i 
Södermanland, och på ett ställe, där han ville minnas, att han år 
1895 eller 1896 eller möjligen redan 1890 hade haft ett av sina ris
bål, tog han under mosstäcket upp en del kolhaltig jord, som han 
sedan prövade på eventuellt förefintliga svedjenävsfrön. Efter be- 
gjutning med skållhett vatten spirade också denna växt i hans 
blomkrukor.

Även direkta försök med gamla frön av känd ålder visa, att gro
barheten länge kan bevaras. Frön från 1876 och 1862 fick jag så
lunda efter varmvattenbehandling att gro år 1922, alltså efter resp. 
46 och 60 års förvaring (Dahlgren 1923); och Malme (1928 b) har 
sedan med positivt resultat prövat 37-åriga frön. I år har jag kon
staterat, att ett par av de nu 80-åriga frön, som 1862 insamlats av 
N. G. Moe vid dåtidens Kristiania, fortfarande voro grobara.2 (Redan 
tvenne dagar efter varmvattensbehandlingen visade sig deras radi- 
cula.) Denna frökollekt, som förvaras på institutionen för syste
matisk botanik i Uppsala, kommer i framtiden att bli av stort värde

1 Schjeldehup-Ebbe (1936, s. 33), som med löga framgång försökt sig på att 
skriva ett monografiskt inriktat arbete över gamla fröns grobarhet, medger möj
ligheten av ett dylikt förhållande ehuru en aning reserverat: »Eigentümlich ist, 
dass einige Samensorten, wie Geranium bohemicum L., gerade an oder in der 
Nähe von solchen Plätzen keimen, die kurz zuvor einer grösseren Umwälzung oder 
Beanspruchung ausgesetzt waren (an Feuerstätten, rings um Neubauten). Dies 
könnte ja darauf deuten, dass die Samen vielleicht lange Zeit keim-umwirksam, 
aber lebenstüchtig in tieferen Schichten der Erde gelegen haben und durch die 
eingreifenden Veränderungen so hoch hinaufkommen, dass ihre Keimmöglichkeit 
sich entfaltet».

2 Ett frö, tydligen icke fullt moget, uttogs från en karpell på ett herbarieex- 
emplar i Uppsalamuseet, insamlat av Hartman år 1819. Några timmar efter varm
vattenbehandlingen visade sig fröet ha svällt, men då det efter 17 dagar ännu icke 
hade grott och var alldeles överväxt av mögelsvampar, torkades det och återfördes 
till herbariet.

SVEDJENÄVAN OCH BRANDNÄVAN
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för fortsatta undersökningar av frönas livslängd. — Som jag redan 
en gång förut omnämnt, har Briquet (1914, s. 118) meddelat, att 
frön från Genéve-herbariet hade bibehållit sin grobarhet, trots att 
de för 34 resp. 36 år sedan vid inläggningen hade sublimatbe- 
handlats.

Schjelderup-Ebre (1936, s. 82) har år 1932 med negativt resul
tat prövat grobarheten hos gamla frön (1859—1892) av sju olika 
Geranium-arter. Han framhåller såsom särskilt anmärkningsvärt, 
att del icke lyckats honom att förmå ett enda av de 9 utlagda 
bohemienm-hämx (insamlade 1892) alt gro. Trots att han förut i en 
not (s. 40 och 41) citerat mitt arbete av 1925 och därvid omtalat 
milt experiment med 60-åriga frön, nämner han dock här (s. 120) 
ingenting om en föregående värmebehandling av fröna, och miss
lyckandet beror kanske på en sådan försummelse.

Av Geranium lanuginosum har jag i år efter värmebehandling 
fått 28-åriga frön att gro (vilka stammade från exemplar odlade på 
originalfyndorten i Ekvik, Lofta socken i Tjust, och där insamlats 
av professor Ernst Almquist) och likaså 26-åriga sådana från Salt
sjöbaden.

I detta sammanhang må det också tillåtas mig alt omnämna en 
intressant iakttagelse över ett par arter av det Geranium närstående 
Pelargonium-släktet, vilka också helt oväntat visat sig komma upp 
på brandfält. I Ida’s Valley, Stellenbosch i Sydafrika, avbrände 
miss Margaret Levyns (1929, s. 74) några provytor. På dem upp- 
kommo talrika exemplar av Pelargoniam tabulare och P. mgrrhifo- 
lium, vilka förut ej iakttagits i trakten; och det var alltså tydligt, 
»that burning was responsible for their presence». Detta bekräfta
des ytterligare genom att samma groddplantor också visade sig på 
små fläckar, där man bränt en del avröjda buskar1. En recent sprid
ning till brandplatserna är knappast tänkbar, då ifrågavarande pelar- 
goniearters frön lossna från sina moderplantor under en helt annan 
årstid (1. c., s. 86) än den det här var fråga om.

1 T. Hay (Anonymus 1942) har nyligen i I.innean Society, London, omnämnt, 
att en Emmenanlhe-arl (Htjdroplujllaceae) och Romneya Coulteri (Papaveraceae) gro 
bäst i jord, som har upphettats. (Om det är fråga om en uppvärmning av själva 
fröna framgår dock icke klart av hans uttalande.) Det är känt, att vissa Acacia- 
arters frön börja gro, sedan marken upphettats genom vegetationens avbrännande. 
G. W. Robbinson meddelade också vid nyssnämnda sammankomst, att han funnit 
detsamma gälla för den sydamerikanska iridacéen Sisyrinchium striatum.



SVEDJENÄVAN OCH BRANDNAVAN

Torra frön kunna ibland visa cn alldeles förbluffande resistens 
mot höga temperaturer. Sålunda har för att nämna ett par exem
pel Dixon (1902, s. 590) fålt frön av korn, ärter, luzern, sallat, 
solros o. a. att gro, sedan de under en timmes tid upphettats till 
110°—120° C. Detta innebär naturligtvis icke, att dessa frön i lik
het med svedjenävans och kanske de nyssnämnda Pelargonium- 
arternas, stimuleras genom värmebehandlingen. I ilera avhandlingar 
har Gain meddelat resultaten av groningsförsök med upphettade 
frön. Solros-embryonerna tålde ganska väl cn halv timmes inver
kan av 130°. Ja, ända upp till 155° C kunde någon gång uthärdas. 
Groddplantorna blevo dock vid temperaturer över 120° mer eller 
mindre missbildade (Gain 1927).1

En exceptionellt länge bevarad groningsförmåga utmärker lotus- 
växternas frön, varom japanen Ohga lämnat åtskilliga meddelanden. 
1 torvbildningarna i en urtappad sjö i Mandchuriet, funnos en 
mängd frukter av Nelumbium nucifera, vilka, trots att de måste ha 
legat begravda där »at least more than 160 or 250 years» (efter 
någon av dessa perioder torde nämligen sjön ha råkat bli urtap
pad), fortfarande hade ät- och grobara frön (Ohga 1927, s. 5) innan
för det vattenogenomträngliga fruktskalet. Detta måste därför först 
sönderfilas eller sönderfrätas. Ett par av dessa frön, som Ohga 

skänkte till British Museum, ha fortfarande visat sig vara grobara, 
enligt vad Ramsbottom (Anonymus 1942, s. 658) kunde meddela 
vid ett, den 14 maj förra året hållet colloquium i Linnean Society 
i London. Redan 21 timmar efter det att ett frö frigjorts och lagts 
i ljumt vatten (32 C°.) grodde det. — Robert Brown hade på sin 
tid fått omkring 150 år gamla frön av Nelumbium speciosum att 
gro, vilka förvarats i British Museum, men då Ohga (1926) 70 år

i:53

1 I detta sammanhang kan det kanske också vara på sin plats att anföra, att 
väl torkade frön liksom för övrigt pollenkorn också kunna utsättas för extremt 
låga temperaturer utan att dödas. Särskilt Becquerel har utfört dylika försök 
vid Kammerlingh Onnes bekanta köldlaboratorium i Leyden (litt, hos BblchrÄdek 
1935, s. 121), där han under timmar och dagar kunnat behandla dem med tem
peraturer i närheten av den absoluta nollpunkten. Särskilt intressant är ett 
försök, som Becquerel (1932, s. 2158) gjorde med frön av lin, råg, luzern och 
solros. De utlades till groning, och sedan radieulan mer eller mindre skjutit 
fram, torkades de vid 30° temperatur och placerades därefter under ett dygn i 
en exsiccator. Dessa frön, som — märk väl — redan påbörjat sin groning, utsattes 
sedan för en så låg temperatur som —268,8° under 9 timmar och —271,16° (1 
under en timme. Trots detta kunde dock fröna sedermera återtaga sin groning.
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senare fick tillfälle att experimentera med några av samma kollekt, 
blev resultatet negativt. Ramsbottom kunde dock meddela, att han 
nu prövat ett av dessa, och redan efter 21 timmar hade en halv 
tum lång »outgrowth» skjutit fram, vilken innan nästa dags slut 
hade hunnit bli mer än tumslång. Sedan Robert Browns försök 
hade 87 år förflutit, och de gamla Nelumbium-frukternas frön ha 
alltså bevarat sin groningsförmåga åtminstone sedan början av 
1700-talet eller kanske sedan slutet av 1600-talet.

I många svenska tidningar har ståll en notis om all elt bomb
nedslag (!) skulle ha föranlett groning av gamla lotus-frön i London. 
Anledningen härtill är väl att Ramsbottom genom elt sådant torde 
ha fått idén till att ånyo pröva Nelumbium-iröna. I sept. 1940 upp
kom i South Kensington en eldsvåda efter en bombraid. På brand
platsen hade en del gamla frön av leguminosen Albizzia .Julibrissin 
blivit liggande i fukten; och i november upptäckte man, att de 
börjat gro. Dessa frön hade insamlats i Kina år 1793 och voro 
alltså ännu dugliga efter 147 års förvaring. Tre av groddplantorna 
fördes till den medicinska örtagården i Chelsea, där sedan en ny 
luftattack i maj 1941 gjorde slut på två av dem. Den tredje fro
das fortfarande.

Professor R. Sernander har gjort mig uppmärksam på ett med
delande av Elias Fries, vilken uppgivit sig ha plockat fram gro
bara Hieracium-irön ur Bursers herbarium, en dyrgrip från 1600- 
talet, som förvaras i Uppsala. Jag citerar (Fries 1847, s. 404): 
»Hieracia seminibus facillime propagantur; plurimas species educavi 
ex achaeniis speciminum siccorum in herbariis diu conservatorum. 
Omnium maxime illustre exemplum praebet H. humile, quod edu
cavi e speciminibus 1610 collectis et in Herbario Burseri servatis. 
Exinde eorum cultura facillima.» Fries (1849, s. 385) omtalade 
också detta, utan att dock nämna någon art, vid det femte skan
dinaviska naturforskarmötet. (Om Hieracium humile se Fries 1848, 
s. 123.) Det vore onekligen ganska spännande att med all respekt 
för och under iakttagande av all aktsamhet med det dyrbara mate
rialet få upprepa Fries’ försök under noggrant kontrollerade för
hållanden. Emellertid ligger nu Bursers »hortus siccus» nedpackad 
i ett skyddsrum på grund av de dystra tidsförhållandena. Man 
kan nog icke undgå att tillsvidare ställa sig rätt skeptisk gent 
emot den uppgift, som Elias Fries lämnat.

Turner har år 1933 utgivit ett sammanfattande arbete över livs
längden hos frön. Ur detta arbete må följande exempel anföras
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på växter, vilkas frön visat sig kunna gro efter längre tids för
varing: Anthijllis vulneraria 90 år, Trifolium striatum 90 år, Tr. 
pratense 81 år, Lotus uliginosus 81 år, Melilotus albus 81 år och 
Cijtisus scoparius 81 år (enl. Turners, s. 264, egna iakttagelser); 
Cassia bicapsularis 87 år, Cijtisus biflorus 84 år, Trifolium arvense 
68 år och Staclujs nepetifolia 77 år (Becquerel); Goodia latifolia 
och Hovea heterophijlla 105 år (Ewart). — Sch.ielderup-Ebbe (1936, 
s. 109) har bl. a. meddelat följande exempel: Astragalus uiriger 82 
år, Kennedya sp. 77 år, Sphaeralcea abutiloides 74 år, Abutilon sp. 
71 år och Canna paniculata 69 år.

I detta sammanhang kanske bör påpekas att alla meddelanden 
om groning av »mumievete» från Egypten utan tvivel bero på, 
att godtrogna turister trott på sina guiders försäkran om de säkert 
dyrt betalda sädeskornens ålder.

Att åtskilliga gamla, djupt i marken begravda frön även kunna 
behålla sin grobarhet ganska länge framgår av många erfarenhe
ter. Turner omnämner (efter Hill), att under förra världskriget 
på slagfälten i Frankrike växte oerhörda massor av åkersenap, 
Papaver Rhoeas och kamomill på ställen, där jorden omrörts genom 
granatexplosioner. Av allt att döma stammade dessa växter från 
gamla frön i marken. Från Sverige berättar Sernander (1933, s. 
158), att vid reparation av ett gammalt soldattorp i Lillkyrka i 
Närke bortschaktades 1929 en del jord under stugans golv. Nästa 
år uppträdde den ostindiska ettåriga arten Emilia sonchifolia, vars 
frön nog måste ha »i långa tider legat under stugan med bibe
hållen grobarhet». Även Melilotus officinalis har observerats upp
komma efter omgrävning av jord (ibidem, s. 46).1

3. De båda arternas karaktärer.

År 1916 beskrev Erik Almquist en underart till Geranium bohemi- 
cum, som kallades för deprehensum. (Han skriver visserligen konse
kvent depraehensum, men enligt gällande nomenklaturregler är det 
icke förbjudet att ändra en oriktig stavning.) Namnet skulle lämpli
gen kunna översättas med »gripen på bar gärning». Växten ifråga 
upphöjdes sedan av Lindman (1926) till art, och slutligen påvisade

1 I svensk litteratur finnas dessutom anförda några andra meddelanden om 
gamla frön i marken, som skulle ha grott (Th. M. Fries 1857, s. 24, Söoerlund 
1869, s. 19—20 och Nordstedt 1874, s. 159), men dessa uppgifter förefalla mig 
mycket tvivelaktiga.
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Eig. 3. Till vänster sju förstorade frön (jmf. bild 5!) av Geranium bohemicum, 
till höger av G. lanuginosum.

Hylander (1933, s. 129) i ett föredrag, att den var identisk med en 
sedan länge känd art, Geranium lanuginosum från Sydeuropa.1

Geranium bohemicum och G. lanuginosum äro tvenne mycket när
stående, men dock skarpt skilda arter. Det är nog lämpligt att 
här sammanställa deras olika kännetecken. Redan frönas beskaf
fenhet ger en av de bästa karaktärerna, som, särskilt när del gäller 
herbariemalerial, är den allra tillförlitligaste. Hos Geranium lanu
ginosum äro fröna genomgående mindre än hos G. bohemicum (fig. 
3—5), samt rödbruna till färgen och lätt ornerade med små, skarpt

Fig. 4. Överst frön av Geranium lanugino
sum och därunder av G. bohemicum, som 
äro ännu starkare förstorade än de på 

fig. 3.

1 En sådan misstanke hade jag 
själv länge hyst och därför också 
uppmanat vår förre akademiörta- 
gårdsmästare, I. Örtendahl, som 
skötte fröbytet, att söka komma 
över frön av den »oft mit G. Bohe
micum verwechselte» G. lanugino
sum. Sistnämnda art uppträder också 
på brandställen, och som Gams (1924, 
s. 1G99) framhållit skulle den vara 
mycket lik den »mutation» av sved- 
jenävan, som fått namnet deprehen- 
sum. Att det likväl icke bara kunde 
vara fråga om en enkel mutant, 
framgår dock av mina ord (Dahl
gren 1925, s. 239): »------- — dies
alles spricht bestimmt dafür, dass wir 
es nicht — wie ich zuerst annahm 
— mit einer unbedeutenden Varietät 
der Hauptart zu tun haben, sondern 
mit einer Form von bedeutend höhe
rem systematischem Wert». Bastar
derna voro också alldeles sterila.
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markerade gropar, som oftast äro ordnade i lydliga rader. Bohemi- 
cum-fröna lia cn mörkare och samtidigt mattare brun färg, som 
dock kring radieulan kan vara klart rödbrun. Karakteristiskt för 
fröna äro också de ljust gråbruna eller smutsgula fläckar, som i 
de mest växlande mönster och storlekar avteckna sig mot den 
mörka bollenfärgen. Ibland kan man hitta ett och annat irö ulan 
fläckar, och ibland flyta dessa tillsammans, så alt hela fröet blir 
tonat i deras färg. Den för lann-
ginosum-fvöaa så utmärkande 
punkteringen är icke alls lika 
skarpt utpräglad hos bohemieum- 
fröna, men en sådan framträder 
dock rätt tydligt inom själva 
fläckarna. Fröna hos svedjenä- 
van äro sålunda under luppen 
icke alldeles »släta», som Lind
man (1926) anger.1

Hjärtbladen (se fig. 5) äro hos 
Geranium bohemieum, i bjärt mot
sats till G. lanuginosum och våra 
andra arter av släktet, försedda 
med ett par markerade inskär
ningar i sidled.1 2 Linné (1760, s.

, É*.

* JL ^ «=r,
& *t.

**** «b.

«*■ #
><r *L% fy

0
' f

X
Fig. 5. Överst frön och groddplanta av 
Geranium bohemieum (obs. hjärtbladens 
inskärning!); därunder frön och grodd
planta av G. lanuginosum. — Nat. storlek,323), som dock själv aldrig såg 

någon svensk svedjenäva, jämför 
hjärtbladen med bladen hos tulpanträdet (»-ab omnibus autem Cotg- 
ledonibus figura foliorum Liriondendri»). Vid inskärningens spets 
finnes alltid en skarpt markerad liten anlhocyanfläek. I förbigå
ende må också annoteras, alt jag vid groning på filtrerpapper av 
de båda arternas frön i ett soligt fönster har iakttagit, att hypo- 
kotylen blev starkast anthocyanlargad hos G. lanuginosum.

Om man får se de båda arterna växa bredvid varandra, brukar 
man med en enda blick kunna skilja dem åt. Redan bladroset-

1 I Hartmans flora (1879, s. 216) uppges de vara »fint nätgropiga», Bi.vtt (187(1, 
s. 1109) beskriver dem som »grübet prikkede» och Nordhagen (1940) som »fint 
prikkete». Hos Ascherson & Graebner (1913, s. 45) läses »Samen fein netzig- 
grubig» och hos Gams (1924, s. 1098): »fein grubig punktiert».

2 Erik Almquist (1916, s. 413) säger, att hjärtbladen hos Geranium bohemieum 
»nästan alltid» ha små sidoflikar. Trots att jag sett hnndratals groddplantor av 
svedjenävan, har jag dock aldrig funnit något exemplar, som saknat inskärningen 
hos hjärtbladen. Ordet »nästan» hos Almquist har väl kommit med i misshugg.
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Fig. 6. Överst till vänster rosettplanta av Geranium bohemicum, nederst av G. 
lanuginosum och till höger av bastarden G. lanuginosum^ X bohemicum S.

terna gc etl helt olika intryck (fig. 6). Örtbladen hos Geranium 
lanuginosum verka mera inskurna, ehuru huvudflikarna hos de 
övre bladen nog bruka vara färre, och sågtänderna äro ofta mer 
trubbiga än hos G. bohemicum. Färgen hos lanuginosum-bladen är 
också en aning mer blågrön än hos svedjenävan. Emellertid kan 
det ibland, särskilt när det är fråga oni pressade exemplar, vara



mycket svårt alt avgöra om bladen tillhöra den ena eller den 
andra arten; och då dessutom blommorna icke bruka vara så väl 
konserverade, återstår oftast som ultima ratio att undersöka fröna 
för att säkert kunna bestämma en herbarieplanta.

Som vackert framgår av Lindmans färgplansch äro ledknutarna 
hos G. lanuginosum anthocyanfärgade, en iakttagelse, som jag kun
nat bekräfta på exemplar uppdragna av frön från de båda klassiska 
lokalerna, Saltsjöbaden och Ekvik i Lofla socken i Småland. Den 
stundom starkt röda svedjenävan visar icke en sådan lokalt be
gränsad färgning av stammen.
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Fig. 7. Till vänster två blommor av Geranium bohemicum och till höger av G.
lanuginosum.

Svedjenävans blommor äro i vanliga fall större än brandnävans 
(fig. 7). Mos båda arterna kunna dock blommor utvecklas, som ha 
betydligt mindre kronblad än normalt (med en längd av kanske 
endast 4—5 mm). Detta är särskilt fallet med de senkomna blom
mor, vilka uppträda på sådana grenar, som i huvudsak redan ha 
klarat av blomningen och bära rikligt med mognande frukter. Även 
genom en omplantering kan man framkalla jämförelsevis sma blom
mor, liksom dylika också bruka utvecklas på för torrt hållna kruk- 
exemplar.

Kronbladen hos bohemicum-plantov äro blåvioletta Lindman 

(192G b) skriver »kallt blå» — med skarpt framträdande violett- 
röda—röda (Almquist säger föga träffande »mörkblå») ådror. Brand
nävans kronblad äro däremot mera rödvioletta i färgen »var
mare violblå» enligt Lindman —, och de vitna påtagligt mot sin bas 
i motsats till vad fallet är hos svedjenävan. Nerverna äro mera 
ljusröda. En samling av vitblommiga svedjenävor iakttogs 1923 på 
en liten brandfläck i Gottröra socken i Uppland, nära gården hru- 
bord av min f. d. lärjunge, folkskollärare G. Rörby (Dahlgren 1925, 
s. 237). I närheten växte också blåblommande individ.



En utmärkt karaktär är märkenas färg. Under anthesen är den 
ljust gröngul hos svedjenävan men däremot klart röd hos Gera
nium lanuginosum. Denna karaktär är så utmärkande för — de 
levande — blommorna, att den i floror bör upptagas som ett sär
skilt gott kännetecken, vilket dock icke skett i Lindmans flora men 
väl i sista upplagan av Krok-Almquists. Det måste vara en lapsus 
calami, då Lindman (1026 b, s. 545) uppger, att svedjenävan skulle 
ha röda märken. Väl är det sant, att märkena ibland kunna röd- 
färgas strax efter anthesen, åtminstone på utsidan; men under 
blomningen äro de aldrig röda i stark motsats till förhållandet 
bos brandnävan. Frön från ett par herbarieexemplar av svedjenä
van, som syntes mig ha misstänkt röda märken, lämnade också 
plantor med den karakteristiska gulgröna märkesfärgen.

Graebner (1013, s. 46) bar uppgivit, att de båda arterna skulle 
skiljas åt »durch die gänzlich abweichende Blütezeit» (Geranium 
bohemicum juli—augusti och G. lanuginosum maj—mitten av juni.) 
Antagligen har han fått dessa tider från de herbarieetiketter, som 
han haft tillfälle att se. Emellertid finner man de bägge arterna 
hos oss i blom samtidigt. Hos dessa växter måste för övrigt blom
ningstiden vara starkt beroende av tiden för frönas groning, och 
den kan nog råka bli rätt växlande. — Ernst Almquist (1899, s. 
82) har iakttagit, att groddplantor av Geranium bohemicum, som i 
det fria spirade i slutet av maj och under juni, brukade blomma 
i augusti; men de plantor, som kommo upp under sistnämnda 
månad, blommade först nästa år i juni.

Enligt Warburg (1938, s. 142) har Geranium lanuginosum 42 
kromosomer i sina vegetativa celler, ett av de högsta tal, som kon
staterats inom släktet. Av de båda arterna bar jag gjort flera 
fixeringar av rotspetsar, men trots detta ännu icke lyckats fast
ställa deras kromosomtal.

4. Svedjenävans utbredning.

Hur en växt som svedjenävan kunnat sprida sig så vida omkring 
som skett är i viss mån en gåta. Vid utslungandet hamna fröna 
högst ett par meter från moderindividet. Som nämnt tänkte sig 
Lundström, att »delfrukter» fastnade i pälsen på djur, särskilt på 
harar, eller i fjäderskruden hos vissa fåglar och på så sätt kunde 
transporteras till nya brännor. »Det gåtfulla i denna växts upp
trädande», skriver han (s. 246), »skulle sålunda på delta enkla
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Fig. 8. Utbredningen av Geranium bohemieum i Norden — Stehners karta från 
1922 är här omritad och kompletterad. I några socknar, där ett fyndställe icke 
kunnat närmare identifieras, har det inlagts vid kyrkan. (Några på växtetiketter 
och i litteraturen angivna lokaler, som icke kunnat återfinnas i ortnamnsför- 

teckningen eller på generalstabskartan, ha utelämnats.)
Beträffande Norge och Finland visar kartan endast huvudutbredningen (efter 

Blytts flora och Hjelts Conspectus).

sätt kunna förklaras.» Man har också framkastat som en möjlighet, 
att avbrutna skottdeiar tack vare klibbigheten skulle kunna fastna 
på djur och därigenom eventuellt kvarsittande frön spridas epizoiskt 
(Gams 1924, s. 1699 och Erik Almquist 1929, s. 565, noten).
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Att fröna skulle ha legat i jorden allt sedan en tidigare brand 
»är ju tänkbart», säger Wistrand (1938, s. 739) i anslutning till 
Lundström, »men kan väl ej förklara den regelbundenhet, med 
vilken arten uppträder, så snart de erforderliga existensbetingel
serna skapats. Säkerligen måste en viss grad av spridning äga 
rum.» Bortsett från det faktum att växten visst icke regelbundet 
uppträder på brandställen, och, om så sker, i flertalet fall tydli
gen spirar från gamla i marken begravda frön, måste man medge, 
att den vidsträckta utbredningen (fig. 8) icke enbart kan ha möj
liggjorts genom frökatapulternas verksamhet. Andra faktorer ha 
säkerligen också medverkat.

Svedjenävan är en östlig invandrare. I Danmark är arten icke 
funnen, och i Norge är dess utbredning inskränkt till den syd
ostligaste delen av landet. I Tyskland är den särskilt iakttagen på 
ett ställe, nämligen i Oberlausitz på Reitscherheden vid Tränke 
(1801), där den senast återfanns 1911 (Gams, s. 1098). Emellertid 
är den »vorübergehend adventiv» också funnen på en åker vid 
Wehlen i Sachsen och i hamnen vid Ludwigshafen 1911. Dess
utom har den iakttagits på några få ställen i Böhmen, Tyrolen och 
Schweiz (Wangerin, 1926, s. 112).

Växtens egendomliga vanor (»anthracophili») gör, alt dess upp
trädande i hög grad måste ha främjats av det förr så vanliga 
svedjebruket. Man har också ansett, att dess spridning framför 
allt skulle ha skett i samband med denna metod för skogsmar
kens utnyttjande. Erik Almquist (1929, s. 564) har ur LiNNÉ-lär- 
jungen Adam Afzelius’ papper i Carolinabiblioteket letat rätt på 
följande uttalande: »Geranium bohemicum finns i Svedjelanden uti 
Yttre En hörna socken såväl ibland svedjerågen som på vallen 
utanföre; dock tyckes hon kommit in i landet med svedjerågen.» 
Senare har Heintze (1908, s. 55) funnit »det i hög grad sannolikt, 
att den införts till vårt land med utsädesråg, som de finska ’emi
granterna’ under senare delen av 1500- och förra delen av 1600- 
talet medförde.» Almquist, som utförligt diskuterat denna hypotes, 
anser det visserligen sannolikt, att arten kommit hit i jämförelse
vis sen tid, men att de hitflyttade finnarna knappast kunna ha 
varit de egentliga förmedlarna av växtens hittransport. Det senare 
är nog alldeles riktigt. Finnråg har sedan gammalt importerats; 
men indirekt kunna ju de finska kolonisterna i Sverige ha bidragit 
till artens utbredning genom den kännedom de på vissa håll 
spridde om sina svedjemetoder. Enligt vad man från sakkunnigt
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håll meddelat mig, är svedjebruk säkerligen en mycket gammal 
kulturform i vårt land. Jag måste också framhålla, att växtlo
kalerna till stor del ligga utanför de egentliga »finnmarkerna». 
I Uppland har Almquist under årens lopp funnit svedjenävan på 
icke mindre än ett 40-tal lokaler, men uteslutande »vid eller i 
omedelbart grannskap av gårdar, odlingar eller vägar». Detta talar 
för en anthropochor spridning, ty annars borde han väl också 
någon gång ha funnit den på brandfält och kolbottnar inom de 
mera sammanhängande storskogarnas områden.

Malme (1928 a), som i sin ungdom varit med om svedjeodling, 
uppger, att i hans hemsocken Geranium bohemicum uppträdde i 
sådana mängder på svedjefälten, att dess äckliga lukt under varma 
sommardagar kunde kännas på långt håll. (Växtens allmogenamn 
i trakten, »phalli canini» transl., tyder icke precis på någon ljuvare 
doft.) Det är sålunda så gott som säkert, att på svedjelanden bohe- 
micum-plantor ofta måste ha hamnat i rågkärvarna. Under hem
körningen ha väl då också frön och frukter ibland blivit utsådda 
längs efter skogsvägarna, och vid tröskningen bör också utsädet 
lätt ha kunnat bemängas med bohemicum-irön. På sandiga åkrar, 
dit man fört kolstybb som jordförbättringsmedel från gamla kol
bottnar, har Malme (1928 a, s. 222) påträffat svedjenävor. Otvivel
aktigt måste växtens utbredning i hög grad ha gynnats av det 
gamla svedjebruket, men att hela dess skandinaviska utbredning 
skulle stå i samband med denna kulturform är i högsta grad tvi
velaktigt. Se för övrigt sid. 149!

Sterner publicerade 1922 en karta över svedjenävans utbredning 
i de nordiska länderna. Han lovade, att på sin gamla original
karta lägga in en del nytillkomna eller förut obeaktade lokaler 
enligt en lista, som jag tillställt honom, men istället har han nu 
ritat en helt ny karta för att bättre kunna markera de olika fynd
orterna. Ett varmt tack vill jag därför rikta till min gamle vän 
Rikard Sterner för hans stora intresse och osparda möda. Genom 
den i senare tid i vårt land urskilda Geranium lanuginosum, som 
förut hopblandats med den äkta svedjenävan, blir väl vår nya 
karta ej absolut tillförlitlig i varenda detalj. En och annan prick 
kan ju råka hänföra sig till G. lanuginosum, brandnävan. Då en 
mycket stor del av fyndställena äro baserade på litteraturuppgifter, 
privata herbarieroch muntliga meddelanden är en detaljerad revision 
icke möjlig. Utan tvivel kan man dock påstå, att kartan återger 
svedjenävans utbredning på ett praktiskt taget alldeles riktigt sätt.

10 — 43286. Svensk Botanisk Tidskrift. 1943.
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Svedjenävan har liksom en annan ännu mer utpräglad barrskogs
växt, Chimaphila umbellata, en övervägande östlig utbredning, vil
ken har formen av en triangel, med en spets i sydöstra Norge och 
basen i östra Sverige (Sterner 1922, s. 336).

Det bör bemärkas, att vår karta icke lämnar en bild av status 
presens, d. v. s. visar lokaler, där växten i allmänhet kan påträffas. 
Svedjenävan är ettårig, och de flesta prickarna markera endast 
ställen, där fröna »sova i sekler, väntande på branden, som skall 
väcka ur drömlös dvalas ro» (N. von Hofsten, »Geranium bohemi- 
cum» i »Främling», dikter. Stockholm 1934). Liksom Epipogium 
aphyllum är svedjenävan en utpräglad »planta meteorica» för att 
citera Elias Fries’ uttryck, och en karta över skogsfrublomman 
skulle därför, mutatis mutandis, kunna ge anledning till liknande 
erinringar (jmf. Arwidsson 1929).

5. Icke tidigare publicerade fynd av Geranium bohemicum
i Sverige.

R = Riksmuseets, U = Uppsalamuseets, L = Lundamuseets och 
G = Göteborgs Botaniska Trädgårds herbarium. Om en lokal är 
representerad i flera museer utmärkes blott ett av museerna i nu 
nämnd rangordning. För museiexemplar anges ej insamlarens namn.

Då det gällt att upprätta denna lista, ha lektorerna Rikard Ster

ner och Erik Almquist (E. At) lämnat mig en oegennyttig hjälp 
och ett ovärderligt bistånd. Jag tackar dem här varmt. Även till 
fil. d:r Erik Asplund och många andra, vilka välvilligt lämnat bi
drag till förteckningen, står jag i stor tacksamhetsskuld.

Blekinge.
Tving: Alnaryd vid vägkant 1926 (A. Elmér.) Ny för landskapet.

Småland.
Långasjö: mellan Långasjö by och Parismåla på svedjeland, där råg såddes 
omkring 1903 (!) (E. Elgqvist); Gullabo: Karsjö 1891 (G), 1892 (R), 1893 (L), 
»på 1890-talet ej sällsynt på svedjeland i Karsjö» (C. A. Andersson); Torsås: 
Strömby 1888 (R); Söderåkra: 1888 (U); Nybro-, på en avstjälpningsplats ett 
par ex. 1916 (C. A. Andersson); Mortorp 1865 (R); Oskarshamn: vägen till 
Kolberga 1922 (R); Lönneberga: Ränarp 1868 (U); Ökna: vid Bukan 1849 
(U); Hjorted: Gissebo (R); Västrum: nära Horns udde och Bergebo nära 
Verkebäcksviken 1942 (II. Svensson); Törnsfall: Aveslätt 1865 (R), Blekhem 
1888 (U); Almviksnäs: talrik på ett hygge 1929 (E. At); Gladhainmar: Ann- 
rötelse 1898 (R); Gamleby: Kasimirsborgs ägor vid Brevik 1927 och Sve- 
derna (nära Sundet) 1923 (E. B. Almquist); Lofta: Överums bruk 1862 (R),
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Överum vid vägen till Lickstorp 1910 (R), Vålningebo 1909 (E. B. Almquist), 
ibidem 1929 (E. At); Dalhem■ strax S om prästgården 1920 (R. Sterner); 
Ukna: Kolsebro 1920 (R. Sterner); Huskvarna (O. H. Gadamer); Tranås: 1912 
(L). — Dessutom »Agestad» 1881, C. Pleijel (R) (= Ogestad i Odensvi?).

Östergötland.
Asby: Britteberg (= Södra Målen) 1864 (R); Norra Vi: Urberget strax N om 
kyrkan 1866 (R), ibidem 1865 (U); Kisa: (hb. Agardh, L); Oppeby: Björkfors, 
Trollängen 1875 (L); Västra Eneby (»Kisa»): Norra Rothult (G); Ringarum: 
Fänge 1884 (R), Gusum 1870 (U); Björsåter: llögboda 1867 (R); Skällvik 
(»S:t Annae»): Korsnäs 1930 (G. Wängsjö) (Växtb. Inst. hb. Uppsala); Gårdeby: 
prästgårdens storskog 1898 (R); Linköping: 1893 (L); Krokek: prästgården 
1901 (R), nära Källbo 1921 (R), Kopparbol (gården ligger på andra sidan 
landskapsgränsen i Kila s:n!) och Rödbergsdal 1931 (R), Marmorbruket 
1937 (B. Hesselman); Kvarsebo: Säter 1870 (A. Y. Grevillius), Säter 1902 (G) 
1932 (R), Fjällmossen (M. Engstedt); Risinge: Muggebo 1903 (U), Häradstorp 
1895 (L); Simonstorp: 1913 (R); Skedevi: Torstorp 1845 (U), Johanneslund 
1877 o. 1878 (U), Svartvik 1960 (R), Byle 1893 (R), ibidem 1938 (II. Iles- 
selman).

Västergötland.
Otterstad: vid skogsväg 200m Ö om torpet Svartviken 1920 (R); [Skara: 
1875, A. Gadamer (G. hb. T. Sjövall; etiketten skriven av Sjövall!) måste 
betraktas som en osäker uppgift.]

Dalsland.
Ör: Hult 1937 (E); Gunnarsnäs: 1901 (L), »på den 1852 avbrända delen af 
Skrännafjellet mellan Tösse och Hesselskog» (= Edsleskog) 1853 (U); Skål- 
lerud: Köpmannabro på en brandplats nära dansbanan 1935 (J. Sjögren), 
ibidem c:a 1 km längre bort (T. Hansson); Steneby: Billingsfors 1910 (R).

Bohuslän.
Marstrand: Koön 1898(E); Högdal: Vagnarfjällets ostsluttning mot Vagnasjön 
vid rotvalvet av en vindfälld gran 1931 (G). [C. J. Eindebergs (1878, s. 15) 
fynd från Skee har tyvärr icke blivit inlagt på kartan.]

Värmland.
Järnskog: 1874 (R); Stavnäs: Bässebol 1875 (E); Borgvik: mellan Hargrindan 
och Anneberg 1882 (U), »i B.. villskogen» (delvis oläsligt) 1882 (U), invid 
bergbranten Ö om vägen 500 m ONO om torpet Johannisdal 1923 (R); 
Kila: prästgården 1877 (U); Tveta: Mossvik 1900 (G); Ed: Kangerud 1880 
(R); Sunne: Gettjärnsklätten 1908 (G); Älvsbacka 1841 (G); Övre Ullerud'1: 
»Upplanda Berget» 1841 (U). (Även i Rudskoga s:n finns ett Upplanda.)

Närke.
Hardemo: Handberga 1853 (U); Asker: Breven 1867 (R), ibidem 1869 (U); 
Svennevad: 1938 (U), Skogaholm i det s. k. Skepphultsbeståndet (H. Hessel- 
man); Lerbäck: Nyckelhultsbergen på ett skogsfall 1883 (R. Sernander) 
(Växtb. Inst. hb. Uppsala).

SVK I).IE.NÄ VAN OCH BRANDNÄVAN
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Södermanland.
Västra Vingåker: Iljälpetorp (vid landskapsgränsen V om Högsjö) 1940 (G), 
Göktorp 1853 (L); Östra Vingåker: Mörkhulta (G. Indebetou); Stora Malm: 
Brännkärr 1882, 1884 (L); Floda: Harsjön 1934 (Ragna Grette); Näshulta: 
Torpkvarn (E. At), St. Sörtorp 1938 (Dagmar Eriksson); Husby—Rekarna: 
Kojäng i banskärning 1939 (E. At); Stenkvista: Nysäter 1931 (E. At); Danker: 
prästgården 1890, 1892 (R); Lilla Mellösa: Hälleforsnäs 1909 <R); Frnstuna: 
mellan Mälby och Stensäter 1893 (H); Råby—Röno: Stafsviken 1902 (U); 
Snärta: »vid bron midt för Åbroåns utlopp» 1898 (E. B. Almquist); Väster- 
ljung: Ekebonäs 1870-t. (F. O. Westerberg), Grönsö 1922 (R), Rensjöns 
nordände 1934 (E. Asplund); Malmköping: 1912 (G); Kila: på Kålmorden 
1848 (G), prästgården 18(59 (R), Grofmossen 1883 (R), Ålberga 1877 (U); 1875 
(S. Almquist), ibidem Ålberga station några km från föreg. fyndplats 1910 
(E. At); Björnlunda: Dagnäsön 1932 (N. v. Hofsten); Vårdinge: Karltorp 
1908 (E. At), mellan Nysund o. Karltorp, Sjunda (A. Torssander), Ulvsunda 
1934 (E. Asplund); Tunaberg: Kummelberget 1884 (R), Grimstorp 1884 (R); 
Nyköping (Nicolai?): Stjärnholmsvägen 1861 (R); Nikolai: Oxelösund mel
lan hamnen och järnverket 1917 (U); Helgona: Svansta 1869 (R), mellan 
Ilova och Tunsäter 1863 (G); Mariefred: Karlsborg 1919 (R), södra sidan 
vid Lotorp i åker 1923 (R); Härad: Igelsjön 1901 (R); Länna: Ulfhäll isko
gen bortom Knåpet 1902 (R); Toresund: (U), Vaxäng (R); Ärta: Eklångens 
järnvägsstation ett svagt ex. bland bark mellan vedtravar 1924 (Th. Arwids- 
son); Överjärna: Römossen, mellan Römossen o. Svarttorp, Viksberg, 
Herrvreten, allt 1931 (A. Lindström); Tvcla: Bränningestrand 1923 (M. John
son), Tvetaberg 1854 (U), Eknäs 1926 (R), Vackstanäs 1909 (A. L. Seger
ström); Tyresö: Skälsätra 1926, lianviken 1926—1929, Skogsängen 1929 (A.
L. Segerström), Brevik 1927 (A. Edelstam); Dalarö: tegelbruket 1897 (R), 
Vinåker 1930, Smådalarö 1931, Furunäs 1931 (A. Edelstam); Österhaninge: 
Sandviken 1880-t. (L), mellan Väsby o. Småhamra 1934 (R); Salem: Kolvre- 
ten 1841 (Wikström mscr.), banvaktsstugan 16 (G. Linden); Huddinge: Hud
dinge station (V. Wimmerstedt), »Mellangård nära Drevvikens sin» (B. 
Thorbjörnsson), nära Kärrsjön 1934 (E. Asplund), dessutom åtm. 4 lokaler 
(Wimmerstedt); Brännkyrka inkl. Enskede: Jakobsberg 1877 (O. Almquist), 
Sätra 1916, Vinterviken 1827, Bjursätra 1856, Mälarhöjden 1930, Pungpinan 
1841, Enskede 1913 (R); Nacka: Storängen 1905, 1925 (R), Hästhagen 1850, 
Järla 1904, »Nyckelvikstrakten» 1851, »Skuru hage» 1871 (R), Solsidan 1916 
(E. At.), Snörom, Duvnäs, Ekängen (A. Swensson).

Uppland.
Stockholms län. Ingarö: »Ingarön» 1891 (U), 1893 (R), Fjällmora vid 
Fjällström 1919 (A. Öländer), Vishamn ett år (idem), NO om Visliamn 1929 
(E. Troili); Gustavsberg: Gustavsberg 1883 (L); Värmdö: Malma 1900 (N. W. 
Netzei), ibidem vid Stugorna 1907 (O. Arrhenius), ibidem 1918 i täppa (E. 
At), Sandviken vid Skärmaräng 1890 (G. Stark), Ö. Skägga 1919 (R. Pyk), 
Vreta, Vretavik o. Myttinge (C. Lindroth); Ljusterö: Mjölnarström 1925 (I. 
Fröman), Bolby 1899 (R), Vadholma ett tiotal ställen 1939 (O. Scholander), 
Laggarsvik 1932 (K. Modigh), Väsby 1910-t. (E. Hultén), »Norra Ljusterön» 
1928 (R. Kastman); Blidö: Yxlö by o. Yxlöstrand på odlingar 1920-t. (S.
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Gard), Lillängen 1917 (O. Langlet), Köpmanholm ett år ymnig (J. Almquist); 
Österåker: Svinningenäs flera ggr, ett ex. senast 1922 (I',. 'S retlind), Solliaga, 
tomtområde nära Lervik 1936 (II. Horn af Rantzien), Nöden 1938 o. 1939 
nyanlagd vägbank (idem), 1 åljö hållplats 1938 o. 1939 pa järnvägsbanken 
(P. Köblin), Söra på d. s. k. Fornåsen 1937—1941 som ogräs (tillsammans 
med Galeopsis och åkertistel) på en villatomt (idem), Tuna 1939 i d. s. k. 
Ilästhagen, Visätra i Österåkers kronopark 1938 på vägkant (idem), toipet 
Norrbacka nära Åsätra 1938—1939 på vägkant (idem), Bleckungen i täppa 
1930 (E. At), Talludden vid Sommarboda 1915 o. Nykvarn några föreg. år 
(Hedvig Santesson); Riala: Sättra vid Stockhy gård enl. ex. (E. Kinberg); 
Skede rid: Vreta i grustag 1921 (T. Agelin), mellan Bedinge o. Addeboda 
1916 (B. Lundström); Sigtuna: Sandvreten 1878 (U); Alsike: Odlingsberg 
1923 (B. Lundman) (Växtb. Inst. hb. Uppsala); Ragga: Morby skog 1939 (S. 
Lundell); Gott röra: Viken 1902 o. 1910 (U); Fasterna: Gröndal, 7 ex. 1918 
(R. Sernander), Stenhagen i gräsbacke ett par ex. 1927 (E. At); Almunge: 
Ilästhagen i dike o. Sjöudden flerst. på brandfläekar 1920 (G. Björkman), 
Kärvens S sida (= föreg. lokal?) 1922 (L. Faxén), »brandfläck» 1935 (E. 
Wikfeldl); Knutby: Gluggen mängdvis på slänter utmed nya landsvägen 
på en lång sträcka 1938 (E. At), Vällnora på vägkant vid en smedja (G. 
A. Ringselle); Bladåker: Bennebol på kolbotten 1902 (idem); Edsbro: sten
backe i skog 1932 enl. ex. (B. Karlsson); Roslagsbro: mellan Bredsättra o. 
Söderby hundratals ex. 1929 (R. Norrman); Vätö: Högholmen 1919 (O. 
Östergren); Björkö—Arholma: skäret Lill-Asken o. Marum på ny väg 1910 
(11. \V. Arnell); Väddö: Ortalalund 1913 (G. A. Ringselle), Edeby i grustag 
vid vägen till Nothamn ett ex. 1927 (S. Törnell), Grisslehamn 1894—95 (.1. 
Berggren); Singö: Fogdö mellan Norr- o. Östergården 1930 (G. A. Ringselle); 
Häverö: Strömmen i Tulka talr. vid svinhuset 1896 (K. A. Osenius); Harg: 
Sanda V. Råberget 1882 (R), Moxboda 1886 (U), Hargs bruk 1879 (E); Valö: 
Danbo på en häll vid landsvägen 1924 (E. At).
Uppsala län. Bro: Gröna gången 1926 (E. At); Danmark: banvaktsstuga 
n:r 188, Nyby på brandplatsen efter en lada 1918 (G. Björkman) (Växtb. 
Insbs hb. Uppsala); Funbo: »på en nyodling» 1874 (R), Ramsjöbacken på 
åker 1920 o. enst. på vägkant 1932 (E. At); Rasbo: prästgårdens skog 1892 
(C. E. G. Fleetwood); Rasbokil: Baggbol i grustag 1923 (E. At); Bondkyrka: 
Flottsund 1902 (U); Uppsala-Näs: 1902 (E. M. Lemoine); Vänge: Finsta dra
gontorp 1920, Borganäs 1921, Åltomtabro 1914, Gammelängen talr. 1914, 
Kvarnberg 1913 (allt enl. E. Al); Jumkil: nära Blaekstalund 1887 (O. Öster
gren) (Växtb. Inst. hb. Uppsala), Himrarna 1921 rågåker i skogskanten (G. 
Björkman) (Växtb. Inst. hb.), Långhällarna på en träda ett 50-tal ex. 1921 
(idem) (Växtb. Inst. hbl), Granslält riulerat 1936 (R), Staffansbo på vägkant 
1914, i åkrar vid Karlslund, Hagalund o. Jonssund 1920 (E. At); Nysätra: 
torpet Läjd på jord vid ett nyupptaget dike i barrskog enl. ex. (E. Lund
berg); Skogstibble: Tibble by t. ex. vid Fallet 1873 (O. Almquist), Präst- 
gårdsskogen 1869 o. flerst. 1872—75 (E. B. Almquist), Lillsjön, Mellsjön, 
llälsjön o. Ramsjön 1860—70 (idem), Sågstennäs i åker 1914 (E. At), Balsbo 
3 ex. 1914 (idem); Åland: Ålbo talr. 1920, ibidem spars. 1921, Stockbäck 
1914 (v. kolmila), ibidem 1915 o. 1933, Järlåsa-gränsen N om banan 1914 
(allt enl. E. At), Örnsbergstrakten 1894 (E. B. Almquist); Järlåsa: nära Fri-
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berga 1918 (K. V. 0. Dahlgren), Strand 1913, Kryssbo talr. 1933, Björnbo 
1914, Skärbäck 1914, Järlåsa hållplats 1912—13, L. Slesbo på ny landsv. 
1916—17, Björknäs 1916, Hedtorp på väg' 1917, Snnnansjö 1921 (allt enl. E. 
At); Bälinge: Ändlösan 1920 (S. Junell), Domarbo 1920, Eriksberg o. Iledbo 
i täppa 1920 (E. At), Akademiallmänningen nära Tämnaren 1921 o. 1927 
(W. Samuelsson); Skuttunge: Nylunda 1920 (S. Junell), Björkhagen 1919 (idem) 
(Växtb. Inst. hb. Uppsala), Vismarängen 1920 (E. At), Överbo 1866 (R); 
Björklinge: Nolmyra 1927 (S. Ahlner), Norunda allmänning 1880-t. (O.Ves- 
terlund); Tensta: Igelsjö nära Skyttorp 1919 (E. At); Stavby: kronoparken 
Ramningshult 1887 (U); Alunda: Lyan på ett källartak 1924 (E. At); Dan- 
nemora: Andersby 1906 (E. At); Film : Älglösa på tomt 1924 (E. At), Johanna 
gruva 1883 (G. A. Fröman); Tegelsmora: Örbyhus vid ångsågen 1884 (U); 
Österlövsta: Hillebola 1880-t. (O. Vesterlund), Skrivarbo vid Harfall 1920-t. 
(L Andersson), Lövsta bruk 1892 (S. P. Ekman); Talfta: Strömsberg 1883 
(U); Tierp: Mehede 1915, lokal sammanh. m. följ. (E. At); Älvkarleby: Marma 
mot Mehede på ett flertal brännor efter järnvägen 1915 (idem). 
Västmanlands län. Östersunda: Mjölkebo på en ny vägkant 1924 (E. 
At), ibidem 1925 enl. ex. (E. Andersson); Altuna: Högsberga-torpen 1919 
(O. Östergren); Norrby: Varmsätra 1921 enl. ex. (Andersson), ibidem 1922 
(E. Fernholm); Västerlövsta: Siggbo invid ett boningshus 1870-eller 1880-t. 
(L. Lénström) (= mellan Ål o. Sörby i Thedenii flora); Viltinge: Skärsjö 
(U), Ingesbo 1920-t. (W. Samuelsson), Julmyra 1840 (U) (på etiketten står 
»Molnebo, Djulmyra»), ibidem 1921 (E. At); Harbo: Ramna 1852 (U), Norrbo 
nära Laksjön 1910-t. (W. Samuelsson), berg på hygge vid Jönshagen 
1927 (E. At).

Västmanland.
Möklinta: Käringholmen i Hallaren 1891 (R), Rosshyttan på ett bränt ställe 
i en nyodlad åker 1924 enl. ex. (G. Eriksson); Västanfors: Säteriet i skog 
vid gammal kolbotten 1922 (R); Norberg: Kärrgruvan på kolbotten c:a 1930 
enl. ex. (E. Tunell); Västerfärnebo: Bjurfors kronopark, Myrsjö bland järn
malm, som använts som fyllning på en skogsväg 1935 (T. I.agerberg); 
Karbenning: Hästbäck 1846 (G).

Dalarna.
By: Markusbo enl. ex. (G. Sjöberg), Eullsta (E. Eriksson), Fullstaskogen
1907 (G. Östlund), Forsön 1912 (P. Källander), 1915 (G. Ernfors); Folkärna: 
Jäder i hagar o. trädgårdsland 1916 o. 1919 (G. Lohammar), Kals i Jäder 
strax N om gården 1930 (idem), SO om Bäsingen på kanterna av nya lands
vägen vid berget mellan Östanberg o. Mesta äng samt Vs km längre österut 
1930 (idem); Hedemora: [tillfällig (Ström enl. Kröningsvärd, Flora Dal.)], 
Bergbacken enstaka ex. i trädgård 1940—41 (G. Samuelsson); Söderbärke: 
Larsbo bruk (Hartman, Fl., ed. 5), 1845 (U); Norrbärke: Övre Morgården
1908 (U), Nybergs gruvor o. Hemmet 1915 (H. Olivecrona); Malingsbo: 
1903 (II. Zetterberg); Ludvika: Gräsberg o. Kolvberget (E. Hellström); 
Silvberg: Grängshammar ett ex. 1904 (K. Adolphson); Stora Tuna: Hönsarvs- 
berget 1921 enl. ex. (Gunhild Edén).
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Gästrikland.
Hedesunda: Iladeholm 1878, 1884 o. 1885 (R); Järbo: Kungsberg 1902 enl. 
ex. (J. Wiger; ej karterad).

Hälsingland.
Skog: Hemstanäs 1849 (U); Forsa: 1913 (U); Hassela: Berge skolgård 1914 (R).

Medelpad.
Njurunda: »ymnig på brandlokal på Döviksberget 1932» (K. Wedholm), 
ibidem 1930 (R); Stöde: Blytenna 1932 (A. I. Bengtsson); Timrå: 1888, 1898, 
1911 o. 1929 (R), Edsgården 1936 (R), 1937 (L), Vivsta 1887 (U), 1929 (U), 1931 
(U), Vivsta på brandfläck i beteshage 1931 enl. ex. (B. Granström); Selånger: 
Huljen 1908 (R).

Ångermanland.
Säbrå: prästskogen 1908 (R); Ed: på bränna mellan Forsmobron o. Sels- 
berget 1888 (O. B. Santesson), Österås 1923 (L); Helgum: Ledingså på starkt 
solexponerad vägbrant nere i bygden 1938 enl. ex. (J. Nahlén); Nora: »utåt 
hafvet» 1824 (Laestadius) (R o. U); Själevad: Mykling 1938 (R).

Jämtland.
Fors: landsvägsbron över älven nedanför kyrkan 1930 K. Wedholm enl. 
Lange 1938. D:r Wedholm har ytterligare meddelat mig, att han såg ett 
enda ex. på den grusiga marken på en brant, starkt solexponerad slänt 
till vänster om landsvägen knappt 150 m från bron. Senare ett par gånger 
förgäves eftersökt.

6 Brandnävans förekomst i Sverige.

Geranium lamiginosum är förut endast känd som en sydlig art 
med utbredning inom Medelhavsländerna (Algeriet, Marocko, Syd- 
frankrike, Korsika, mellersta och södra Italien, Sicilien och Grek
land enligt Wangerin, s. 112), och dess förekomst hos oss är därför 
synnerligen märklig. Alt växten skulle ha kommit hit i samband 
med rågimport från Finland är knappast troligt. Den har åtmin
stone ännu icke påträffats i vårt östra grannland trots dess många 
skickliga florister. Det lönar sig nog ganska lilet att spekulera om 
sättet för dess invandring. Geranium lamiginosum visar samma eko
logiska egendomligheter som svedjenävan. Ibland växa också båda 
arterna tillsammans såsom vid Saltsjöbaden och i Kofta socken i 
Småland. Del är därför tydligt, att om Geranium lamiginosum får 
betraktas som en »urgammal» medborgare i vår flora, så kan detta 
med samma rätt också göras gällande för Geranium bohemieum. Att 
båda arterna ha gynnats i sitt uppträdande och sin utbredning ge
nom människan, framförallt genom hennes svedjebruk, risbränning
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Fig. 9. Utbredningen av Geranium lanuginosum i Sverige.

och ovarsamhet med eld, är ju en annan sak. Mycket möjligt är 
att vissa skeden av den postglaciala värmetiden varit fördelaktiga 
för våra båda Geranium-arter, särskilt genom att de långa och varma 
somrarna säkerställde en riklig frösättning. Svedjenävans markanta 
utbredningsområde norr om Vänern (lig. 8) utmärkes av påfallande 
många solskenstimmar (Hamberg 1908).

Enligt Ernst Ai.mquist (1929, s. 50) är Geranium lanuginosum den 
mest köldömma av de båda arterna, varför dess förekomst blir »be
gränsad till ställen, som äro jämförelsevis skyddade för frost». Detla 
förhållande, om vars allmängiltighet jag icke vågar uttala mig, 
skulle man kanske vara frestad att sätta i samband med artens
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sydliga ursprung. Härför syntes till en början också en ganska 
maritimt betonad östlig utbredning tala. Men nu ha lokaler blivit 
kända ända borta i Västergötland och Dalsland, låt vara i närheten 
av de stora sjöarna, varför den växtgeografiska kartbilden i viss 
mån blivit en annan. Nya fynd kunna naturligtvis väntas; och 
denna uppsats har delvis tillkommit just för att stimulera botanister 
att uppspåra nya lanuginosum-lokaler. Det är givetvis mycket möj
ligt, att en art, som förekommer i Medelhavsländerna och dessutom 
i vårt land, skall ha utbildat olika ekotyper med olika härdighet. 
Men både brand- och svedjenävan äro väl ofta ganska oberoende 
av frosten, då de uppträda som sommarannueller, förutsatt alt 
groningen sker i behaglig tid. I förbigående kan jag erinra om 
den ettåriga »jättebalsaminen», som, trots att den är en tropisk 
art, frodas på flera ställen i vårt land och år efter år håller sig 
kvar på samma plats (Witte 1941). Det är emellertid tydligt, att 
våra båda Geranium-arter icke gynnas av fuktiga och kalla klimat
förhållanden.

På kartan (fig. 9) finnas inlagda alla hittills kända nordeuropeiska 
fyndorter för Geranium lanuginosum, en förteckning på dessa följer 
här nedan. De flesta herbarieexemplaren ha även granskats av fil. 
lic. N. Hylander och lektor Erik Almquist.

7. Lokaler för Geranium lanuginosum i Sverige. 
Småland.
Ukna eller Ed: 1847 (K. A. Holmgren) (R). Ett ex. av ifrågavarande art 
jämte ett av G. bohemieum finnas uppfästa på samma ark, och på etiketten 
angivas som fyndorter dessa båda socknar, vilka gränsa intill varandra; 
Kristdala: Språnghagen 1919 (R. Sterner) (U); Lofta: Ekvik nära Segers
gärde 1910 (Erik Almquist 1916), ibidem 1925, i en bästhage där funnos 
1923 hundratals individer (R), »annorstädes» å Norrlandet (Ernst Almquist 
1929, s. 50); vid torpet Draget 1 km söder om Ekvik (Erik Almquist 1916, 
s. 413). Vid Ekvik ha även i sommar (1942) båda arterna blivit sedda. De 
ha för övrigt uppträtt under alla år, som den nu 90-årige professor Ernst 
Almquist bränt ris på sin tomt, enligt vad bans brorson, lektor Erik Alm
quist, meddelat mig.

Östergötland.
Kinda härad: I R ligger ett exemplar, som redan omnämndes av Erik 
Almquist (1916, s. 414): Geranium ... på Svedjeland i Kinden, Ö:G 1913. Anm. 
Af denna besynnerliga Geranium, hvars petals äro hela, fann jag allenast 
tvenna specimina. Till pusillum kan den väl knappast föras, men ännu 
mindre till bohemieum, i hvars sällskap den växte?» (Lektor Wai.lman 
scripsit.) Som Almquist har framhållit, »lider det intet tvifvel, att exem
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plaret i fråga är en bohemicum-iorm», som erinrar om hans underart 
deprehensum. IIylander har också bestämt det till G. lanuginosum. Då 
fyndplatsen är föga noggrant angiven, har den på kartan markerats med 
en ofylld cirkel. Skällvik: Ramsdal 1860 (N. C. Kindberg) (U); Simonstorp: 
Tammetorp 1902 (S. Bock) (R o. G).

Västergötland.
Undenäs: Granvik 1922 (J. A. O. Skårman) (L). Fyndet har i Svensk Bot. 
Tidskr., 16, 1922 publicerats som G. bohemicum.

Dalsland.
Gvnnarsnäs: Rostock 1928 (J. E. Palmer) (R o. L). Finnaren bar meddelat 
mig, att ban för en del år sedan såg några få individer på ett kalhugget 
område vid Kroppfjäll, endast några hundra meter från sanatoriet och icke 
långt från gränsen till Örs socken. Ett litet stycke längre bort påträffade 
ban 1928 ett flertal kraftiga exemplar, som distribuerades under namn av 
G. bohemicum. Platsen uppges ha varit bevuxen med fotshögt gräs.

Södermanland.
Över järna: Viksberg 1931 »in saxo (Lindström)» (R); Dalarö: Kolbotten 
1897, tegelbruket 1930, (Almquist o. Asplund 1937); Nacka: Du vnäs 1921 
(C. .1. G i mberg), Storängen, villa Solgården, trädgårdsland 1925 (I. Fröman) 
(R), Saltsjöbaden (R, L o. G) på den smala landtungan mellan Vårgårdssjön 
och Erstaviken 1914—1920, hundratals individer på olika ställen (Erik Alm
quist 1910, Dahlgren 1925, s. 237, Lindman 1926, s. 548, Almquist o. Asplund 
1937); Saltsjö-Järla invid dansbanan 1940 enl. bestämt påstående av direk
tör B. Garsten, Stockholm.

Uppland.
Djurö: Harö vid åkerkant 1920 (A. Ilülphers) (R), Nötnäs 1932 (P. Eger- 
stéen), Stavsnäs 1924 (B. Falkenström) (R); Värmdö: Grinda 1898 (J. Berg
gren) (R o. L) (Almquist o. Asplund 1937); Möja: Stora Möja 1920 (Erik Alm
quist 1929); Ljusterö: Hummelmora, svedjefläck i skog 1925 (I. Fröman) (R) 
(Erik Almquist 1929); Fasterna: Grändal 1918 på skogsfall, där risbränning 
ägde rum 1917 (R. Sernander) (Växtb. Inst. hb. Uppsala).

8. Bastarder mellan svedjenävan och brandnävan.

Till slut skall endast i all korthet omnämnas de märkliga resul
tat, som erhållits efter korsningar mellan de båda arterna.

Som förut nämnts äro bastarderna sterila. 1 vilken riktning de 
än må framställas, bli deras ståndare förkrympta och öppna sig 
icke. Jag har också pollinerat hundratals bastardblommor med 
pollen från båda föräldraarterna, men fruktsättning uteblev (Dahl

gren 1923, s. 246; 1925, s. 245), vilket allt är ett ytterligare bevis 
på att brand- och svedjenävan äro två väl skilda arter.
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Fig. 10. Groddplantor av Geranium bohemicum^ X lannginosumS. Bohemicum- 
plastiderna synas icke kunna utveckla sig normalt i bastardernas celler, varför 
gröna partier endast uppkomma genom de Zanupinosum-plastider, som förhål
landevis sparsamt ha tillförts ägget via pollenslangen. Ett par av groddplantorna 

ha blivit nästan alldeles klorofyllösa. Hjärtbladstypen hos G. bohemicuni 
dominerar (jmf. fig. 5).

Hybridernas groddplantor ha samma hjärtbladstyp som Geranium 
bohemicum, d. v. s. kotyledonerna ha en djup inskärning i sidled, 
men för övrigt likna bastaderna mest G. lanuginosum (lig. 6). De 
utmärkas dock av en egendomlig brokbladighet, som också här i 
korthet må omtalas. Kombinationen G. bohemicum X lanuginosum 
ger groddplantor, som övervägande äro vila eller gulvita, men vilka 
ha gröna fläckar i växlande mönster och storlekar (fig. 10). Efter 
den omvända korsningen, G. lanuginosum X bohemicum, bli däremot 
groddplantorna betydligt grönare och visa alllsa en jämförelsevis 
svag skäckighet. Allt eftersom växtpunkten ligger inom ett grönt, 
vitt eller blandat område, bli de följande bladen och skottdelarna 
gröna, vita eller panacherade (fig. 11). Om de assimilerande blad
delarna bli alltför obetydliga, dö plantorna i förtid. Den olika 
grad av brokighet, som uppkommer efter de bada reciproka kors
ningarna, sammanhänger av allt att döma med att bohemicum-p\as- 
tider — i motsats till lanuginosum-plastiderna icke kunna ut-
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Hg. 11. Ire unga bastardplantor av Geranium bohemicumQ X laiiiiginosumd. Den 
högra och vänstra plantan levde icke länge, då deras vegetationspunkt snart kom 

att ligga inom ett område där cellerna innehöllo idel odugliga plastider.

veckla sig normalt i celler, som ha en bastardkärna. Genom 
kombinationen G. boliemicum X lanuginosum kommer äggcellen en
dast att få ett relativt litet antal dugliga lanuginosimt-j)\asl\dcr, som 
ha överförts genom pollenslangen; och groddplantorna bli därför 
starkt vitbrokiga eller ibland nära nog alldeles vita. Eller förbin
delsen G. laiuiginosumXbohemicum blir förhållandet däremot om
vänt, då äggcellen från början själv härbärgerar många dugliga 
plastider. De båda arternas plastider måste vara specifikt olika, ly 
de reagera på alldeles olika säll för samma kärninflytandcn (Se 
också Dahlgren 1938, s. 208). Det kan här icke vara fråga om 
någon direkt plasmatisk inverkan, ty fto/iem/cnm-plastiderna bli 
hos bastaderna varken gröna i den artegna eller i den främmande 
plasman.

Chittenden (1927, s. 404) omnämner i förbigående, alt Newton 
vid John Innes Horticultural Institution i Merton, London, har vid 
andra Geranium-korsningar få It gröna bastarder eller förbindelser 
i den ena riktningen men brokiga efter den motsatta kombina
tionen1. Även hos några andra växter, särskilt Oenothera, ha iakt
tagits liknande förhållanden efter reciproka korsningar som efter 
de båda förbindelserna mellan Geranium bohcmicum och G. lanugi-

1 Professor O. Renner i Jena har nyligen meddelat mig följande: »Ihre ge
scheckten Geranium-Kreuzungen lassen mich nicht schlafen. Ich habe eine Menge 
Artkreuzungen in der Gattung ausgeführt, aber keinen einzigen Bastard bekommen » 
För några år sedan sökte jag korsa vår Geranium robertianum med den kanariska 
G. anemonifolium. Emellertid lämnade de reciproka förbindelserna endast moder
arten som resultat, vare sig nu detta trots all aktsamhet berodde på självbefrukt
ning (det normala hos dessa växter) eller på inducerad parthenogenetisk utveck
ling av diploida plantor, ett fenomen, som under senare tid flera gånger har 
konstaterats.
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nosam. Man kan icke blolt indirekt sluia till, alt ibland hos Oeno
thera plastider överföras till äggcellen genom pollenslangen, utan 
även direkt i mikroskopet har detta konstaterats av den japanske 
forskaren Kiyohara (1935).

Zusammenfassung.

1. Schon 1902 hat Hedlund festgestellt, dass die Samen bei 
Geranium bohemicum ausgeschleudert werden, wobei auch die Kar- 
pellen selbst abfallen (Abb. l), eine Angabe, die ich oft habe be
stätigen können. Es wird aber in drei modernen Standardwerken 
(Synopsis der mitteleuropäischen Flora von Ascherson und Graebner, 
Hegis Illustrierte Flora von Mitteleuropa und das Prachtwerk Vilda 
växter i Norden, herausgegeben von Lagerberg) noch immer be
hauptet, dass die Samen, in ihren Karpellen eingeschlossen, epi- 
zoisch verbreitet würden, wie es Lundström einmal angegeben hat. 
Er hatte nämlich beobachtet, dass sich die Schnäbel der Frucht
blätter an der Spitze zuweilen freimachen und nach aussen biegen 
können. Dies ist aber keine normale Erscheinung; in Herbarien 
sieht man es jedoch manchmal an getrockneten und nicht ganz 
reifen Früchten (Abb. 2).

2. Vor der Keile werden die Früchte sehr schnell schwarz, und 
die Karpellen lösen sich unten vom Mittelsäulchen ab, wo
durch die Samen von jeder Wasserzufuhr abgeschnitten werden. 
Wenn man einen noch saftigen Samen aus seinem kleinen kohl
schwarzen »Trockenofen» herausnimmt, kann er sofort keimen. 
Einmal trocken sind die Samen aber sehr schwer zum Keimen zu 
bringen, sofern sie nicht einer Wärmebehandlung ausgesetzt worden 
sind. Sowohl zahlreiche direkte Versuche als auch das Auftreten 
der Pflanze in der Natur bestätigen dies. Wo ein Waldbrand ge
wütet hat oder Reisig verbrannt worden ist, kann sie plötzlich auf
tauchen. Auf neugerodetem und von der Sonnenglut erhitztem 
Roden kann sie manchmal hervorkommen. Aber nackt und nah
rungsreich muss die Erde sein.

Allem Anschein nach können die Samen lange Zeiten — wahr
scheinlich ein Jahrhundert oder noch länger— in der Erde liegen, um 
dann eines schönen Tages durch die Hitze eines neuen Waldbrandes 
erweckt zu werden. Die ältesten reifen Samen, die ich geprüft habe, 
sind im Jahre 1802 eingesammelt worden. Nach einer Behandlung 
mit heissem Wasser keimten sie ohne Schwierigkeit, also nach 80- 
jähriger Aufbewahrung in einer Glasröhre in unsrem Museum. Von
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dem nahe verwandten G. lanuginosum habe ich 28-jährige Samen, 
gleichfalls nach Wärmebehandlung, zum Keimen gebracht.

Einige andere Beispiele von Wärme als keimungerregendem 
Mittel, von Widerstandslähigkeit gewisser Samen gegen hohe Tem
peraturen sowie von langdauernder Keimfähigkeit werden auf Seite 
132 u. f. gegeben.

3. Besonders die Rosettenblätter der beiden Arten sind recht ver
schieden (Abb. 6), aber die späteren Blätter voneinander zu unter
scheiden kann zuweilen, wenigstens in Herbarien, eine heikle Sache 
sein. G. lanuginosum hat anthocyangefärbte Modi. Die Samen der 
beiden Arten sind an Grösse, Farbe und Beschaffenheit verschieden 
(Abb. 3, 4 und 5), so auch die Keimblätter (Abb. 5). Auch bei den 
Blüten (Abb. 7) sind Grösse und Farbenstufe verschieden. (Blüten 
mit ungewöhnlich kleinen Blumenblättern — bis 5 oder sogar 4 
mm. entwickeln sich zuweilen an älteren Sprossteilen mit reich
lichem Fruchtansatz oder nach einer Umpflanzung.) Während der 
Anthese hat G. lanuginosum rote Narben im Gegensatz zu G. bolie- 
micum (irrtümliche Angabe hierüber bei Lindman). Ascherson 

meint, dass sich die beiden Arten durch eine gänzlich abweichende 
Blütezeit voneinander unterscheiden sollten. Das trifft jedoch für 
unser Land nicht zu, wo sie oft gleichzeitig in Blüte stehen. Etwas 
verschieden kann die Blütezeit wohl je nach dem Zeitpunkt der 
Keimung ausfallen.

4 5. Abb. 8 zeigt die Verbreitung von G. bohemicum in den nor
dischen Ländern. Die Pflanze ist offenbar aus Finnland in unser 
Land eingewandert. Man hat eine Hypothese aufgestellt, dies sei in 
verhältnismässig später Zeit geschehen und zwar im Zusammen
hang mit der finnischen Niederlassung in Schweden und mit der 
Brandwirtschaft, oder die Einwanderung hänge mit der Einfuhr 
finnischen Roggens zusammen. Zweifellos ist die Verbreitung der 
Pflanze in hohem Grade durch die Brandwirtschaft vergangener 
Zeiten begünstigt worden, aber dass ihre ganze skandinavische 
Verbreitung auf diese alte Kulturform zurückzuführen sei, ist doch 
höchst unwahrscheinlich.

6—7. Die Karte auf Seile 150 zeigt die bis jetzt bekannten Stand
orte in Schweden, wo das südeuropäische G. lanuginosum gefunden 
worden ist. Als diese Pflanze zuerst bei uns entdeckt wurde, hat 
man sie als eine Unterart von G. bohemicum unter dem Namen 
deprehensum Erik Almq. beschrieben; später hat aber Hylander 

(1933) ihre Identität mit G. lanuginosum festgestellt. Die Ökologie
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dieser Art stimmt mit derjenigen von G. bohemicum überein, und 
die beiden Spezies sind auch zusammen beobachtet worden. Wenn 
G. lanuginosum, eine Pflanze, die in Finnland nicht vorhanden ist, 
als ein altes Mitglied unsrer Flora aufzufassen ist, so ist es klar, 
dass das gleiche mit ebenso gutem Recht auch für G. bohemicum 
gelten kann. Dass eine in den Mittelmeerländern einheimische 
Pflanze, die in Mitteleuropa fehlt, so weit nach Norden wie in 
Schweden vorkommt, ist ja höchst erstaunlich. Doch werden wohl 
unsre beiden Geranium-Arten ziemlich unabhängig vom Froste sein, 
wenn sie als Sommerannuellen auftrelen, vorausgesetzt, dass die 
Keimung zu einem günstigen Zeitpunkt stattfindet.

8. Reziproke Bastarde zwischen den beiden Arten habe ich früher 
hergestellt und beschrieben (1923 u. 1925). Die charakteristischen tief 
eingeschnittenen Keimblätter von G. bohemicum dominieren, sonst 
sind die Bastarde hauptsächlich dem G. lanuginosum ähnlich (Abb. 6). 
Sic sind steril (verkrüppelte Staubgefässe); auch nach Pollination 
mit Blütenstaub von den Elternarten bilden sie keine Früchte aus.

Sehr überraschend ist die Panachierung, die die Bastardpflanzen 
kennzeichnet. Die Kombination G. bohemicum X lanuginosum gibt 
Keimpflanzen, die überwiegend weiss oder gelbweiss sind, doch 
mit grünen Partien von wechselnder Grösse und Form (Abb. 10). 
Nach der umgekehrten Verbindung, G. lanuginosum X bohemicum, 
werden die Keimpflanzen bedeutend grüner. Je nachdem der Vege
tationskegel bei einem Bastardkeimling zufällig innerhalb eines quasi 
grünen, weissen oder gemischten Gebietes zu liegen kommt, werden 
die folgenden Sprossteile grün, weiss oder panachiert (Abb. 11). 
Im Gegensatz zu den lanuginosum-Plastiden können sich die bohe- 
micum-Plastiden in Zellen, die einen Bastardkern besitzen, anschei
nend nicht normal entwickeln. Durch die Kombination bohemi
cum X lanuginosum erhält die Eizelle nur eine verhältnismässig 
geringe Anzahl tauglicher lanuginosum-Plastiden durch den Pollen
schlauch, und die Keimpflanzen werden deshalb ausgeprägt weiss- 
panachiert. Nach der umgekerten Verbindung, lanuginosum X bo
hemicum, sind es die untauglichen öohem/cum-Plastiden, die der 
Eizelle ziemlich sparsam zugeführt werden; die Keimpflanzen 
werden also überwiegend grün. Von irgendwelchen plasmatischen 
Einflüssen kann hier nicht die Rede sein, denn die bohemicum- 
Plastiden bei den Bastarden werden niemals grün, weder in dem 
arteigenen noch in dem fremden Plasma.

Uppsala, höstterminen 1942.
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BRYOLOGICAL NOTES. I.
By

HERMAN PERSSON.

1. Regarding the distribution and fertility of Leucobryum glaucum
(Hedw.) Schp. in Sweden.

Three years ago I was able to establish that in the western 
parts of its Swedish territory Aulacomnium androgijnum (Hedw.) 
Schwaegr. fructifies decidedly less often than in the east (Persson 
1940). It may be added that of 58 specimens from Skåne, Halland, 
Bohuslän and the western part of Västergötland only 5 were fertile 
(8,6 %) but of 50 specimens from the eastern part of Småland (Kal
mar County), Östergötland and Närke 32 were fertile (64 %). I also 
pointed out the extreme sterility of the hundreds of species mostly 
comprising the oceanic, dioicous genus Campylopus, in which most 
of the species have never been found fertilized, and the rare ferti
lizing of a great deal of oceanic genera both mosses and hepatics: 
Bazzania, Hyocomium, Lepidozia, Leucobryum, Pleurozia, Pterogo- 
nium etc.

My map of the distribution in Sweden of Aulacomnium andro- 
gynum showed that this species was about equally common in the 
western and eastern parts of Sweden. During the last two years 
I have collected quite a lot of bryophytes in the vicinity of Stock
holm, and having considerable experience of the bryophyte flora 
in the neighbourhood of Gothenburg I find that Aulacomnium 
androgynum is decidedly more common around Stockholm — espe
cially on the islands in the archipelago — than in the environs 
of Gothenburg. I therefore looked for a species of moss of which 
it could be said with certainty that it was at least as common in 
Western Sweden as in the eastern parls of the country. I believe
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that in Leucobryum glaucum (Hedw.) Schp. I have found a good 
example.

Leucobryum glaucum which prefers moist or even damp woods 
is fairly common in Sweden up to the 60lh parallel. It has a 
very striking appearance and is one of the very few mosses that 
even non-bryologisls rarely fail to recognize. It is perhaps the 
only moss I have never seen incorrectly named in our collections. 
It is decidedly more common in the west of Sweden than in the 
east, much more so than the specimens in our collections indicate. 
It is in fact so common in Western Sweden that very often it is 
not even collected, whereas in the east of Sweden the bryologist 
may make many excursions without ever coming across it. Like 
Aulacomnium androgynum and more than 50 % of all Swedish 
bryophytes, it is dioicous. Species of dioicous bryophytes are, on 
an average, considerably less fertile than others. Leucobryum glau
cum flowers in June (Arnell 1875) and the fruit ripens during 
the winter months (after 1 Vs year?).

The appended map (fig. 1) shows the results of my inventory of 
practically all the Swedish material of Leucobryum glaucum. Ste
rile and fertile localities are marked by special signs, a method 
which I introduced and used some years ago (Persson 1. c.). I 
have examined all the fertile specimens (in some cases fruits of 
other mosses, especially Webera nutans Hedw., have been mistaken 
for the fruit of the Leucobryum) and about 90 % of the sterile 
ones (the rest refers to well-known collectors). To be able to 
understand the map it is necessary to know something about the 
bryological investigation of Sweden (Persson 1. c.). On looking 
at the map we see how on the east coast the distribution of Leuco
bryum ceases abruptly. A species belonging to the southern, ther
mophilous group should rightly have had its localities along the 
coast of the southern provinces of Norrland. But we see that, on 
the contrary, the northernmost localities of Leucobryum are situated 
in the north of Dalecarlia, near the boundary between Sweden and 
Norway. This shows, too, that the distribution of Leucobryum has 
an oceanic tendency, which is also apparent from the distribution 
of the species outside Sweden.

Leucobryum glaucum in Sweden, as everywhere else, is a species 
which rarely fructifies. I have only seen specimens from 20 locali
ties (on the island of Svartlöga in the Blidö Parish of Uppland 
A. Hülphers found fertile Leucobryum in exactly the same locality
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Fig. 1. Distribution of Leucobryum glaucum in Sweden.

# sterile ® fertile
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both in 1923 and in 1942). Surprisingly enough, all the localities 
are situated outside that part of the country where otherwise the 
species occurs most frequently, and where undoubtedly it is more 
common than in the east of Sweden, i. e. in the provinces round 
Gothenburg on the west coast, where such extraordinarily ardent 
collecters as S. Bergström, P. A. Larsson, C. Stenholm and others 
have seen it very frequently, but never in fruit. Most of the fer
tile localities are situated in districts where the annual rainfall is 
distinctly lower than on the west coast.

It would undoubtly be of the greatest interest to know how 
Leucobrijum glaucum fertilizes in other countries. Owing to the 
political situation in the world this is practically impossible at 
present. Available literature gives but vague information. P. Stor- 

mer has, however, sent me some interesting notes on the distri
bution of Leucobryum glaucum in Norway (he will soon publish 
a paper on this subject). He has studied all the Norwegian mate
rial and found that of 288 specimens no less than 167 were col
lected in the 6 most oceanic provinces (Vestagder — Möre og 
Itomsdal). None of these 167 specimens bore any fruit. The only 
two fertile Norwegian specimens were collected far from the oceanic 
region: one near Sandefjord at the mouth of the Oslo Fiord, the 
other near Kragerö, about 60 km WSW of the former locality.

How can this rather curious distribution of the fertile Leuco
bryum glaucum be explained? Several possibilities may be discussed. 
I suggest that the reason why the species fructifies better in 
districts where the annual rainfall is low is that the moss is in 
such districts more liable to be dried up. We know from many 
experiments by G. Klebs (1911) and others as well as from numerous 
observations by field botanists (e. g., on Lemna species) and gar
deners (e. p., on pot-plants and fruit-trees) that the flowering of 
vascular plants is i. a., dependent on the supply of water (and 
nutrients contained in it). The plants will often more easy flower 
if the water supply is diminished. Klebs (1896) and others have 
found the same thing working with algae. As to the bryophytes 
it is well known that the common aquatic moss Fontinalis anti- 
pyretica Hedw. as well as other species of the Fontinalis genus is 
found in fruit practically only in places that are periodically dried 
up. II. N. Dixon (1924) states about Fontinalis antipyretica: »When 
the plants is totally submerged it rarely fruits, but when this does 
take place, as often in hot summers when the plants is left high
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and dry, the capsules are often produced in great numbers». (When 
writing this I did not know that, according to C. Grebe (1917), 
L. Spilger has made a similar observation in the case of Ambty- 
stegium fluviatile (Hedw.) Br. & Sch. and Thamnium alopecnrum 
(Hedw.) Br. eur. He has suggested the same explanation as my 
own.) This influence of a diminished water supply seems to be 
rather common in the vegetable world. In order to solve this 
problem for Leucobryum glaucum it would be necessary to make 
experiments and to study the distribution and fertility of this moss 
in different countries. Observations on the fructification of Leu- 
cobrijum as well as of other hryophytes in different years should 
also he of the greatest interest.

2. Notes on Eurhynchium striatum (Hedw.) Schp. s. str. and E.
Zetterstedtii Sturmer.

Last year P. Stürmer (1942) found that the moss generally known 
as Eurhynchium striatum (Hedw.) Schp., one ol the most beautiful 
in this country, should be divided into two species: E. striatum 
(Hedw.) Schp. s. str. and E. Zetterstedtii Stormer. E. striatum s. str. 
in Europe has a westerly distribution. Most of the localities on 
the Continent are situated west of a line drawn between Hamburg 
and Zürich. E. Zetterstedtii’s distribution in Europe is easterly. 
Having studied a very large quantity of these species, I am able 
to make some additions to the distribution mentioned by Stormer. 
E. striatum s. str., which S. hadn l seen east of Switzerland, I have 
found also in Asia minor (Trebizond), the Caucasus, Courland, 
Dalmatia and Latvia. To the distribution of E. Zetterstedtii I can 
add Denmark (2 localities in Själland; E. striatum absolutely pre
dominant), Esthonia, Italy (northern parts), Latvia, and the first 
locality outside Europe: Altai, »distr. Smeinogorsk, 11. Malaja Bje- 
laja /s 1910 B. Kaller.»

The distribution of these two species in Norway has been map
ped by Stormer. In the Ilex region, E. striatum only is to be 
found (this is the only species existing in Great Britain). As to 
Sweden, Stormer mentions E. striatum in 3 and E. Zetterstedtii 
in 8 provinces. I have studied the Swedish material in respect ol 
these two species. As Stormer says, they are easily distinguishable. 
E. striatum has acuminate leaves with an apex-angle ol about 30 
(15°—45°), E. Zetterstedtii acute leaves with an apex-angle of about
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60° (45°—85°). 75. meridionale (Schp.) DN., which is not mentio
ned by Stormer, is a third species of the striatum-group. Here 
the leaves are still longer and more acuminate than those of E. 
striatum. Its distribution is extremely Mediterranean-oceanic and 
it is the only species of the striatum group found in Macaronesia 
[Distr. southern England, southern France, Italy, Crete (Medelius 
1927), Spain, Portugal, Algeria, Azores, Madeira, Canaries]. Regard
ing the difference in the shape of the leaves of these three spe
cies, I would quote a passage from a paper on the bryophyles of 
Madeira (Persson 1939): ».... there is an evident tendency to 
form separate races or forms, all characterized by having longer, 
narrower and more acuminate leaves than is generally the case 
on the continent.» We sec in the striatum group how in going 
from east to west (or southwest) the leaves tend to become more 
and more acuminate.

Storm er could find no other definite distinguishing feature than 
the form of the leaf. This is certainly due to the fact that his 
material was too scanty (of E. striatum lie had only two fruiting 
specimens from Norway). He had no possibility of borrowing 
foreign material. I have found differences in the capsules which 
are nearly always present. In typical cases the capsule of E. stria
tum is longer and narrower, and of a light-brown colour. The 
capsule of E. Zetterstedtii is decidedly shorter and broader, and 
the colour soon becomes dark, often nearly a blackish brown.

The map in fig. 2 shows the distribution in Sweden of E. Zel- 
terstedtii. Each species has a very characteristic distribution. The 
western E. striatum is found in only 8 provinces, and except on 
the islands ol Öland and Gotland it does not occur in the eastern 
parts of the country, E. Zetterstedtii is collected in 19 provinces 
and has a wide distribution also in the east of Sweden. Four 
times I have found both species in one and the same envelope 
[this has once been observed in Brandenburg (Stürmer 1. c.)]. It 
is interesting to study the distribution of these species in our 
southernmost province, Skåne. E. striatum has many localities 
along the west coast of Skåne but it avoids the north-eastern parts 
of the province. 75. Zetterstedtii’s distribution is just the reverse. 
On the island of Gotland 75. striatum is far more common than 
75. Zetterstedtii, while on the island of Öland the case is just the 
opposite. The flora of Gotland is in fact much more oceanic than 
is generally realized. The moss flora of the island illustrates this
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very clearly, as does also the distribution of other plants, for 
instance the oceanic lichen Nephroma lusitanicum Schaer. (Dege- 
nus 1935).
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THE CONTINENTAL SALIX GLAUCA SPECIES.

By

BJÖRN FLODERUS (f).1

Salix glaucosericea Floderus, nom. nov.
Synon. S. sericea Villars, Hist. pi. Dauph. Il (1789), p. 782 (non 

Marsh., p. 1785). — S. glauca L. ß sericea ap. Trautv., Sal. frig. 
(1832), p. 292 (et al.).

Frutex usque K—1,h) m altus, ramis crassis subnodosis fuscis. 
Ramuli annotini 2,5—A mm crassi fusci glabri, apice plerumque hir- 
suti. novelli c. 2 mm crassi dense cano-tomentosi, superiores foliis 
saepe usque 11 praediti. Stipulae nullae, rarissime (praesertim apud 
surculos) ad 6 mm longae ovatae parce glanduliferae. Petioli c. 5 
(—10) mm longi cano-hirsuti. Folia suberecta c. 55 X 15(—75 X 22) 
mm magna oblanceolata acutiusculu integerrima nervis secundariis 
c. 7—9(—1A) gracilibus acroscopice arcuatis parce elevatis ornata, 
obsolete reticulata plana levia crassa mollia, supra pallide viridia 
sublucida, subtus glauca, siccatione vix nigricantia, utrinque pilis 
densis subrectis albo-cane sericea, juniora saepe villo densissimo albo- 
micantia.

Ramuli novelli floriferi 1—3(—5) inter ramulos novellos foliiferos 
0—1(—3) et superiores 1—3 e gemmis usque 6(■—7) mm longis ova- 
tis spadicibus puberulis erupti. Pedunculi cano-tomentosi, masculi 
c. 10, feminei c. 18 mm longi, foliis c. A—6 ceteris minoribus prae
diti. Amenta coaetanea erecta, mascula c. 30 X 10, feminea (non- 
numquam laxiflora) c. A5 X 12f—55 X 15) mm magna. Bracteae 
2—3 mm longae obovatae luteolae apice fulvae vel (praesertim mas- 
c.ulae) subpurpureae, pilis curvatis dense hirsutae. Nectaria saepis- 
sime singula ventralia c. 1(—1,5) mm longa cylindrica integra vel

1 Revised and edited by S. Grapengiesser.
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subdivisa juniora viridia, mascula raro quoque dorsalia (minora). 
Ulamenta c. 7 mm longa pallide lutea in parle inferiore crispo-hir- 
suta. Antherae ellipsoideae subpurpureae, siccatae atrofuscae. Pedi- 
celli c. Vi( 1) mm longi hirsuli. Capsulae c. 6—7 (rarissime — 
10) mm longae anguste ovoideo-conicae obtusae pilis densissimis cur- 
vatulis albocane subsericeae. Stgli usque l mm longi in ramis divari- 
catis profunde bipartiti, basi hirsuti vel glabri. Stigmata subdivari- 
cata bipartita. Semina 7—10 c. 1,5 mm longa. (Flodkrus).

H a b. (specim. examinata in Herb. Stockh.): Helvetia. Graubünd., 
St. Moritz c. 1750 m 1910 VIII 1—4 Anders Hennig fol.; ibid.
1933 VII 20 Feoderus 3 $; Graub., Spinas 1933 VII 22 id. 3 $. 
— Vaud Oberland in alpe Boellarde 1900—2000 m 1909 IX 2 S. 
.1. Enander »S. glauca L.» 9; id. cult. Lillhärdal 1913, 1914, 1916.

Helvet. in valle Egina in Valesia superiori Dr. Lägger »S. glau
ca L. ß lapponum gaud.» ?; Valais, Bex N. J. Andersson ?; Valais, 
Riffel, Zermatt \\. Bernoulli »S. glauca E.» 9; ibid, rocailles entre 
Riffelalp et Gründsee 2100 m 1936 VIII 1 B. de Retz »S. glauca 
B.» ? 186; Valais, Vallée de Bagnos, pres Mauvoisin vers 1850 m 
1909 VI 24 L. Marret »S. glauca» n:o 258 3 $.

Tirol. Fl. exsicc. austr.-hungar. 1453. »S. glauca» 9 Tirol. merid.- 
orient. Prägraten, ad pedem montis Gross-Venediger, 2500 m Aus- 
serdorfer?. — A. u. J. Kerner, Herbarium Österr. Weiden. Thall- 
nitspitze im Oetzthale 7000’ 77 9, 78 3 »S. glauca»; Stubai-Thal 
in Tirol. »S. glauca» 84 9. — Toepffer Salicet. exsicc. 222 »S. 
glauca L. var. sericea f. latifolia». Tirol, austral, c. lVa km unter 
Pordoi Joch nach Araba c. 2000 m 1910 VII 21 ?.

Gallia. Fl. Galliae et Germ, exsicc. de C. Billot. 1961. S. glauca 
L. 1855 VIII 9. Päturages des rochers schisteux et granitiques 
prös des glaciers de la commune de Saint-Sorlin-d’Arvcs (Savoie), 
ä environ 2200 metres d’altitude. Rcc. par E. Didier 3 9. — Savoi 
?■ >>,S- sericea. Mont Cenis. Misit Theodor Kotschy.« $. — Gal
lia. Hautes-AIpes, Lautaret ex Herb. M. Chassagne »S. glauca L.»: 
185 2150 m 1934 3, 187—188 2040 m 1933—1934 $, 450—451
1934 fol., 638 1934 fol., 639 1934 $.

Sibiria. Altai. Upper Bolshaja Bereli. 1897 VII 26 V. Saposchni- 
kof »S. glauca L.» ?; Altai 1914 H. Printz »S. glauca L.» $.

Besides these two recent specimens, which represent relatively 
typical forms of S. glaucosericea Flod., there are also in the Her
barium Stockholmiense some older specimens from tbe Altai region,
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evidently acquired by the Museum while N. J. Andersson was its 
director. Most of them came from the herbarium of Ledebour, 
who had generally designated them S. glauca L. or S. macrocarpa 
Ledeb., or occasionally left them unnamed. In the author’s opi
nion, these rather homogenal Altaian forms should also be called 
S. glaucosericea Flod. (c? 9), from which they often differ, however, 
by longer and more deeply cleft stigmas.

Nectaria Salicis glaucosericeae in Hcrbar. Stockh. examinata: 
Schleicher 854 9, nectaria tantum ventralia integra vel subdivisa 
vel divisa (obtusa). — Floderus 1, St. Moritz 9, nectar, tantum 
ventral, integra. — Ausserdorfer, FI. exs. Austr.-Ilung. 1453 Pra
graten 9, nectar, tantum ventral, integra vel in parte superiore 
raro subdivisa. — Enander, \ aud 9, nectar, et ventral, integia 
vel partim divisa vel divisa et dorsal, (minora) integra vel sub
divisa vel divisa. — Wimmer 1849 <?, nectar, et ventral, integra 
et dorsal, (minora) integra tenuia. — Floderus 7, St. Moritz <S, 
nectar, et ventral, integra (acuta) et dorsal, (minora) integra tenuia; 
id. ibid. 6 <?, nectar, et ventral, integra vel ± divisa (obtusa) et 
dorsal, (minora) divisa vel subintegra. — Nectaria ventralia c. 
1(—-1,4) mm longa; nectaria dorsalia c. 0,5 mm longa.

S. glaucosericea Flod. X nigricans Sm. hybr. nov.
Synon. S. Faureana Arvet-Touvet, Bull. Soc. ét. fl. fr. lielv. 1901. 

A. et E.-G. Camus, Saules d’Europe 1904, VI, p. 353.
Plante beaucoup plus voisine du S. glauca que le S. Amandae. 

Arbuste moins élevé. Rameaux de Vannée pubescents, ceux des an- 
nées précédentes brunåtres glabres. Feuilles noircissant peu ou pas 
par la dessiccation, å dents a peine marquees, å ponctuations moins 
visibles et moins nombreuses. Sur le mime rameau on peut trouver 
des feuilles atténuées aux deux extrémités, on d partie antirieure 
courtement tronquies ou subarrondies comme dans certaines formes 
du S. nigricans. Stgle un peu moins long que dans le S. Amandae. 
Eqailles peu pellucides et velues. Capsules sogeuses blanchdtres. Chat. 
c? de grossem• mogenne. Etamines 2. (Camus, p. 353.)

Addenda: Folia usque 33 X 22 mm magna apice acutiuscula vel 
obtusata, dense vel interdum parce glanduloso-serrulata subnigrican- 
tia, stipulae minutae caducae, capsulae usque 5 mm longae, stigmata 
c. 1 mm tonga subpartita. (Floderus).

Typus specimen in Herb. Stockh. 9: «Herb. E. G. Camus. X 
Salix Faureana Arvet-Touvet Salix glauca X nigricans forma. Vars



prés du refuge, Hautes-Alpes all. 2000 m s. m. Juillet 1901. 
Legit Faure.»

S. glaucosericea Flod. X retusa L, nom. nov.
S. glciuca-retusa <S et 9, Fr. Wimmer, Denkschr. Schles. Gesellsch., 
Breslau 1853, p. 172. — S. Eleagnoides (Schl.), Seringe, Essai Saul. 
Suisse (1815), ]). 91. — S. Ausserdorferi, Hüter, Catal. Exs. Tirol.
1872 (nom. sol.). — S. lagopina, Ausserdorfer, Catal. Exs. Tirol.
1873 (nom. sol.). — S. euradenia, id. in sched.

Juli coaetanei in ramulis lateralibus terminales, <$ oblongi, 9 sub- 
cglindrici, floribus subcontiguis; squamae oblongae truncatae ferru- 
gineae subpilosae; stamina 2 libera, filamentis gracilibus ipsa basi 
pilosis, antheris demum fnsco-nigricantibus; ovaria subsessilia conica, 
vel tota vel superne hirsuto-lanata, vel tola fere denudata, stijto breui, 
stigmatibus bipartitis, laciniis obtongis divergentibus, nectario externo 
parvulo interno longo pedicellum et ovarii basin amplexante; folia 
elliptica, supra venosa venis rectis parallelis pallide viridia, subtus 
glaucescentia, novella pilis longis praesertim ad costam et marginem 
obsita, demum subglabra, integerrima. (Wimmer, p. 172.)

II a 1). (specim. examinata in Herb. Stöckli.): Flora exs. Austro- 
Ilung. 1445 S. Ausserdorferi 9 (superretusa X glaucaj. Tirolia merid.- 
oricntalis. Prägraten ad pedem montis Gross-Venediger; 2300—2700 
mt s. m. Ausserdorfer. — Fl. exs. Austro-Hung. 1446 S. lagopina 
? (glauca X retusa). Ibid., 2200 mt s. m. id. — Fl. exs. Austro- 
Hung. 1447 S. eurgadenia 9 (superglauca X retusa). Ibid., c. 2500 
mt. s. m. id. — S. Ausserdorferi Unter 1874 9 fS. glauca X retusa). 
Ibid, in Dorieralpe 24 2500 m s. m. id. — 20. S. glaucosericea X
retusa 9. Helvetia: Cant. Graubünden, St. Moritz 20. 7. 1933 B. 
Floderus. — S. glaucosericea X retusa 9. 1915, ex Helvetia, culta 
Lillhärdal e surculo lecto in alpe Pont-de-Nant, Vaud. S. ,J. Enander. 
— ('S. eleagnoides) S. arbuscu/a, Helvetia, Schleicher Herb. Swart- 
zii (c? 9). — S. foetida DC., videtur arbuscula-myrsinites. Pres le 
glaciers des Martinets dent de Morel (9). — S. glauca, Bex, N. J, 
Andersson (9). — S. glauca X retusa Wim. <? 9. In valle Béver 
Rhaetiae, in alpe Val. 2350 m, 22—2300 m, 2250 m, 23—2400 m, 
15 & “°/7 1881, R. Buser. — S. glauca X retusa Wim. 9 & fol. In 
valle Lavirum Rhaetiae in alpe Schuoler. 2160, 2200, 22—2300, 
2300 m, 3, 6 & l% 1881 idem.
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A STRANGE SCOTTISH FORM OF SALIX 
LAPPONUM L.

By

BJÖRN FLODERUS (f).1

Salix lapponum L. f. Boydii (Lint.) Flod. —• Synon.: S. lapponum 
X reticulata (S. Boydii pro synon.) E. F. Linton, Journ. Bot. LI 
(1913) suppl. p. 38.

Frutex nanus ramulis rigidis novellis pubescentibus; laminis V2— 
3A unc. longis sabrotundis ad basin cordatis vel rotnndatis integris, 
mox glabrescentibus rugosis venis supra impressis, infra griseo-pub- 
escentibus venis elevatis reticulatis, marginibus revolutis. Julis V2 

3/4 unc. longis, $ bracteis obovatis supra rotundatis nigrescentibus, 
pilis longis sericeis vestitis, ovariis ovatis sessilibus tomentosis; nec- 
tariis singulis linearibus; stylis et stigmatibus sat longis. (Linton.)

Fig. 1. Leaves ol Salix lapponum L. f. Boydii (Lint.) Flod. from Hort. Bot. 
Edinb. Leg. 29/* 1921 B. Fi.oderus. Natural size.

Revised and edited by S. Grapengiesseu.
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This Scottish Salix-iorm, which the author had the opportunity 
to examine in vivo in the Hort. Edinb. and Hort. Kew., is rather 
remarkable in appearance and ought to be interpreted as an aborted 
round-leaf}7 and probably monstrous form of Salix lapponum L. 
(Fig. t.) Although the shape of its leaves reminds of S. reticu
lata L., it does not exhibit any organic characters which would 
indicate a hybridizing strain of this species and a supposition in 
this direction would immediately be contradicted by the short 
petioles and the dense lateral veins of the leaves as well as by 
the height of the plant (up to 0,35 mtr), which would be extra
ordinary for a reticulata hybrid. Similar but perhaps less pro
nounced atypical lapponum forms may also be found on dry moun
tain moors in Scandinavia and, particularly, in Western Norway.
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VERGLEICHENDE UNTERSUCHUNGEN DER 
ASSIMILATIONSINTENSITÄT DIPLOIDER UND 

TETRAPLOIDER GERSTE.
VON

GÖSTA ANDERSSON.
Svalöf, Schweden.

Seitdem die Colchicinmethode zur Herstellung von Formen mit 
verdoppelter Chromosomenzahl zur Anwendung gekommen ist, hat 
sich die Anzahl experimentell hergestellter Polyploiden bedeutend 
vermehrt. Viele Untersuchungen über solche Polyploide sind auch 
gemacht worden. Die meisten von diesen behandeln indessen die 
durch die Chromosomenvermehrung hervorgerufenen direkt wahr
nehmbaren Veränderungen der Pflanze, vor allem die morpholo
gischen Eigenschaften. Planmässige Untersuchungen der das Pro
duktionsvermögen bedingenden Faktoren sind erst in der letzten 
Zeit zur Ausführung gekommen.

Vorliegende Arbeit, die schon 1938 angefangen wurde, beabsich
tigt, einen Beitrag zur Klärung dieser Frage zu liefern.

*

Meistens verursacht die Steigerung der Chromosomenzahl einen 
gewissen Grad von Cigantismus (Müntzing 1936 und viele andere), 
der sich darin äussert, dass die Pflanzen grösser oder jedenfalls 
stärker und kräftiger werden (z. B. Rasmusson und Levan 1939; 
Müntzing 1940; Greis 1940; Levan 1940 b). Die Ursache dürfte 
nach Aussage der meisten Forscher in erster Linie in einer Steige
rung der Zellengrösse zu suchen sein (Wettstein 1924; Becker 
1932; Müntzing 1936; Greis 1940). Die lieferliegendcn Gründe fin
den durch die Polyploidie veränderten Wachstypus sind aber in 
den physiologischen Verhältnissen der Pflanze zu suchen und in

12 — 43286. Svensk Botanisk Tidskrift. 1943.
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den Prozessen, die der Stoffproduktion zugrunde liegen. Bis vor 
kurzer Zeit waren aber nur wenige und wenig gründliche Unter
suchungen über die Physiologie der Polyploiden ausgeführt worden, 
und diese Untersuchungen betrafen meistens nicht die direkt auf 
das Produktionsvermögen einwirkenden Eigenschaften, sondern 
bestanden statt dessen aus Vergleichungen zwischen Diploiden 
und entsprechenden Polyploiden betreffs einzelner chemischen und 
physikalischen Eigenschaften. So ist von mehreren Forschern ge
zeigt worden, dass der Wassergehalt bei den Polyploiden grösser (der 
Trockensubstanzgehalt geringer) ist als bei den Diploiden (Münt- 
zing 1936, 1940; Kostoff und Aksamitnaia 1935; Schlösser 1937; 
Greis 1940 und andere). Hinsichtlich der chemischen Beschaffen
heit scheinen bedeutende Unterschiede zwischen Diploiden lind 
Tetraploiden vorzukommen. Die Ergebnisse verschiedener Forscher 
stimmen aber hier gar nicht überein. Kostoff und Aksamitnaia 
(1935) haben grösseren Gehalt an Nitrat und Protein, aber gerin
geren Gehalt an Asche und Stärke bei Tetraploiden als bei Diplo
iden der Tomate gefunden, während Greis (1940) bei der Gerste 
findet, dass die Tetraploiden geringeren Stickstoffgehalt und hö
heren Aschengehalt haben, letzterer von höherem Gehalt an Kiesel
säure herrührend. Kostoff und Aksamitnaia finden aber, dass 
Petunia im Gegensatz zur Tomate keine Unterschiede zwischen 
Diploiden und Tetraploiden in dem Gehalt an chemischen Bestand
teilen zeigt, und Müntzing (1940) konnte keine Unterschiede zwi
schen diploider und triploider Poa pratensis nachweisen, weder 
betreffs des Wassergehaltes noch des Gehaltes an Eiweiss, Fettstoff 
oder Kohlenhydraten. Schlösser (1940) stellte bei der Zuckerrübe 
sinkenden Stickstoffgehalt mit steigender Chromosomenzahl fest; 
bei der Tomate schwankte er während der Versuchszeit unregel
mässig in den grünen Teilen, während er in den Wurzeln bei der 
Tetraploiden zu- und bei der Diploiden abnahm.

Dieses letztere Verhältnis gibt vielleicht eine Andeutung von 
den Ursachen der sehr variierenden Meinungen über die chemi
schen Verhältnisse bei den Polyploiden.

Der osmotische Wert ist meistens geringer bei polyploiden For
men als bei diploiden (Becker-1932; Schlösser 1936, 1937; Greis 
1940), was mit der gesteigerten Zellengrösse und dem höheren 
Wassergehalt zusammenhängt. Dass dies aber nicht unter allen 
Umständen der Fall ist, geht aus den Untersuchungen Györffys 
(1941 b) hervor, welche andeuten, dass der osmotische Wert von

1 76
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Tabelle I. — Vergleich zwischen dem osmotischen Wert bei For
men mit normaler und erhöhter Chromosomenzahl in einer An

zahl Kulturpflanzen (sämtlich aus der Familie Gramme®).

Anzahl Be-
Osmotischer Wert in Atmo

sphären
Unterschied

Diploid-
Stimmungen

2 n = 14 2 n = 21 2 n = 28 Polyploid

Hordeum (Opal B) . 30 12,05 — 1 3,22 — 1,17

Secale..................... 4 12,88 — 11,49 + 1,39

Phleum.................... 3 5,4 21 — 5,782 — 0,36

Festuca..................... 2 7,84 7,57 — + 0,27

Lolium..................... 2 0,16 0,72 — — 0,56

Dactylis................. 2 7,01 — 8,18 — 1,12

1 2 n = n. 2 2 li = 42.

dem Alter der Pflanzen und dem Milieu, in dem sie herangezogen 
werden, u. s. w. abhängt. Neulich hat auch Löve (1942) gefun
den, dass bei Rumex Acetosella der osmotische Wert mit steigen
der Chromosomenzahl zunimmt. Die Verhältnisse sind übrigens 
bei verschiedenen Pflanzenarten verschieden und scheinen ziem
lich verwickelt zu sein.

Andeutungen in dieser Richtung haben auch einige orientierende 
Versuche über den osmotischen Wert bei einer Anzahl Polyploiden 
und ihnen entsprechenden Diploiden gegeben, die im Jahre 1938 
im physiologischen Laboratorium des Schwedischen Saatzuchtver
eins ausgeführt wurden (siehe Tabelle I).

Die Versuche sind nach der grenzplasmolytischen Methode aus
geführt worden; als Plasmolytikum wurde Rohrzucker verwendet 
mit 0,05 % Neutralrot, damit die Plasmolyse leichter wahrnehmbar 
wäre. Flächenschnitte (Epidermisgewebe) von den jüngsten vollent
wickelten Blättern der Pflanzen wurden in das Plasmolytikum ge
bracht, und jede Bestimmung wurde an mehreren Schnitten von 
zwei oder drei Blättern gemacht. Wie aus der Tabelle zu ersehen 
ist, hat die Diploide bei zwei von den untersuchten Pflanzenarten, 
nämlich Secale und Festuca, höheren osmotischen Wert als Formen 
mit höherer Chromosomenzahl gezeigt, während bei den übrigen 
vier Arten das Verhältnis das umgekehrte ist. Zu diesen gehört auch 
die oben genannte tetraploide Gerste. Versuche wurden auch aus
geführt, um einen etwaigen Zusammenhang zwischen dem osmoti-
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schen Wert und dem bei dem Versuch herrschenden Wetter nach- 
zuweisen, und um während trockener Tage den osmotischen Wert 
durch Bewässerung der Pflanzen zu verändern. Diese Versuche 
ergaben aber kein deutliches Resultat. Dass der osmotische Wert 
mit steigendem Genomgehalt sinkt, scheint also keine generelle 
Regel zu sein, wie es Schlösser (1936) behauptet, wenn es wohl 
auch das gewöhnlichste Verhältnis sein dürfte.

Die Kälteresistenz wird in nicht geringem Grade durch den os
motischen Druck beeinflusst (z. B. Åkerman und Lindberg 1927), 
und die meisten Untersuchungen über die Kälteresistenz der Poly- 
ploiden zeigen auch, dass diese frostempfindlicher sind als ihre 
entsprechenden Formen mit niedriger Chromosomenzahl (Gates 
1915; Schlösser 1936). Nishiyama (1934) fand jedoch Fälle von 
gesteigerter Kälteresistenz bei Polyploiden. Es dürfte vielleicht 
daraus der Schluss zu ziehen sein, dass der geringere osmotische 
Wert und der grössere Gehalt an Wasser auf die Kälteresistenz 
meistens herabsetzend wirken, dass dies aber von Kältefestigkeitsge
nen anderer Wirkung kompensiert oder sogar übertroffen werden 
kann, was bei Chromosomenverdoppelung einer besonders winter- 
harten Sorte geschieht.

Die auffallendste Veränderung bei Chromosomenvermehrung dürf
te eine verlängerte Vegetationszeit und ein langsameres Wachs
tum sein. Diese Neigung zu verlängerter Entwicklungszeit kann 
sogar bisweilen dazu führen, dass eine annuelle Pflanze bei Chro
mosomenvermehrung bienn oder sogar perenn wird. Solche Andeu
tungen sind von vielen Forschern gemacht worden, von deVries 
(1906) und Gates (1915), die fanden, dass Oenothera Lamarckiana 
gigas eine Neigung zu bienner Lebensweise halte, Heribert Nils
son (1920), der bei Oenothera Lamarckiana gigas ein langsameres 
Wachstum der Pollenschläuche als bei gewöhnlicher Oenothera 
Lamarckiana fand, bis zu Müntzing (1936), Schlösser (1937), Mur
ray (1940), Greis (1940), Györffy (1941) und Levan (1942), welche 
alle über langsamere Entwicklung bei den Polyploiden berichten. 
Diese Tendenz wird in allen Entwicklungsstadien der Pflanze ge
funden, sowohl bei der Keimung des Samens (Greis 1940; Györffy 
1941 b) als in dem vegetativen Wachstum, beim Blühen (z. B. 
Schlösser 1940; Levan 1942) und Reifen (Greis 1940; Györffy 
1941). Auch beim Wachstum der Pollenschläuche zeigt sich, wie 
schon oben erwähnt, dieselbe Einwirkung der Polyploidie (Heri
bert Nilsson 1920). Ausnahmen gibt es jedoch von dieser Regel,



und in einigen Fällen ist früheres Blühen oder Reifen hei der 
Tetraploiden als bei der Diploiden festgestellt worden. So fanden 
Kostoff und Kendall (1931) eine tetraploide Petunia, die schneller 
wuchs und acht Tage früher als ihre diploide Schwesterpflanze 
blühte, und Ähnliches hat Müntzing (1937) bei Dactylis und Levan 
(1940) bei Trifolium beobachtet. Eine langsamere Entwicklung bei 
den Polyploiden dürfte aber das Gewöhnlichste sein, und als Ursache 
hierfür -wird allgemein angeführt, dass die Zellteilungsgeschwin
digkeit bei den Polyploiden vermindert ist (Müntzing 1936 u. a.)

Beobachtungen über das Produktionsvermögen der Polyploiden 
und die auf dasselbe einwirkenden Faktoren sind dagegen selte
ner, und erst in den lezlen Jahren sind einige Untersuchungen 
darüber ausgeführt worden. Wettstein (1924) stellte fest, dass 
die Zahl der Chloropiasten mit der Zellgrösse und der Chromoso
menzahl zunimmt, und er glaubte auch gefunden zu haben, dass 
grosse Verschiedenheiten im Stoffwechsel zwischen Diploiden und 
Polyploiden vorhanden seien. Die Chloropiasten sind auch von 
mehreren anderen Forschern untersucht worden, die aber verschie
dene Resultate betreffs des Zusammenhangs zwischen Chromoso
menzahl und Grösse und Anzahl der Chloropiasten erhalten haben 
(siehe die diesbezügliche Darstellung hei Schwanitz 1932). Schwanitz 
hat auch die sog. assimilatorische Relation (d. h. die assimilie
rende Fläche dividiert durch das verbrauchende Volumen) gemes
sen, und er hat diesen Faktor grösser bei haploiden Zellen als bei 
diploiden, und bei diesen grösser als bei tetraploiden gefunden.

Über die Produktion gehen die Meinungen auseinander. Der 
obenerwähnte Gigantismus der polyploiden Formen gab vielleicht 
von Anfang an zu der Auffassung Anlass, dass die Produktion bei 
diesen grösser sein sollte als bei ihren entsprechenden diploiden 
Formen. Solche Andeutungen sind auch in der Literatur zu lin
den; so z. B. findet Heilbronn (1938), dass die Produktion von 
Stärke ungefähr zweimal so lebhaft in dem tetraploiden Polypo- 
dium aureum als in dem diploiden ist; und Peto und Boyes (1940) 
finden, dass die triploiden Zuckerrüben bedeutend ertragsfähiger 
sind als die diploiden. Die neuesten Untersuchungen auf diesem 
Gebiele zeigen aber ein anderes Verhältnis. Der vielbesprochene 
Gigantismus bedeutet oft keinen grösseren Ertrag der Polyploiden 
— jedenfalls nicht als Trockensubstanz berechnet — und selbst 
wenn die Polyploide grösseren Ertrag gibt, dürfte dies nicht sel
ten eine Folge davon sein, dass sie später reitt und dadurch eine
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längere Vegetationsperiode als die Diploide hat (Schlösser 1987, 
1940; Levan 1942 a, b, c). Schlösser (1940) findet bei der Tomate, 
dass im Anfang des Versuches die Diploide, später aber die Tetra- 
ploide die grösste Masse hat. Den Zeitpunkt, wo die Tetraploide 
die Diploide übertrifft, nennt er den »physiologischen Umschlags
punkt»; eine nähere Erklärung für den Eintritt dieses Umschlags 
wird jedoch nicht gegeben. Györffy (1941) hat auf der Basis von 
Messungen und Wägungen der Pflanzen versucht, Schlüsse betreffs 
der Produktion der Polyploiden zu ziehen (er nennt cs selbst As
similation, ohne jedoch eigentliche Assimilationsbestimmungen ge
macht zu haben). Er findet indessen keine sichere Korrelation 
zwischen der Produktion und der Chromosomenzahl, da die Trok- 
kensubstanzmasse bald bei der Diploiden, bald bei der Tetraploiden 
grösser war. Der erwähnte Verfasser glaubt aber die Erfahrung 
gemacht zu haben, dass Chromosomenverdoppelung meistens dazu 
neigt, die Nettoassimilation zu vermindern. Nur während der 
Trockenheit war die Produktion der Tetraploiden grösser (25— 
100 %) als die der Diploiden.

Untersuchungen über die das Produktionsvermögen bedingen
den Faktoren — in erster Linie die Assimilationsintensität — sind 
jedoch bis jetzt nicht ausgeführt worden. Vor kurzem hat aber 
Larsen (1941) einen Vergleich der Produktion bei tetraploiden 
und diploiden Solanum nodiflorum veröffentlicht, wobei die Pro
duktion teils direkt bestimmt, teils aus den Werten der Assimila
tions- und Atmungsintensität berechnet wurde. Hierbei ergab sich, 
dass die Nettoproduktion von Trockensubstanz bei der Diploiden 
und der Tetraploiden ungefähr ebenso gross war wie auch die 
Verteilung der gebildeten Stoffe. Die maximale Assimilationsin
tensität xvar aber durchschnittlich grösser bei der Diploiden als 
bei der Tetraploiden. Zu beachten ist jedoch, dass die individu
elle Variation derselben bei der Tetraploiden viel grösser ist (zwi
schen 5,75 und 15,43 mg C02 pro Stunde und 50 m2 Blattfläche 
gegen 12,14—-13,1 bei der Diploiden). Die maximale Assimilations
intensität wurde bei 19.000 Lux erreicht. Die Atmungsintensität 
war bei der Tetraploiden geringer als bei der Diploiden.

Die Zeitschrift »Arkiv för Botanik» (1948) enthält einen Aufsatz 
von Stäleelt, der die Assimilalionsintensität unter besonderen 
Bedingungen behandelt; der Inhalt dieser Arbeit wird näher im 
Diskussionsabschnitt besprochen.
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Iin physiologischen Laboratorium des Schwedischen Saatzuchl- 
vereins wurden schon 1938 vorbereitende Prüfungen des Assi- 
milationsvermögens bei einer tetraploiden Gerste ausgeführt, die 
durch Wärmebehandlung 1937 aus Opalgerstc B hergestellt worden 
war (Müntzing u. a 1936—1937). Die Untersuchungen wurden die 
drei folgenden Jahre wiederholt, und die Resultate sämtlicher Ver
suche werden hier unten vorgelegt.

Methodik.

Material. — Das Material wurde auf dem Felde ausgesät, und die 
zu Assimilationsversuchen verwendeten Blätter wurden also von 
Pflanzen genommen, die unter ganz natürlichen Bedingungen her
angezogen waren. Leider enthielt die tctraploide Linie immei ziem
lich viele Chromosomenaberranten, welche nicht ganz sicher von 
den »normalen» Pflanzen unterschieden werden konnten, und da 
solche Aberranten wahrscheinlich niedrigere Assimilalionsintensi- 
tät haben, bilden sie selbstverständlich eine Fehlerquelle. Samen 
und Keime mit abweichenden Chromosomenzahlen haben indessen 
oft geringere Vitalität und entwickeln bisweilen zwergartige oder 
gar keine Pflanzen. Indem jedoch zu den Versuchen nur Pflan
zen mit normalem Aussehen verwendet wurden, entging man der 
Gefahr, wenigstens deutliche Aberranten auszuwählen.

Andererseits bedeutet das genannte Verhalten, dass eine gewisse 
Lücke in dem tetraploiden Bestand entsteht, was begreiflicher
weise auch eine Fehlerquelle ist. Die Tetraploide zeigte sich empfind
licher gegen Rost als die Diploide und hatte in den trockenen 
Sommern 1939 und 1940 eine unvollständige Entwicklung der 
Blattspreile, welch letzterer Umstand der eigentliche Grund dazu 
war, dass die Versuche auch im Jahre 1941 wiederholt wurden.

Einem grossen Teil der hier genannten Ungelegenheilen könnte 
man durch das Aufziehen der Pflanzen im Gewächshaus entgehen, 
aber da es eine von früheren Erfahrungen her wohlbekannte'1 at- 
sache ist, dass Gewächshauspflanzen eine geänderte physiologische 
Konstitution haben, und da wir in diesem Falle das Material unter 
normalen Umständen untersuchen wollten, haben wir es vorgezo
gen, eine grössere Zahl von Beobachtungen während relativ langer 
Zeit zu machen.

Bestimmung der Assimilations- und Respirationsintensität. - 
Die Bestimmung der Assimilationsintensität wurde an abgeschnit-
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lenen Blättern gemacht, die, in einem von Luft durchströmlen 
Rezipienten mit der abgeschnittenen Basis in Wasser gestelll, mit 
Licht von einer künstlichen Lichtquelle her beleuchtet wurden. 
Die benutzte Apparatur stimmt hauptsächlich mit der von Boy- 
sen-Jensen gebrauchten und beschriebenen (1932, 1933) überein. 
Einige. Veränderungen derselben wurden jedoch vorgenommen, um 
sie für die Untersuchung von Grasblättern geeigneter zu machen. 
So werden die Blätter in den Rezipienten senkrecht eingesetzt, 
aufgespannt auf einen Rahmen von verschiedenem Aussehen je 
nach der Beschaffenheit der Blätter. Das Licht, das das Material 
horizontal trifft, kommt von 4 St. 500-Watt-Lampen, die in der 
hinteren Wand eines Kastens angebracht sind, der mit stetig er
neutem Wasser gefüllt ist. Die vordere Wand des Kastens ist ans 
(das, und der Kasten auf Schienen schiebbar, wodurch die auf 
das Material einwirkende Lichtintensität verändert werden kann.

Boysen-Jensen misst den Öffnungszustand der Spaltöffnungen 
mit einem Stomatometer. Da Grasblätter homobar sind, ist die 
genannte Methode für Grasblätter nicht geeignet. Ich habe deshalb 
eine Serie von h Rissigkeiten mit verschiedenem Infiltrationsver
mögen verwendet, durch Mischung von Petroleumäther, Petroleum 
und Paraffinöl hergestellt. Neun verschiedene Mischungen sind zur 
Anwendung gekommen, von der leichtest infiltrierenden, Grad 1, 
aus reinem Petroleumäther, bis zu der am schwersten infiltrieren
den, Grad 9, die aus reinem Paraffinöl besteht. Die neungradige 
Skala, die so erhalten wurde, hat ein durchaus genügend sicheres 
Mass von dem Spaltöffnungszustand gegeben, und die Methode hat 
den Vorteil, dass sic schnell durchführbar ist, sodass mehrere 
Blätter in weniger als einer Minute geprüft werden können. Wenn 
die Spaltöffnungen ganz geschlossen sind, infiltriert nicht einmal 
Grad 1, und Grad 3 5 bedeutet, dass die Spaltöffnungen genü
gend offen sind, um praktisch genommen maximale Werte der 
Assimilationsintensität zu geben.

Die Atmungsintensität ist nach derselben einfachen Methode 
bestimmt worden, die von Boysen-Jensen (1932) beschrieben wurde.

In den Versuchen sind immer Blätter von demselben Alter und 
Entwicklungsgrade angewandt worden. Die Atmungsversuche wur
den zu derselben Zeit mit der Diploiden und der Tetraploiden 
ausgeführt. Bei der Bestimmung der Assimilationsintensität ist 
dies nicht möglich gewesen, da die Apparatur die Untersuchung 
von zweierlei Material auf einmal nicht zulässt. Auf Grund der
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Tagesvariation, die die Assimilation oft zeigt (Stälfelt 1939), hat 
man es ratsam gefunden, Assimilationsversuche nur vormittags 
auszuführen, weshalb die Diploide den einen lag und die Tetra- 
ploide am folgenden untersucht worden sind.

Die Assiinilationsbestimmungen wurden hei normalem C02-Ge- 
halt ausgeführt, da wir. wie früher erwähnt, vor allem feststellen 
wollten, wie die Assimilation bei der Polyploiden unter Feldver
hältnissen ist. Der Übelstand hierbei, auf den Stälfelt (1943) 
hinweist, nämlich das Risiko von Fehlern infolge von Spaltöffnungs- 
Variationen, wird hier durch die grosse Anzahl Bestimmungen, die 
vorgenommen worden sind, kompensiert. Die Assimilationsbestim
mungen wurden meistens bei T 20°C ausgeführt, und bei jeder 
Versuchsgelegenheit wurde die Assimilation teils bei 2000 Lux und 
teils bei 20 000 oder 30 000 Lux Lichtstärke bestimmt, -was maxi
male Assimilationsintensität gibt.

Während der Versuchszeit wurde auch jede Woche der Trok- 
kensubstanzgehalt bestimmt und Messungen der assimilierenden 
Fläche ausgeführt. Bei diesen Messungen wurden sämtliche Blät
ter, Halme und Ähren von 10 Pflanzen gemessen.

Die Versuche im Sommer 1938.

Die Versuche dauerten von 11. 7. bis zum 2. 8. an, wo das 
Material zu reifen an fing. Nebst Assimilations- und Respirations
bestimmungen wurden bei fünf verschiedenen Gelegenheiten dane
ben Bestimmungen von Trockensubstanzgehalt und Zuckergehalt 
der Blätter ausgeführt, und zu Anfang des Versuches wurden auch 
einige diploide und einige tetraploide Pflanzen gemessen. Das Re
sultat der Pflanzenmessung geht aus Tabelle II hervor. Der Zuk- 
kergehalt wurde nach der Methode von Hagedorn-Jensen (siehe 
Åkerman und Lindberg 1927) bestimmt, und die Proben für diese 
Bestimmungen wurden jedesmal um 11 Uhr vormittags genommen.

Wie aus Tabelle II hervorgeht, ist die Anzahl der Sprosse pro 
Pflanze bei den Tetraploiden am grössten, und die Sprosse der
selben sind ein wenig kürzer, aber dicker. Im übrigen sind alle 
Masse bei der tetraploiden Pflanze grösser als diejenigen der di
ploiden mit Ausnahme der Borstenlänge, die etwas kleiner ist.

Die Tetraploide hat während der ganzen Versuchszeit geringe
ren Gehalt an Trockensubstanz, was mit fast allen früheren Fest
stellungen übereinstimmt. Der Gehalt an löslichen Zuckerarten 
ist in sämtlichen Observationen bei der Tetraploiden höher als
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Tabelle II. — Vergleich zwischen Organentwicklung diploider und 
tetraploider Gersle 1938 (alle Masse in cm oder cm2).

2 n = 14 2 n = 28 (2 n = 28): (2 n = 14)
(2 n = 14)= 100

Anzahl Sprosse pro Pflanze . 23 30 130
Halm, Höhe................................. 66,2 58,3 88

» , Durchmesser................. 0,36 0,49 136
Ähre, Länge..................................... 7,58 12,85 170

» , Durchmesser.................... 0,68 0,79 136
Borstenlänge................................. 14,25 12,80 90
Fläche des l.sten Blattes . . . 4,99 11,00 220

» » 2.ten » . . . 1 1,99 25,88 216
* » 3.ten » . . . 13,82 26,17 189
» » 4.ten » . . . 11,45 22,19 191
» » öden » . . . ; - 21,62

bei der Diploiden, wenn der Zuckergehalt in Prozenten der Trok- 
kensubstanz ausgedrückt ist. In Prozenten des Frischgewichts sind 
die Werte ungefähr gleich. Höheren Gehalt an Kohlenhydraten hei 
den Polyploiden fanden, wie oben erwähnt, auch Kostoff und 
Aksamitnaia (1935). Sullivan und Meyer, zitiert hei Peto und Boyes 

(1940), konstatierten hei Lolium perenne höheren Gehalt sowohl 
an reduzierendem Zucker als auch an Rohrzucker.

Fig. 1 zeigt den Verlauf der Assimilation während der Versuchs
zeit. Die Kreuze zeigen die Werte der einzelnen Beobachtungen 
hei der Diploiden, die Kreise die entsprechenden Werte bei der

Mg C02 pro 
50 cm2, 1 St.

Diploide

Tetraploide

Fig. 1. Assimilationsintensität diploider und tetraploider Gerste 1938.



Tetraploiden. Die ausgczogene und die gestrichelte Linie sind die 
ausgeglichenen Kurven für die Diploide bzw. die Tetraploide. Wie 
ersichtlich, liegt die Assimilationsintensität der Diploiden im grös
seren Teil des Versuches über der der Tetraploiden, aber gegen 
den 28. Juli kehrt sich das Verhältnis um, und die Assimilation 
der Tetraploiden wird kräftiger als die der Diploiden. Zwar ist die 
Streuung der einzelnen Beobachtungen um die ausgeglichene Kurve 
ziemlich stark, aber wir sehen doch, dass die Diploide in sämt
lichen Fällen bis zum 29. Juli über der Tetraploiden liegt, von 
welchen Zeitpunkt an sie niedrigeren Wert der Assimilation als 
diese zeigt. Das Verhältnis dürfte, wie aus späteren Versuchen 
hervorgeht, seinen Grund darin haben, dass die Tetraploide sich 
später entwickelt und deshalb später reift als die Diploide. Wenn 
die Reife anfängt, wird die Assimilationsintensität vermindert — 
daher das Fallen der Kurve gegen Ende des Versuches — und dies 
geschieht früher bei der Diploiden als bei der Tetraploiden.

Die Atmungsintensität pro Gramm Trockensubstanz ist ungefähr 
gleichgross bei der diploiden und der tetraploiden Gerste, aber 
pro Gramm Frischgewicht ist sie grösser bei der Diploiden.

Die Versuche im Sommer 1939.
Infolge der herrschenden Dürre und der etwas zu späten Aus

saat des Versuchsmaterials war die Entwicklung der Pflanzen die
sen Sommer schwach, und vor allem entwickelten sich die Blätter 
so wenig, dass sie nicht für Assimilationsversuche geeignet waren. 
Nur eine kleine Anzahl Versuche wurden deshalb in diesem Som
mer ausgeführt. Die Resultate vom vorigen Jahr wurden aber 
soweit bestätigt, dass der Umschlag zwischen der Diploiden und 
der Tetraploiden betreffs der Assimilationsintensität, der im Jahr 
1938 um den 28. Juli herum eintraf, auch in den Versuchen 1939 
und zwar am 24.—25. Juli festgestellt wurde.

Vom 4. 7. an bis zur Reife des Materials wurden sorgfältige 
Messungen der Oberfläche desselben ausgeführt. Die Tetraploide 
zeigte sieh hierbei, wras die Gesamtfläche sowohl der Blätter als 
auch der Pflanzen betraf, der Diploiden überlegen. Interessant ist 
es, festzustellen, dass die ganze assimilierende Blatlfläche während 
der Versuchszeit sowohl bei der Diploiden als auch bei der Tetra
ploiden abnimmt, wie auch die gesamte assimilierende Oberfläche 
bei der Diploiden, während sic dagegen bei der Tetraploiden noch 
eine schwache Zunahme zwischen dem 4. und 11. Juli zeigte. Der
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Grund dürfte der sein, dass das Wachstum der Sprossen und be
sonders der Ähren zu dieser Zeit noch vor sich ging; es ist dies 
demnach ein weiterer Beweis dafür, dass die Tetraploide sich lang
samer entwickelt.

Die Versuche im Sommer 1940.

Die Versuche wurden in diesem Jahr am 19. Juni angefangen 
und bis zur Reife des Materials am 7. Aug. fortgesetzt. Genaue 
Messungen der Pflanzen wurden wie im vorigen Sommer ausge
führt, und aus den so erhaltenen Werten ist die assimilierende 
Fläche berechnet worden (siehe Fig. 2). Ausserden wurden jede 
Woche Bestimmungen der Assimilations- und Atmungsintensität 
sowie des Trockensubstanzgehaltes vorgenommen. Infolge eines 
schweren Rostangriffes an dem für die Versuche bestimmten Mate
rial, welcher Angriff bei der Tetraploiden am schwersten war, 
konnten die Versuche mit diesem Material nicht bis zu Ende durch
geführt werden. Statt dessen wurden in den zwei letzten Wochen 
Proben von einer anderen Versuchsfläche genommen. Die zwei 
letzten Bestimmungen an dem ersten Material — am 1.—2. und 
8.—9. Juli — gaben auch wegen des genannten Rostangriffes unsi
chere Werte. Die Resultate der verschiedenen Versuche sind zwar 
nicht direkt vergleichbar, u. a. weil die zuletzt angewandten Ver
suchspflanzen etwa 16 Tage später als die ersten gesät worden 
waren. Eine graphische Darstellung des Verlaufs der Assimilation 
während der Vegetationsperiode kann deshalb nicht geliefert wer
den, aber die Relation derselben zwischen der Tetraploiden und der 
Diploiden ist in Tabelle III zusammengestellt.

Fig. 2 zeigt die Entwicklung der Blattfläche und der Gesamt
oberfläche der Pflanze während der Versuchszeit. Die Blatlfläche 
ist die Gesamtfläche aller Blätter der Pflanze, einseitig gemessen. 
Die ganze Oberfläche der Pflanze ist die Summe der Oberflächen 
von Halm, Ähren und Blättern. Nur grüne, assimilierende Blalt- 
flächen sind hierbei gemessen. Die Werte am 28. 6. und 10. 7. 
sind, wie schon erwähnt, weniger zuverlässig, und die Kurven sind 
deshalb an diesen Werten vorbeigezogen. Im übrigen zeigen die 
Diagramme, dass die Entwicklung der Pflanzen im ganzen densel
ben Verlauf gehabt hat wie im vorigen Jahr. Im Anfang der 
Vegetationsperiode ist die Diploide am grössten, aber gegen Ende 
derselben ist das Verhältnis das umgekehrte. In den Versuchen 
des Jahres trifft der »Umschlag» Anfang Juli ein.
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Fläche

Diploide

---- Tetraploide Gesamtfläche 
der Pflanze

Blattfläche

Fig. 2. Flächenentwicklung diploider und tetraploider Gerste 1940.

Der Gehalt an Trockensubstanz zeigt sehr geringe Schwankungen 
während der Versuchszeit, und dasselbe gilt auch für die Flächen
entwicklung. Das Mittel aller Trockensubstanzbestimmungen ist 
bei der Diploiden 30,6, bei der Tetraploiden 27,4 (4 n : 2 n = 90). Das 
Blattgewicht pro Flächeneinheit ist durchgehends grösser bei der 
Tetraploiden als bei der Diploiden gewesen. Betreffs des Frisch
gewichts ist das Verhältnis 4 n : 2 n — 129, betreffs des 1 rocken- 
gewichts = 115.

Tabelle III. ■— Die Assimilation der tetraploiden Gerste im Ver
gleich mit derjenigen der diploiden (2 n = 100).

Datum Pro 50 cm2 
Blattfläche

Pro Gramm 
Frischgewicht

Pro Gramm 
Trockengewicht

Pro ganze 
Blattfläche

25/61 103 — — 84

26/61 89 — — 72

27—29/61 87 — — 76

1— 2/7* 97 73 79 101

8- 9/7* 93 74 88 84

15—16/7* 112 77 81 152

22—23/7* 99 77 90 296

1 20 000 Lux. 2 30 000 Lux.
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Wie es scheint, hat die Tetraploide geringeren Trockensubslanz- 
gchalt, aber dickere und schwerere Blätter, was mit früheren Er
fahrungen übereinstimmt.

Die Assimilationsintensität ist, wie aus Tabelle III hervorgeht, 
hei der Tetraploiden durchgehend geringer als bei der Diploiden 
gewesen, sowohl bei Berechnung pro Blattfläche als auch bei solcher 
pro Gramm Frischgewicht und Gramm Trockengewicht, während 
die Respiration ebenso regelmässig bei der Tetraploiden höhere 
Werte gezeigt hat. Sowohl die schwächere Assimilationsintensität 
als auch die bedeutend höhere Atmungsintensität tritt stärker als 
in den Versuchen des vorigen Jahres hervor. Das schlechte Wel
ler und vor allem der starke Rostangriff an dem Versuchsmaterial 
sind vielleicht mitwirkende Ursachen hierfür gewesen.

Die Versuche im Sommer 1941.

In diesem Jahr wurde die Untersuchung angefangen, während 
die Pflanzen noch im Keimlingsstadium waren. Die Saat des für 
die Versuche bestimmten Materials wurde am 20. 5. vorgenommen; 
am 1. 6. fingen die Pflanzen an aufzugehen. Schon am 12. 6. 
wurde die erste Messung gemacht und am folgenden Tag die ersten 
Assimilationsversuche. Die Bestimmung der Maximalassimilation 
geschah bei 80 000 Lux.

Wie im vorigen Jahr ist die Diploide die ganze Zeit in der Ent
wicklung voraus; zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht die 
Tetraploide aber eine kräftigere Entwicklung als jene. Der Umschlag 
liegt in diesem Jahr betreffs der Blattfläche etwa am 5.—Ci. Juli, 
betreffs der ganzen Oberfläche der Pflanze am 23. Juli. Sowohl 
die Diploide wie die Tetraploide zeigen Maximalwerte beim Schies
sen, was jedenfalls auf der schnellen Zunahme der Halm- und 
Ährenfläche zu dieser Zeit beruht. Später nimmt die Oberfläche 
der Pflanzen infolge des Welkens der Blätter wieder ab.

Tabelle IV enthält einen Vergleich zwischen der Organentwick
lung der Diploiden und der Tetraploiden. Die Halmanzahl pro 
Pflanze erreicht bei der Tetraploiden erst am 10. 7. denselben Wert 
wie bei der Diploiden, die Ährenanzahl der Pflanzen erreicht bei 
der Tetraploiden überhaupt niemals die der Diploiden. Dies hängt 
sicher damit zusammen, dass die Tetraploide weniger als die 
Diploide geneigt zu sein scheint, die gebildeten Assimilaten zum 
Aufbauen von Geschlechtsorganen und Samen zu verwenden, son-
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Tabelle IV. — Vergleich zwichen der Organentwicklung tetraploi- 
der und diploider Gerste 1941. (2 n = 28): (2 n = 14)

(2 n = 14) = 100.

12,'e 1616 27c, */t '°h i9/t 1 2 Vt V.

Schossanzahl pro Pflanze . . — 48 74 62 119 100 105 62
Ährenanzahl » » — — — — — _i 20 55

Halm, Länge........................... — — 59 72 38 57 96 117
» , Durchmesser .... — — 107 108 97 113 164 107

Ähre, Länge........................... — — — — — — 97 140
» , Durchmesser............... — — — — — — 55 89

Borstenlänge........................... — — — — — — 88 97
Fläche des l.sten Blattes . . 128 63 98 89 151 154 153 41

» » 2.ten » . . 63 78 75 64 162 132 126 47
» « 3.ten » . . — 142 53 52 81 117 90 71
» » 4.ten » . . — — 4 7 25 105 103 64
» » 5.ten » — — — 8 — — —
» der Büschelblätter . — 67 163 126 301 —2 —2 —

1 Ähre nur bei der Diploiden. 2 Büsehelbiätter nur bei der Tetrapioiden.

dern statt dessen immerfort Vegetationsorgane bildet. Die wesent
lich höheren Werte der Blattentwicklung und besonders die der 
Büschelblätter deuten auch darauf hin.

Tabelle V zeigt die Zellengrösse der Diploiden und die der Tetra
pioiden. Wie daraus hervorgeht, sind sowohl Epidermiszellen wie 
Spaltöffnungszellen der Tetrapioiden bedeutend grösser als die ent
sprechenden Zellen der Diploiden. Das Verhältnis stimmt mit den 
meisten früheren Mitteilungen in der Literatur überein, und der Grad 
der Grössenzunahme ist ungefähr derselbe wie bei Stälfelt (1943).

Tabelle V. — Vergleich zwischen der Zellengrösse diploider und 
tetraploider Gerste. (Mittel von 100 Messungen).

Zellenlänge (in Einheiten des 
Massstabes)

Zellenfläche
(Zellenlänge)2

Diploide Tetraploide Tetraploide
Diploide

Tetraploide
Diploide

Epidermiszellen . . . 16,3 25,8 1,58 2,50

Spaltöffnungszellen . . 4,1 5,4 1,32 1,74



Keine deutlich hervortretende Änderung des Trockensubstanz
gehaltes und auch der Flächenentwicklung kann während der 
Versuchszeit festgestellt werden. Wie früher hat die Tetraploide 
ein wenig geringeren Trockensubstanzgehalt, aber dickere und 
schwerere Blätter.

Die Schwankungen der Assimilations- und der Atmungsintensität 
sind aus Tabelle VI und aus Fig. 3 und 4 ersichtlich. Die Assi
milationsintensität ist — es handelt sich hier um die maximale — 
bei der Tetraploiden geringer als bei der Diploiden, sowohl pro 
Flächeneinheit gerechnet als auch pro Gramm Frischgewicht und 
Gramm Trockengewicht. Die Atmungsintensität ist, pro Flächen
einheit oder pro Gramm Trockengewicht berechnet, dieselbe bei 
beiden oder unbedeutend höher bei der Tetraploiden, pro Gramm 
Frischgewicht berechnet dagegen wesentlich geringer bei der Tetra
ploiden als bei der Diploiden. Dieses Resultat für die Atmungs
intensität stimmt nicht mit den Erfahrungen vom vorigen Jahr 
überein, dagegen besser mit den von Stålfelt (1943) und Larsen 

(1941), und bestätigt die frühere Vermutung, dass die Respirations
resultate von 1940 auf der Ungeeignetheit des Materials beruhen.

190 GÖSTÅ ANDERSSON

Tabelle VI. — Die Assimilation und Atmung der tetraploiden 
Gerste im Vergleich mit der diploiden 1941. (2 n = 100)

Datum

Pro 50 cm2 
Blattfläche

Pro Gramm 
Frischgewicht

Pro Gramm 
Trockengewicht

Pro ganze 
Blattfläche

Ass. Atm. Ass. Atm. Ass. Atm. Ass.

18. 14.0. 70 78 53 90 55 94 60
17.—18. 6. 88 100 66 76 65 86 67
25.—26. 6. 114 97 98 85 122 105 97

30. 6 — 1. 7. 82 94 65 76 67 78 84
8.— 9. 7. 99 100 76 76 83 100 110

14.—15. 7. 68 118 39 93 36 107 61
21.—22. 7. 96 108 91 97 96 107 116
30.—31. 7. 65 123 74 108 71 110 34

Mittel 102 88 98

Die Kurven in Fig. 3 zeigen die Schwankungen der Assimilation 
während der Vegetationszeit. Die Tetraploide ist bis 22. 7. der 
Diploiden unterlegen, von da an aber derselben überlegen. Soweit 
sind die Kurven denen vom vorigen Jahr ähnlich, und der Zeit-
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Mg C02 pro
50 cm2, 1 St. Ähre x------Diploide

"Tetraploide

■••• Tetrapl.korrigiert

s Ähre

Fig. 3. Assimilationsintensität diploider und tetraploider Gerste 1941.

punkt des »Umschlages» stimmt auch ungefähr mit früheren Er
fahrungen überein. Im übrigen sind grosse Schwankungen im 
Verlauf der Kurven vorhanden. Ohne nähere Untersuchung der
selben könnte man vielleicht dazu neigen, sie als reinen Versuchs
fehler anzusehen, was wohl denkbar wäre, da dieser bei einer 
Untersuchung wie der vorliegenden selbstverständlich gross ist. 
Wenn indessen die Assimilationskürve der Tetraploiden auf die
selbe Entwicklungszeit wie die der Diploiden reduziert wird, so- 
dass also alle denselben Stadien entsprechenden Punkte der Ent
wicklung zusammenfallen, wird man finden, dass die beiden Kurven 
ganz parallel verlaufen (siehe Fig. 3 punktiert). Die Zuverlässigkeit 
derselben erscheint dadurch viel grösser. Beide Kurven zeigen 
ungefähr vom 30. 6.-—1. 7. ein Maximum, ein Minimum 3—4 Tage 
vor dem Ährenschiessen und ein neues Maximum einige Tage nach 
demselben. Eine ähnliche Periodizität der Assimilation ist früher 
von Weiling (1941) und Spaning (1941) konstatiert worden. Das 
Maximum, das Spaning in dem Knospenstadium findet, entspricht 
wohl meinem ersten Maximum, dem Stadium, wo Nahrung und 
Material für das Ährenschiessen angesammelt wird; Spanings Mi
nimum beim Blühen dürfte meinem Minimum gleich vor dem 
Schiessen entsprechen, und das folgende Maximum entspricht Spa

nings Maximum während der Samenentwicklung.
Dieselbe Übereinstimmung der Assimilation der Diploiden und 

der Tetraploiden findet man, wie zu erwarten, auch bei Berech
nung der Assimilation der ganzen Pflanze (siehe Fig. 4). Es han
delt sich hier nicht um eine Berechnung der wirklichen Assimi
lation der Pflanze im Bestände; eine Berechung derselben ist nicht 
möglich gewesen, da keine Messungen der Belichtungsintensität 
für verschiedene Organe stattgefunden haben. Bei der Berechnung

13 43286. Svensk Botanisk Tidskrift. 1943.
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Mg CO.
1 St.

Diploide

Tetraploide

Tetraploide
korrigiert

Fig. 4. Assimilation der ganzen Pflanzenfläche diploider und tetraploider
Gerste 1941.

der Werte, die der Kurve in Fig. 4. zugrunde liegen, wurde ein
fach so verfahren, dass die ganze Blattfläche mit der maximalen 
Assimilationsintensität zu derselben Zeit multipliziert wurde. Nach
dem spezielle Versuche — in der Weise ausgeführt, wie es von 
Stålfelt (1935) beschrieben worden ist — über die Assimilation 
des Stammes (cig. der Blattscheide, da keine freien Stammteile 
in dem angewandten Material vorkamen) gezeigt hatten, dass die 
Assimilation desselben ungefähr gleich 60 % derjenigen der Blät
ter war, wurde die zusammengerechnete Stamm- und Ährenfläche 
mit den so erhaltenen Werten der Assimilation multipliziert und 
zu der Blattassimilation hinzugerechnet. Fig. 4 zeigt teils die bei
den Kurven, die auf so berechnete Werte gegründet sind, teils — 
punktiert — die Kurve der Assimilation der Tetraploiden, die 
durch Korrektion, so dass die Zeitpunkte für das Schiessen zusam
menfallen, erhalten wurde. Im grossen ganzen findet man hier die
selben Maxima und Minima; das Minimum der Tetraploiden vor dem 
Ährenschiessen ist jedoch bedeutend tiefer als das der Diploiden.



Diskussion.

Die Assimilationsintensität, der fiir das Produklionsoermögen wich
tigste Faktor, ist in sämtlichen Versuchen bei der Tetraploiden schwä
cher als bei der Diploiden, sowohl pro Flächeneinheit als auch pro 
Frischgewicht und Trockengewicht berechnet. Dies gilt jedoch nicht 
während der ganzen Vegetationsperiode. Gegen Ende derselben 
wird nämlich die Diploide von der Tetraploiden an Assimilations
intensität übertroffen, und dieser Umschlag trifft jedes Jahr regel-, 
massig zwischen dem 20. und 30. Juli ein. Er beruht ohne Zwei
tel darauf, dass die Entwicklung der Tetraploiden langsamer vor 
sich gehl (das Ährenschiessen der Tetraploiden traf 1941 7 Tage, 
das Reifen 16 Tage später als das der Diploiden ein), und dass 
die Assimilation gegen Anfang der Reife abnimmt. Was den Ent
wicklungsrhythmus betrifft, so stimmt das Verhalten des vorlie
genden Materials also mit dem der meisten früher untersuchten 
Polyploiden überein. Eine weitere Bestätigung dieses Unterschiedes 
in dem hier untersuchten Material findet man in der interessanten 
Beobachtung in den Versuchen 1941, wo die Schwankungen der 
Assimilationsintensität während der Vegetationsperiode völlig paral
lel bei der Diploiden und der Tetraploiden verlaufen, wenn die Assi
milationskurve der letzteren so korrigiert wird, dass die Zeiten für 
das Ährenschiessen zusammenfallen. Bei einer solchen Korrektion 
der Kurven verläuft die Assimilationskurve der Tetraploiden wäh
rend der ganzen Zeit unter derjenigen der Diploiden (siehe Fig. 3).

Die Feststellung, dass die Tetraploide geringere Assimilationsin
tensität als die Diploide hat, stimmt mit den Resultaten zweier 
anderer Untersuchungen, die teilweise mit anderem Material ange
stellt wurden, nämlich denen von Larsen (1941) und Stälkelt 

(1943) überein. Die Unterlegenheit der Tetraploiden ist jedoch in 
meinen Versuchen stärker betont, was damit Zusammenhängen 
dürfte, dass das vorliegende Material, wie schon erwähnt wurde 
und auch von Müntzing (1941) hervorgehoben wird, schwache 
Vitalität und oft auftretende Chromosomenstörungen zeigt.

Die Atmungsintensität ist in den verschiedenen Jahren sehr 
verschieden gewesen. Meistens zeigt die Tetraploide die höchste 
Atmungsintensität, was das Gegenteil von dem ist, was Larsen 

(1941) und Stäleelt (1943) gefunden haben. Die Resultate von 
1941 sind aber in diesem Falle ein wenig anders ausgefallen, und 
mit Rücksicht auf die früher besprochenen Rostangriffe, besonders
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an dem tetraploiden Material in den früheren Versuchen, dürften 
nur die diesbezüglichen Resultate von 1941 von Bedeutung sein. 
Nach diesen haben die Tetraploide und die Diploide dieselbe At
mungsintensität und zwar pro Flächeneinheit und pro Trocken
gewicht berechnet, während die Atmung pro Gramm Frischgewicht 
bei den Tetraploiden schwächer ist als bei den Diploiden. Das 
Verhältnis scheint das zu sein, das zu erwarten war, und berech
tigt nicht dazu, Schlüsse auf Veränderungen in der Zellenstruk
tur oder der genischen Einwirkung auf die Atmung zu'ziehen.

Die schwächere Assimilation, die sowohl in den Untersuchungen 
von Larsen und Stålfelt wie in der vorliegenden bei den Poly- 
ploiden gefunden wurde, stimmt vielleicht schlecht mit dem Gigan
tismus überein, der früher als für die Polyploiden charakteristisch 
galt. Die planmässigen Untersuchungen der späteren Jahre sowohl 
von spontanen als auch von künstlich hergestellten Polyploiden 
haben aber gezeigt, dass diese die entsprechenden Diploiden öfters 
an Masse nicht übertreffen, sondern dass der Gigantismus dersel
ben meistens auf gewisse Organe beschränkt ist. Auch die hier 
untersuchte Gerstenpolyploide, obwohl im totalen Ertrag der Di
ploiden sehr unterlegen (Müntzing, 1941), übertrifft doch an Grösse 
diese, was einzelne Organe, wie z. B. Blätter und Samen, betrifft.

Die gemachten Pflanzenmessungen zeigen, dass die Tetraploide 
gegen Ende der Vegetationsperiode regelmässig grössere Blattfläche 
wie auch grössere totale Pflanzenfläche zeigt, und der Unterschied 
scheint hierbei zu gross zu sein, als dass er nur durch die längere 
Vegetationszeit der Tetraploiden erklärt werden könnte. Ein an
derer Faktor dürfte hier hinzukommen, nämlich dass die Anwendung 
der gebildeten Stoffe verschieden ist, in dem die Tetraploide einen 
grösseren Teil davon zur Bildung von Vegetationsorganen verbraucht, 
während die Diploide früher anfängt, die gebildeten Assimilate für 
die Samenbildung zu verwenden. Die von Müntzing (1941) festge
stellte Tatsache, dass die Samenernte der vorliegenden Tetraploiden 
nur ein Viertel von der der Diploiden ist, dürfte freilich teilweise 
auf Sterilität zurückzuführen sein. Der gefundene Unterschied in 
der Verwendung der Assimilate mag doch auch eine deutlich bei
tragende Ursache sein. In der Untersuchung von Larsen (1941) 
über polyploides Solanum nodiflorum scheint ein ähnliches Ver
hältnis angedeutet zu sein. Die Angaben in Tabelle IV beweisen 
dies auch; die Blattentwicklung und besonders die Entwicklung 
der Büschelblätter bei der Tetraploiden erreicht und übertrifft
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sogar bald den Wert der Diploiden; die Sprossanzahl pro Pflanze 
und die Grösse dieser Sprosse erreicht bei der Tetraploiden erst 
später denselben Wert wie bei der Diploiden, und die Ährenzahl 
der Tetraploiden erreicht nie die der Diploiden.

Die verhältnismässig grosse Blattfläche der Tetraploiden steigert 
aber die Totalassimilation der Pflanze im Vergleich zu der der 
Diploiden, und daraus folgt auch, dass die Kurven der 'lolalassi- 
milation der diploiden und tetraploiden Pflanzen sich früher kreu
zen als diejenigen der Assimilationsintensität pro Einheit Blatt
fläche. Der erstere Kreuzungspunkt liegt, wie auch aus den Figg. 
3 und 4 hervorgeht, meistens ungefähr 14 Tage früher als der 
letzterwähnte.

Inwieweit die Resultate einer Chromosomenverdoppelung und 
in diesem Falle besonders die Einwirkung derselben auf die phy
siologischen Vorgänge durch die genetische Konstitution des Ur
sprungsmaterials bedingt sind, kann an Hand der vorliegenden 
Untersuchung nicht festgestellt werden; kein Beweis für oder gegen 
eine derartige Abhängigheit ist bekanntlich bisher erbracht worden. 
Es ist aber von genetischem Gesichtspunkt aus wohl denkbar, 
dass die genetische Konstitution die Resultate einer Chromosomen
verdoppelung beeinflusst, und die Erfahrungen derer, die sich mit 
diesen Problemen praktisch beschäftigt haben, zeigen auch, dass 
dem so ist. Dies wird von z. B. Müntzing (1941) betont, und die 
sehr interessante Bestätigung Larsens (1941), dass die Variation 
der Assimilationsintensität bei der Polyploiden grösser ist als bei 
der Diploiden, und dass die besten polyploiden Pflanzen wesent
lich höhere Assimilationsintensilät als die diploiden haben, eröff- 
net weitere Perspektiven für die praktische Züchtung durch Chro
mosomenverdoppelung. Die Möglichkeiten dieses Züchtungsweges 
sind wohl nicht ganz davon abhängig, ob die durch die Chromo
somenverdoppelung hervorgerufenen Veränderungen von dem Geno- 
typus des Ursprungsmaterials abhängig sind oder nicht, weil schon 
die durch die Chromosomenverdoppelung vermehrten Kombina
tionsmöglichkeiten für die Züchtung von grossem Wert sind. Wenn 
man aber schon durch die Chromosomenverdoppelung eine Ver
mehrung der Wirkung bestimmter positiver Genen erhalten konnte, 
könnte das gewünschte Ziel schon durch eine genaue und richtige 
Wahl der Ursprungssorten schneller erreicht werden.

Das hier untersuchte tetraploide Material hat wahrscheinlich 
keinen Wert für eine praktische Züchtung. Die von Larsen gefun-
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denc individuelle Variation zwischen verschiedenen Tetraploiden 
ermuntert doch zu fortgesetztem Suchen nach Polyploiden, die 
ertragsfähiger sind als die diploiden Ausgangsformen, und die 
Bestimmung der Assimilationsintensität kann hierbei ein wertvol
les Hilfsmittel für die Forschung sein.
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Zusammenfassung.

1. Das Material für die Untersuchung, die in den Jahren 1938— 
1941 ausgeführt wurde, war eine gezüchtete Gerstensorte, Opal 
B, und eine aus derselben in Svalöf 1936 hergestellte tetraploide 
Linie.

An dem Material, das auf dem Versuchsfeld zu normaler Zeit 
gesät war, wurde jede Woche während der Vegetationsperiode 
der Zuwachs gemessen und die Assimilations- und Atmungsinten
sität wie auch der Trockensubstanzgehalt bestimmt.

2. Das Wachstum erfolgte schneller bei der Diploiden als bei 
der Tetraploiden. Jene ist deshalb während des grössten Teiles 
der Vegetationsperiode der Tetraploiden sowohl an Blattfläche 
als an Gesamtfläche der Pflanze überlegen. Zu einer bestimmten 
Zeit, am 10.—15. Juli, erreicht jedoch die Tetraploide eine kräf
tigere Entwicklung als die Diploide.

Die einzelnen Organe sind meistens hei der Tetraploiden kräf
tiger als bei der Diploiden entwickelt, was wahrscheinlich mit 
einer bei der Tetraploiden festgestellten gesteigerten Zellengrösse 
zusammenhängt. Das einer bestimmten Blattfläche entsprechende 
Gewicht ist auch bei der Tetraploiden am grössten.

3. Der Trockensubstanzgehalt ist stets bei der Tetraploiden ge
ringer als bei der Diploiden.

4. Die Assimilationsintensität ist während des früheren Teils 
der Vegetationsperiode geringer bei der Tetraploiden als bei der 
Diploiden, sowohl pro Flächeneinheit als pro Gewichtseinheit be
rechnet. Später — vom 20.—30. Juli — ist das Verhältnis das 
entgegengesetzte; wahrscheinlich steht dies mit der langsamen 
Entwicklung und der späteren Reife der Tetraploiden in Zusam
menhang.

5. Die Assimilationsintensität zeigt periodische Schwankungen, 
und diese stimmen völlig überein, wenn die Kurven für die Di
ploide und die Tetraploide so korrigiert werden, dass dieselben 
Entwicklungsstadien beider zusammenfallen.
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6. Die Atmungsintensität schwankt während der Versuchszeit 
wenig und ist bei der Diploiden und der Tetraploiden, pro Flä
cheneinheit und pro Einheit Trockensubstanz berechnet, ungefähr 
dieselbe; pro Einheit Frischgewicht berechnet, ist die Atmungs
intensität hei der Tetraploideyi wegen des höheren Wassergehaltes 
derselben ein wenig geringer.

7. Die gebildeten Assimilate scheinen bei der Tetraploiden in 
grösserem Umfange und während längerer Zeit als bei der Di
ploiden zur Bildung vegetativer Organe anstatt Geschlechtsorgane 
verwendet zu werden. Dies erklärt wenigstens teilweise, dass die 
Tetraploide trotz geringerer Assimilationsintensität doch eine stär
kere Entwicklung erreicht, während die Samenernte nur 25 % 
derjenigen der Diploiden beträgt.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden 

om märkliga växtfynd o. d.

Ett konidieliknande vilstadium hos en Fomes-art.

Under årens lopp har jag haft åtskilliga Fo/nes-arter i renkultur. Mitt 
huvudintresse har därvid varit riktat på förekomsten av konidie- eller 
konidieliknande stadier. I allmänhet ha inga ur morfologi.sk synpunkt 
märkliga företeelser iakttagits. Ett undantag härifrån utgör Fornes lamaoen- 
sis, som i tropikerna är en besvärlig skadesvamp på rötterna av tebuskar 
och kautschukträd (Hevea).

Mikroskopiska vilstadier eller »Dauerkonidien» ha tidigare konstaterats 
endast hos ett fåtal basidiomyceter. Ilos Tomentella flava har t. ex. Brefeld 
funnit oregelbundet utbildade konidiebärare, på vilka konidier med tagg- 
liknande utväxter bildas. Hos denna art äro dessa konidier brunfärgade 
och tämligen tjockväggiga. Nyctalis lycoperdoides (Bull.) Schroet. bildar 
också terminala s. k. gemmae, som äro försedda med vårtor eller taggar. 
Färglösa, taggiga gemma? bildas i stort antal överallt på mycelet av Hirsu- 
tella varians (Bout.) Pat. Av den mig tillgängliga litteraturen att döma 
tyckas gemma? eller konidier med taggar hittills inte ha iakttagits hos 
någon art av släktet Fornes: konidier — för att inte tala om oidier — äro 
en ingalunda ovanlig företeelse hos detta släkte.

På mycel i renkultur av Fornes lamaoensis utvecklas först oidier, som 
oftast bildas på följande sätt: cellerna i spetsarna av enskilda hyfer lös
göras från varandra på vanligt sätt genom upplösning av cellernas mitt
lameller (fig 3). Dylika oidier bildas i allmänhet i stora mängder, och de 
lösgjorda cellerna kunna omedelbart växa ut till nya mycel.

När oidiebildningen pågått någon tid — ungefär sex veckor — och en 
pseudoparenkymatisk vävnad bildats, utväxa vissa celler i denna vävnad 
till korta, odifferentierade hyfer, vilkas ändcell — eller ändceller — upp
visa mer eller mindre taggliknande utväxter (fig. t, 2). Dessa ändceller 
äro försedda med något tjockare cellväggar än cellerna i det normala 
mycelet och se ut ungefär som en medeltida spikklubba, när endast den 
apikala cellen utbildas på detta sätt. Mera sällan händer det att fyra 
eller fem av de yttersta hyfcellerna få samma karakteristiska utformning 
som ändcellen. Någon brunfärgning' av väggarna i dessa konidieliknande 
gemmae tycks inte förekomma.
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j.-jg i — 2. Konidieliknande gemma; hos Fornes lamaoensis; fig. 3. Oidieliknande
mycel hos d:o. — X 450.

Det har endast i undantagsfall lyckats mig att få dessa gemmae att gro 
och då alltid efter en lång vilotid. Då de uppträda relativt fåtaligt i 
jämförelse med oidierna, torde deras betydelse för svampens biologi vara 
obetydlig. Ur systematisk och morfologisk synpunkt är emellertid deras 
existens ingalunda betydelselös. Björn Palm.

Ett ovanligt tidigt fynd av svampen Sarcosoma globosa.

I slutet av februari detta år fick jag i och för bestämning mig tillsänt 
ett exemplar av en svamp, som den 23 samma månad påträffats växande 
vid Åhl i Vårfrukyrka socken invid Enköping. Svampen visade sig vid 
närmare granskning vara den mindre vanliga bombmurklingen (Sarcosoma 
globosa).

Fyndet är av icke ringa intresse, särskilt med tanke på tidpunkten, då 
fyndet gjordes.

Svampen påträffades i flera väl utvecklade exemplar i en mossrik 
barrskog. — Det till mig översända exemplaret kommer att tillställas 
Riksmuseum. ßengt Cortin.

Plagiothecium undulatum (Hedw.) Br. & Sch. funnen på Norra 
Djurgården i Stockholm.

Under en exkursion i bryologiskt syfte på Norra Djurgården i Stock
holm i slutet av december 1942 gjorde jag det något överraskande fyndet
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av den suboeeaniska Plagiothecium undulatum (Hedw.) Br. & Sch., en av 
våra vackraste och mest karakteristiska bladmossor. Den uppträdde här 
i en något avvikande form, utmärkt av alt bladen sutto runt kring stammen 
i stället för att som hos den typiska formen i två rader, varigenom gre
narna fingo ett smalare utseende. Övergångsformer funnos dock till typisk 
P. iindulaliim. En liknande anordning av bladen ar utmärkande för 
Plagiothecium Roeseanum Br. & Sch. [= Plagiothecium silvaticum (Brid.) Br. 
eur. v. Roeseanum (Hampe) Lindb.]. Dixon framhåller i »The Student’s Hand
book of British Mosses», (3:dje uppl. 1924), att grenarna hos P. undulatum 
i ± exponerat läge ofta förlora sin tillplattade form och i stället tendera att 
bli + rundade samt att om arten växer torrt, grenarna bli kortare än nor
malt och bladen tätare ställda. Mönkemeyeh uppger i sitt arbete »Die 
Laubmoose Europas» (1927), att P. undulatum sällan har rundade grenar. 
De former, vilka ha sådana, benämner Mönkemeyer f. teres. Hos de av 
mig på Norra Djurgården funna exemplaren kompletteras de ovan nämnda 
från typisk P. undulatum skiljande karaktärerna även av mindre blad och 
tätare cellväv än normalt, vilket allt tyder på att vi här ha att göra med 
en ganska utpräglad depauperatform.

Lokalen är belägen på ett berg, som ligger rakt norr om Stora Skuggan 
och c:a 1,5 km öster om Ekhagen vid en liten inbuktning av Värtan, kallad 
Norrviken. Detta berg utgör Norra Djurgårdens högsta punkt. Växtplatsen 
ligger på ungefär 20 m höjd ö. h. i en brant nordexponerad sluttning 
mot vattnet. Plagiothecium undulatum uppträder här i blandning med 
andra mossor på en yta av c:a 'h ms i en gles blåbärsrik barrblandskog. 
Av följemossor må följande anföras: Dicranum majus, I). scoparium (riklig), 
Hglocomium Schreberi, H. splendens, Plagiothecium denticulatum, Polgtrichum 
formosutn (riklig), Ptilium crista-castrensis, Tetraphis pellucida, Webera 
nutans samt levermossan Calypogeia Meylanii.

Herman Persson framlägger i Svensk Botanisk Tidskrift Bd. 30 (1936) 
en karta över Plagiothecium undulatums utbredning i Sverige och Finland. 
Av denna framgår, att den rikligast förekommer i västra Sverige. Där
emot är den endast känd från ett fåtal lokaler i östra Sverige, och dessa 
ligga alla på öar i Östersjön och Ålandshav. Den nu upptäckta lokalen 
är alltså den enda, där arten påträffats i östra Sverige på fastlandet. Då 
Persson framlade sin karta, kände han ej Plagiothecium undulatum från 
någon annan lokal i Mälarlandskapen än ön Skogsskär strax utanför 
Singö i norra Roslagen, där den påträffats år 1935 av T. G. Halle.

D:r Herman Persson har emellertid haft vänligheten meddela mig, att 
han sedermera fått reda på ytterligare fem fynd av arten ifråga från dessa 
trakter. 1'yndlokalerna äro:

1. Uppland. Nämdö sn, Långviksskär 1892, C. G. Hoffstein. (Hoff- 
steins värdefulla mossamlingar, vilka förvaras på Östermalms läroverk, 
Stockholm, ha hittills varit för den bryologiska forskningen helt okända.)

2. Uppland. Vätö sn, »granskog i aerohalofytregionen», 1916, G. E. 
du Rietz (enl. exemplar i Växtbiologiska Institutionens i Uppsala herba
rium).

3. Uppland. Djurö sn, Stora Alskär (enl. anteckningar av G. E. du 
Rietz).
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4. Södermanland. Utö sn, Utö på sydsidan av Stora Sillvik på öns 
utsida, »granskogssluttning i hällmarken nära stranden» 1931 (enl. anteck
ningar av G. E. du Rietz).

5. Södermanland. Ingarö sn, Stora Barnvik 1942, R. Florin (enl. 
exemplar i Naturhistoriska Riksmuseets samlingar).

Henning Horn af Rantzien.

»Kalkväxt» eller icke — en betydelsefull och tacksam uppgift 
för fältbotanister att utreda.

Den ekologiskt inriktade växtgeografien laborerar alltjämt med det 
segslitna »kalkväxtproblemet». Som kriterium anses ofta nog tillgängliga 
uppgifter om fyndområdets geologiska, speciellt petrografiska beskaffenhet 
resp. egna iakttagelser rörande berggrund och jordarter tillräckliga. Mot 
detta åskådningssätt kunna flera anmärkningar riktas.

Att faktiskt påvisbar geologisk kalkverkan på många växtlokaler icke 
berör samtliga förekommande arter på grund av terrängförhållandena etc. 
är lätt att förstå och skall nedan närmare exemplifieras. Att »negativ 
evidens» ofta leder till felslut i »kalkväxtproblemet» torde likaledes envar, 
som allvarligt bemödat sig att påvisa sammanhangen, ha fått pröva på.

Men härtill kommer, att det ekologiska »kalkväxtproblemet» icke utan 
vidare kan rubriceres som ett entydigt geologiskt problem. Den inverkan 
på växtlokalen, som beror av markens geologiskt betingade »kalkhalt» 
(eller basverkan i allmänhet, bl. a. härrörande från vissa basiska eruptiv- 
bergarter o. s. v.) kan ju också framkallas vid urlakning och förmultning 
av förna resp. humus, härrörande särskilt från vissa lövträd och buskar, 
bl. a. hassel, ask, gråal och lind (men knappast av enbart björk), i synner
het där ifrågavarande träd etc. få tillfälle att i högre grad anrika baser 
ur rörligt dag- eller grundvatten. Denna procedur, stundom benämnd 
»kalkpumpning», kan, i synnerhet under inflytande av syd-Sveriges för 
humusnedbrytning i allmänhet gynnsamma klimat, mången gång helt kom
pensera bristande basrikedom i markens mineralsammansättning och 
sålunda skapa förutsättningar för »kalkväxters» trevnad. Detta har klart 
framgått genom studiet av floran på kalkfattiga stenblock invid lövträd 
av olika slag — en sorts naturliga experimentalfält av hög valör.

Analoga resultat kunna följa av skogseldar; träaskan är som bekant 
bl. a. mycket karbonatrik.

För en mängd vilda växters kalkbehov gäller tydligen en funktion av 
bl. a. »geologisk kalk» (eller basverkan), förnabeskaffenhet och klimat, 
nämnda i den ordning vari de oftast influera i större delen av Sverige. 
Det har, vissa teoretiska spekulationer till trots, visat sig, att norra Sverige 
med dess fattigdom på för marken särskilt värdefulla lövträd och av kli
matet betingade långsammare humusomsättning i allmänhet företer ett 
klarare samband mellan växtlighet och geologisk kalkverkan. Nyssnämnda 
funktion är däremot icke tillämplig på den egendomliga växtgrupp, som 
vid sin sydgräns visar sig geologiskt »kalkbetingad», men som i norra 
Sverige förefaller betydligt mindre beroende av denna förutsättning. Hit
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höra exempelvis Selaginella Selaginoides samt Alnus irtcana (den sist
nämnda enligt en omfattande, ännu opublicerad undersökning). Här gälla 
otvivelaktigt andra fysiologiska betingelser.

Geologisk kalkverkan ger sig vanligen lättast till känna i kärrens växt
lighet, där de båda övriga »variabler», som ovan angivits, i allmänhet 
ingå med mycket små värden. I myrarna kunna emellertid floraelement 
uppträda tillsammans på ett sätt, som säkerligen åstadkommit betydande 
inadvertenser i de »kalkekologiska» uppgifter, som meddelas i den flo- 
ristiska litteraturen. Med kanske endast några decimeters avstånd träffas 
nämligen arter, av vilka några mer eller mindre bestämt pläga uppges 
såsom »kalkväxter», medan andra med kanske ännu större bestämdhet 
bruka anses såsom kalkskyende. I själva verket fordras endast en viss 
noggrannhet vid redovisningen av observationerna, och »fältbotanisten» 
har stora möjligheter att utföra dessa. I kalkkärret kan man först och 
främst taga reda på i vad mån de olika arterna äro rotade på samma 
nivå och följaktligen kunna påverkas av samma slags markvatten. Ingen
ting är vanligare än att man i »kalkkärrens» luvor anträffar sådana arter 
som Ledum, Empelrum och Sphagnum fuscum, vilka ju icke borde få fin
nas. Men en ännu säkrare bedömning av frågan kan, som nedan angives, 
utföras i detta som i en mängd andra fall.

En annan typ av växtlokaler, där kalkfrågan är aktuell, representeras 
av »sydbergen» — eller »brantbergen» i allmänhet för att använda en av 
Grapengiesser införd term. Vi ha exempelvis det av Ilykjeberget i Älv
dalen, Dalarna, representerade fallet, då en kalkflora uppträder vid foten 
av ett berg, söm så långt man ser består av sura, svårvittrande bergarter. 
Man är möjligen också i stånd att konstatera, all de lösa jordarterna där
städes ej heller innesluta kalkförekomster. (Sådant synes ju visserligen 
ej i markytan men kan i många fall klarläggas genom sondborrprov till 
en eller halvannan meters djup.) Lokalens ädelflora med arter sådana 
som Viola mirabilis, Daphne och Lonicera Xylosteum brukade åtminstone 
förr i diskussioner frånkännas beroende av geologiskt betingad kalk, efter
som, sade man, Ilykjeberget består av en så »steril» bergart som diger- 
bergssandsten. På sådant sätt erhöll den starkt uppreklamerade sydbergs- 
teorien ett kraftigt, men som det sedermera visat sig alldeles oförtjänt 
stöd (Norrlands skogsvårdsförb.:s tidskr. 1934, sid 213). På växtlokaler av 
denna typ kan man vanligen ganska lätt utreda, i vad mån den ädlare 
vegetationen påverkas av vatten från källor eller bäckar. Så har också 
skett exempelvis vid den undersökning av almens nordligaste reliktplats 
som utförts av Carl Malmström (Skogsvårdsfören.:s tidskr. 1934), som 
därtill kompletterat sin beskrivning med bestämningar av pH-värden och 
halten av assimilerbar kalk.

Ett för Stockholms-botanister lättillgängligt kärr, vars växtlighet för
modats stå i beroende av geologisk kalkförekomst, är Gullringskärret i 
Österhaninge. I sin beskrivning (i »Sörmlandsbygden 1937») av denna 
lokal framställer A. Sörlin den hypotesen, att det för vissa härförekom
mande arter nödvändiga kalktillskottet uppstår genom att källvatten, 
kommande från den närbelägna grusåsen, bryter sig igenom lera under
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myren och därvid upptager en viss kalkkvantitet. Denna hypotes har 
senare bekräftats.1

Särskilt å växtlokaler av de ovan skildrade slagen kan man på ett lika 
enkelt som billigt och bekvämt sätt objektivt bedöma kalkfrågan genom 
att direkt på platsen undersöka, huruvida vattnet är kalkhaltigt eller icke! 
Den välkända metoden med ammoniumoxalat kan jag på grund av mång
årig erfarenhet livligt rekommendera vid studiet av dessa botaniska pro
blem. Allt man behöver medföra är sålunda en liten flaska innehållande 
en välfiltrerad, mättad lösning av ammoniumoxalat samt ett provrör. 
Filtrerpapper kan också ibland komma till användning om vattenproven 
äro grumliga. Några-droppar av oxalatlösningen tillsatta till det vatten, 
som skall undersökas, äro tillräckliga för att efter någon minut avslöja 
även en obetydlig kalkhalt hos vattnet. Svaga fällningar framträda bäst, 
om man omskakar provröret i nedsänkt läge mot ljuset. Man kan lämp
ligen ange positivt utslag med tre intensitetsgrader: tydlig, medelstark 
och stark fällning.

fielt visst ha många med mig fått den uppfattningen, att de »kalkeko
logiska» uppgifter, som åtfölja många floristiska beskrivningar (resp. vege- 
tationsbeskrivningar), i allt för många fall präglats av ganska subjektiva 
intryck. Den vädjan, som dessa sidor utmynna i, nämligen att fält
botanisterna måtte på ett rationellt och objektivt sätt insamla erfaren
heter rörande kalkväxtproblemet, förestavas av det intresse jag själv sedan 
omkring 30 år tillbaka ägnat dessa frågor med allt vad därtill hör av 
misstag, förbiseenden och upptäckarglädje. Problemet har många för
greningar. Ett betydande arbetsfält torde här återstå att genomarbeta, 
och det finns särskild anledning att antaga, att många värdefulla rön 
kunna göras till förståendet av våra mossors utbredningsförhållanden.

Bertil E. Halden.

1 Vid ett besök år 1941 på Gullringskärret konstaterade jag, att vattnet i en 
liten bäck (från en källa?) på myren var starkt kalkhaltigt, samt att leran när
mast under det sandlager, som underlagi’ar mjTen, var karbonatfri. Den d. a. 
besöktes myren ånyo, varvid befanns, att t. o. m. vattnet i halor vid trädbaser 
intill Epipacfis-lokalen var starkt kalkhaltigt, medan däremot källvattnet vid 
Loviselund, omedelbart intill grusåsen, var i det närmaste kalkfritt. Några dagar 
senare fortsattes denna undersökning av amanuensen G. Bexell, Stockholm, vil
ken därvid på mitt förslag medförde 6 meter torvborr. Resultatet blev, att 
leran mellan 4 och 6 meter under markytan men däremot ej å högre nivåer 
invid Epipactiskiivret befanns starkt karbonathaltig. Därmed kan Söblins hypotes 
anses bekräftad.
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RECENSIONER.

Rüge, Ulrich, Übungen zur Wachstums- und Entwicklungs- 
physiologie der Pflanze. 136 textsidor, 50 illustrationer. Springer, 
Berlin 1943.

Bland de talrika handledningarna i växtfysiologiska försök, som ut
kommit under senare år intar Ruges arbete såtillvida en särställning som 
det blott behandlar tillväxtens och utvecklingens fysiologi. I stället är 
framställningen så mycket mera omfattande, detaljerad och specialicerad. 
Ett fåtal försök kunna väl betraktas som elementära men det stora fler
talet behandla specialfrågor. Boken lämpar sig sålunda ej för skolbruk, 
knappast heller för den elementära akademiska undervisningen. Däremot 
har den sin givna plats vid undervisningen på licentiatstadiet. Likaså 
kommer den säkert att utgöra ett bra hjälpmedel för den som vill orien
tera sig i den moderna tillväxt- och utvecklingsfysiologiens arbetsmetoder 
och försöksteknik. Boken ger här en översikt över samtliga arbetsfält: 
groning, tillväxtsubstanser av olika slag, sårhormoner, polyploidie, organ
kultur, restitution, ympning, polaritet, korrelation, symbios, parasitism, 
morfoser, vila och resistens m. m. Samtliga försök äro sammanställda ur 
speciallitteraturen. Ett viktigt avsnitt utgör bihanget i slutet av boken, 
där en del tekniska förfaringssätt vid beredning av näringsmedier, sterili
sering, ympning m. m. beskrivas. Boken kan således livligt rekommen
deras till var och en som önskar tränga djupare in på ifrågavarande forsk
ningsområden.

M. G. Stålfelt.

Backman, A. L., Ceratophyllum submersum in Nordeuropa 
während der Postglazialzeit. — Acta Botanica Fennica 31. Hel
singfors 1943. 38 sid., 16 textfig.

I detta arbete fortsätter förf. den planerade serie av studier över så
dana arter, som under den postglaciala värmetiden haft större utbredning 
i Norden än nu, och vilken serie han började med det 1941 utgivna arbetet 
om Najas marina (ref. i Sv. Bot. Tidskr. Bd. 35, sid. 365). Uppsatsen börjar 
med en systematisk översikt, där artskillnaden mellan Ceratophyllum de- 
mersum och C. submersum belyses, främst genom avbildning av frukt
formerna. Därefter redogöres för Ceratophyllum submersum’s nutida ut
bredning, för dess fossila uppträdande och för dess »Begleitpflanzen».
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Recent Ceratophyllum siibmersum är ej känd från Finland och Norge. 
Från Danmark föreligga enl. Knud Jessen 47 lokaler. Från Sverige känner 
man 3 lokaler, nämligen vid Alnarp, vid Landskrona och i Risinge s:n i 
Östergötland.

Fossil har Ceratophyllum siibmersum anträffats i postglaciala avlagringar 
på 5 lokaler i Danmark. Från Sverige föreligga 8 säkra fynd från Skåne, 
vartill komma tvenne, möjligen tvivelaktiga fynd, nämligen ett från Hal
land och ett från Östergötland. Vidare har den träffats vid Riga och på 
Rügen, medan inga fynd äro gjorda i Norge. I Danmark och Mellaneuropa 
har arten ofta anträffats i interglaciala lager. Förf. behandlar emellertid 
icke de interglaciala fynden.

I Finland har förf. anträffat fossil Ceratophyllum siibmersum i postglaciala 
lager på 16 lokaler, varav 12 på Åland och 4 i Österbotten. Han lämnar 
en detaljerad, av kartor, pollendiagram och fossillistor över »Begleitpflan- 
zen» belyst redogörelse för dessa. Bland »Begleitpflanzen» märkes ett fler
tal sådana arter som Carex pseudocyperus och Lycopus europaeus, vilka 
anvisa Ceratophyllum submersum dess plats inom en utpräglat eutrof och 
termofil flora.

Ceratophyllum submersum uppträder i Danmark och Skåne redan vid 
den postglaciala värmetidens början (slutet av boreal tid), men synes nå 
sin största utbredning där under atlantisk tid. Till Åland kom den vid 
slutet av atlantisk tid och tilltog i frekvens under subboreal tid, för att 
vid den subatlantiska periodens början plötsligt utdö. Sin nordgräns i 
Österbotten synes arten ha nått ej långt före klimatförsämringens inträ
dande och fortlevde där endast en kort tid. Orsaken till försvinnandet 
från alla de forna nordliga växtställena anser förf. i främsta rummet vara 
den postglaciala klimatförsämringen. Dock har, säger han, en inträdd 
ståndortsförsämring säkert även haft sin andel däri.

Backmans arbete är av stort värde, och man emotser med intresse en 
fortsatt behandling av flera växter ur liknande synpunkter.

Djursholm den 18 maj 1943.
Ragnar Sandegren.

14—43286. Svensk Botanisk Tidskrift. 1943.
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OSKAR FREDRIK BORGE.
Några minnesord av Einar Teiling.

Oskar Fredrik Borge föddes i 
Stockholm den 21 januari 1862 så
som son av Anders Fredrik An
dersson, livkusk hos änkedrott
ning Josefina, och Anna Sofia 
Götlund. Ilan erhöll skolunder
visning först i Jakobs elementar
skola och därefter i Stockholms 
gymnasium samt Norra latin, va- 
rest han avlade mogenhetsexa
men 1883. Han inskrevs vid Upp
sala universitet samma år och 
blev fil. doktor 1895. Namnet 
Borge antog han 1891.

I Uppsala kom Borge på Bota- 
nicum in i en miljö, där fyko- 
logien så alt säga låg i luften. Pro
fessor Kjellman såväl som Borges 
lärare i kemi, professor P. T. 
Cleve, voro fykologer och dess
förinnan hade V. Wittrock bil
dat skola med Lagerheim, Lun- 
dell, Krok, Ahlner, Lagerstedt, 
Aulin m. fl. Det blev sötvattnets 
grönalger, framför allt desmidié- 
erna, som Borge ägnade sig åt. 
För att i detta studium erhålla 

sakkunnigaste ledning förläde Borge 1888 och vt. 1893 sina studier till 
Lund, hos Nordstedt, som då var det stora namnet med väldsrykte så
som desmidiéspecialist. Här träffade Borge en närbesläktad ande med 
samma utomordentliga noggrannhet, ordningssinne och kritiska läggning. 
Även altruismen och önskan att vara nyttig för andra vetenskapare var 
dem gemensam och härigenom befästes en varm vänskap och högaktning, 
som varade livet ut.

O
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Under Uppsalatiden tjänstgjorde Borge såsom amanuens på Botanicum 
julen 1894—vt. 1897 samt 1898 även på Carolina. Ilan ingick 1894 äkten
skap (sedermera upplöst) med en syster till Gunnar Andersson och Selim 
Birger och överflyttade 1898 till Stockholm, varest han bl. a. tjänstgjorde 
såsom amanuens på Högskolans botaniska institution samt en tid såsom 
biträdande lärare vid Högre lärarinneseminariet.

Redan under Uppsalatiden bade Borge med liv och lust anslutit sig 
till verdandisterna och uträttade i deras krets ett synnerligen värdefullt 
arbete i folkupplysningens tjänst, särskilt låg honom biblioteksrörelsen 
varmt om hjärtat och han torde såsom organisatör av vandringsbibliote- 
ken räknas såsom pioniär. I Stockholm ägnade han sig åt den socialde
mokratiska rörelsen. Det var främst i det socialdemokratiska biblioteks- 
och arkivarbetet, som hans initiativkraft och outtröttliga arbetsförmåga 
gjorde insatser, som alltid skola äga bestående värde. Han ej blott tog 
initiativet till rörelsens arkiv, utan skötte det även, länge ensam och oav
lönad, samt bragte det till en fulländning, som torde vara enastående.

Utåt verkade Borge icke såsom propagandist och folktalare, hans lägg
ning låg åt det stilla inre arbetet. Lojalt ställde han sig till förfogande, 
när partiet så fordrade, t. ex. såsom stadsfullmäktig och senator, uppdrag, 
som han beklädde plikttroget som alltid men utan större entusiasm.

Då denna nekrolog endast vill ge några drag av Borge såsom botanist, 
har förf. avstått att närmare ingå på Borges insatser såsom partiman 
utan hänvisar i detta avseende till Fr. E. Åhlander, Oscar Fredrik Borge. 
In memoriam (Notiser från Arbetarnas kulturhistoriska sällskap 1938, häft 1.)

Såvitt jag vet, avsåg Borge aldrig att bli vetenskapsman till professionen 
eller ens lärare. Gynnsamma omständigheter tilläto honom med tiden 
att ägna sina krafter åt de två saker, som lågo honom mest om hjärtat: 
arbetarrörelsens arkiv och fykologien. Hans moder hade nämligen genom 
driftig affärsverksamhet samlat en förmögenhet, som hon förvandlade till 
en fastighet i Stockholm och tack vare denna kunde Borge med sina 
små krav på livets nödvändigheter leva ett från penningbekymmer rela
tivt fritt liv. Ernst Hemmendorff, som älskade uttryck med samtidigt 
saklig och paradoxal färg, brukade skämtsamt presentera Borge såsom 
»botanist, socialist och kapitalist.» Det sista epitetet var synnerligen oka
rakteristiskt för Borges personlighet, särskilt om man i ordet inlägger 
den betydelse, som det hade, när seklet var ungt.

Redan under de första åren av sin verksamhet slog Borge in på de vägar, 
som han sedan konsekvent följde: Sveriges fykologiska utforskande på 
grundval av egna och andras insamlingsverksamhet samt bearbetning av 
samlingar från andra delar av världen. För dessa uppgifter hade lian 
dels sitt med tiden synnerligen omfattande specialbibliotek, dels ett annat, 
enastående hjälpmedel i figursamlingen, ett storartat »herbarium delinea- 
tum*. Denna är värd ett särskilt omnämnande.

Borges andra uppsats handlade om ljuskopiering. Denna titel kan före
falla något främmande för Botaniska Notiser, där den publicerades, men 
författaren påpekar, att »en del botanister kunna ha nytta av denna kopie- 
ringsmetod, t. ex. algologerna, för livilka figursamlingar, i synnerhet av 
Desmidiéer, äro väl behöfliga». Detta sades 1889, i våra dagar är en figur
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samling absolut oundgänglig för en fykolog, soin med betryggande säker
het vill överblicka de med figur beskrivna formerna. Borge organiserade 
ett samarbete med några andra yngre fykologer och fördelade den då 
befintliga alglitteraturen mellan intressenterna. Var och en kalkerade 
algfigurerna i de verk som fallit på hans lott, gjorde blåkopior av dem 
och sände dessa till kompanjonerna, vilka ordnade en lappkatalog med 
ett blad för varje art, på vilka kalkerna klistrades. Borge torde vara den 
ende, som fullständigat sin samling. Med outtröttlig flit kopierade han 
allt nyutkommet och inordnade dessa kopior jämte egna originalteckningar 
och urklipp av duplettplanscher i samlingen, som därigenom växte till 
imponerade dimensioner. Den torde, åtminstone till sjukdomen hindrade 
Borge, innehålla allt som utkommit i bild, åtminstone i fråga om des- 
midiéerna.

Ett annat arbete, som han mycket intresserat höll på med nästan ända 
till sin död, var förtecknandet av sötvattensalgernas lokaler i vårt land. 
I hans uppsatser om svenska alger finnes i regel för varje form en kort 
uppgift om utbredningen landskapsvis.

Vid utforskandet av Sveriges sötvattensalgflora var Borge outtröttlig 
att om somrarna göra insamlingar i olika delar av landet. Några om
råden ägnade han en allsidigare utforskning, nämligen Torneträskområdet, 
Norra Dalarna vid Grövelsjön, Tåkern samt vissa skärgårdar. Somrarna 
1909 och 1911 tillhörde han Vassijaurestationens vetenskapliga stab. Men 
en man, även av Borges energiska och särskilt i yngre år vagabon
derande läggning, kan dock ej vara på flera platser samtidigt och särskilt 
hans »Beiträge zur Algenflora Schwedens» visa, att många värdefulla fynd 
insänts av botanistvänner, som instruerats av Borge och som med glädje 
ställt sig till förfogande i vissheten att deras insamlingsarbete genom 
Borges bearbetning bleve gagnande för denna den älskligaste delen av 
Scientia amabilis. Av dessa medhjälpare ha särskilt ett par visat, hurusom 
en god instruktion kan ge ytterst värdefulla biprodukter av en forsknings
resa, som egentligen avser andra delar av botaniken. När Malme återkom 
från den första Regnellianska expeditionen till Brasilien medförde han 
en samling prov, tagna efter Borges anvisningar. Bearbetningen av dessa 
genom Borge (Conjugaterna) och Bohlin (Protococcoidéerna) resulterade 
i ett av de viktigaste bidragen till Brasiliens algflora. Långt senare fick 
Borge ånyo frossa i tropikernas oändliga formrikedom, då han bearbetade 
de rika samlingar, som hopbragts av Albert Löfgren, vilken under tjugo 
år var föreståndare för botaniska trädgårdar i Brasilien.

Det är klart, att en fykolog av Borges kapacitet blev överhopad med 
erbjudanden att bearbeta samlingar. Listan på Borges litterära fykologi- 
ska produktion visar också, att alla världsdelar utom Antarktis fått släppa 
till material för hans bearbetningar.

Utanför vårt land har Borge ej haft många tillfällen att själv samla. 
År 1899 medföljde han såsom botanist Erland Nordenskiöld på dennes 
första forskningsresa, till Patagonien och tog där vad dessa magra trakter 
kunna ge. En tidigare resa, till Basel, gällde professor Klebs laboratorium, 
som då i hög grad uppmärksammades för de intressanta försök i experi
mentell morfologi, som där anställdes med alger och svampar. Borge
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genomförde en omfattande undersökning över rhizoidbildningen hos vissa 
trådformiga grönalger. Resultaten redovisades i doktorsavhandlingen 1894.

När fytoplanktonforskningen i sötvatten under 1890-talet började taga 
fart, var det Borge, som här blev dess pioniär med en liten innehållsrik 
uppsats 1900. Ilans egen andel i svensk fytoplanktonforskning blev i fort
sättningen ej så omfattande. Borge höll sig helst till de »riktiga» algerna; 
protisterna i gränsområdet till zoologernas marker gav han sig inte in 
på. F. ö. var det först med sekelskiftet som Borge tog in myxofycéerna 
i sitt forskningsfält. I stället lämnade han sina insamlingar av plankton 
till E. Lemmermann, som i sitt för Sveriges fytoplanktonflora grundläggande 
arbete »Das Plankton schwedischer Gewässer» (Ark. f. bot. 1904) bearbe
tade Nordstedts och Borges kollekter.

Det var ej blott recenta alger, som Borge lade under sitt mikroskop. 
När Rutger Sernander och Henrik Munthe gjorde de första, viktiga upp
täckterna av gamla sjöavlagringar under forna östersjövallar på Gotland 
kunde Borge till fossillistan lägga en rad av mikroskopiska alger samt 
tallpollen. Han kan därför räknas bland föregångsmännen till den mikro
analytiska metod av våra postglaciala jordarter, som genom svenska for
skares initiativ och intensitet lett till glänsande resultat.

Borge var en fullblodig idealist. Han trodde på det godas slutliga seger. 
I fråga om uppfostran var han rousseauan; de goda anlagen ta så små
ningom ut sin rätt om personligheten lämnas att fritt utvecklas, livet ger 
erfarenhet, som fostrar till socialt tänkande och handlade individer. Han 
hatade tvång, övertygelsen skulle vara handlingens hävstång. Hur genom
gående denna uppfattning var hos Borge visar en liten episod från vår 
samvaro, då vi bodde tillsammans på sommarnöje. Jag hade då en hund 
som jag måste hålla efter på grund av hans intresse för trädgårdslanden. 
Vid ett tillfälle tog Borge mig avsides och förehöll mig för att jag straf
fade hunden. Kontentan av hans indignerade framställning var, att man 
inte har rättighet att påtvinga någon annan varelse sin egen vilja. Mitt 
påpekande, att man inte kan bibringa en hund en övertygelse men där
emot lämpliga vanor, lämnade honom fullständigt oberörd.

I full konsekvens med denna förnuftsidealism var Borge ytterst tolerant. 
Vi hade varit goda umgängesvänner i flera år, när en gång partipolitik 
kom på tal. Under samtalet framhöll Borge att han icke hade en aning 
om min partiinställning och att det var en sak, som icke hade någon 
som helst betydelse för vårt personliga förhållande till varandra.

Att ödmjukt och utan åthävor ge av sin rika erfarenhet och att låta 
andra draga fördel av hans enastående fackbibliotek och figursamling var 
för honom en naturlig, angenäm plikt, nästan något av en lidelse. En ung 
student, som efter mycken tvekan uppsökte den honom obekanta Borge 
med begäran att få titta på alglitteratur, blev från första ögonblicket mot
tagen som en kär vän; hushållerskan inkallades och instruerades att släppa 
in honom, när Borge ej var hemma. Ynglingen själv inbjöds att när som 
helst komma och använda biblioteket. Den enda naturliga reservationen 
var att han inte själv skulle sätta tillbaka separaten, de skulle läggas på 
bordshörnet.

Under tidernas lopp var del ganska många, som sökte sig till Nybro
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gatan 26 för att rådfråga oraklet. För den yngre generationen sötvattens- 
fykologer har Borge betytt ofantligt mycket, speciellt då han efter Nord- 
stedts och G. S. Wests bortgång var den fasta punkten inom desmidié- 
taxonomien. Ej blott för svenskar, såsom Carlsson, Cedergren, Lundberg, 
Teiling och Thunmark, även för utlänningar var Borges trevna arbetsrum 
deras Mekka, t. ex. Grönblad (Finland), Krieger (Tyskland), G. H. Smith 
(U. S. A.). Dessutom låg Borge i vidlyftig korrespondens med sötvattens- 
fykologer världen runt.

Borges utpräglade ordningssinne var ett grunddrag i all hans verksam
het. Det hade skolats under biblioteks-och amanuenstjänstgöring, yttrade 
sig i hans arbete vid Stockholms arbetarbibliotek och bar de rikaste 
frukter i »Arkivet», vars enastående överskådlighet och reda har gjort det 
till den säkraste källan vid studier och utredningar beträffande den sven
ska arbetarrörelsen. Borges krav på överskådlighet kom även fykologerna 
till godo i »Uebersicht der neu erscheinenden Desmidiaceen-Litteratur», 
en serie, som Lagerheim påbörjat 1891. Borge forsatte och gjorde 1892— 
1900 nio översikter samt ett uttömmande register, sammanlagt drygt 300 
sidor, vari 1890-talets desmidiélitteratur kritiskt refererades.

Borge var en flitig man. Hans dag var, alltsedan arkivet startades 
1902, främst ägnad åt detta hans andes käraste barn. Endast kvällar, då ej 
partiet krävde hans tid, fick han sätta sig tillrätta vid sitt speciella ar
betsbord och »titta i kikarn», som han sade. Man häpnar över den arbets
mängd, som han åstadkom under den tid på dagen, som genomsnittssvens- 
ken med gott samvete ägnar åt sofflocksmeditationer. Det är rätt få 
människor, som kommit till insikt om, att summan av småstundernas 
arbete blir ganska stor och, rätt använd, ger stora resultat. För detta for
dras energi och framför allt kärlek till uppgiften.

Det är naturligt, att beundrande kolleger ej försummat att i sin mån 
bidraga att fästa Borges namn vid Floras sirligaste barn. Artnamnet Borgei 
förekommer på många ställen i algtaxonomien och Borgea är namnet på ett 
dekorativt protococcacésläkte, som G. M. Smith i Borges sällskap fann i 
en damm i Rydboholms slottspark nära Stockholm.

Själv har Borge satt sitt namn såsom upptäckare och andlig fader vid 
cirka 150 nya arter och än flera varieteter och former. Det finns fyko- 
loger, som varit lika flitiga, men få ha visat samma kritiska sinne.

Sina samlingar överlämnade Borge, allt eftersom de bearbetats, till Riks- 
muséet. Beklagligtvis kom han ej att skriftligen stadfästa sin till mig och 
andra uttalade avsikt att överlämna sitt gedigna, under mer än 50 år 
hopbragta bibliotek av sötvattensfykologisk litteratur samt den enastående 
figursamlingen till en institution, där de även i framtiden kunde förverk
liga upphovsmannens ständiga strävan — att vara till nytta — och hans 
ideella inställning — att vara till nytta för envar.

En idealist går sällan osargad genom livet — även Borge fick sin be
skärda del av sorger och bekymmer. De sista åren lade ohälsan sin häm
sko på hans sega vitalitet, han måste överlämna skötseln av arkivet i andra 
händer och det blev allt färre stunder vid mikroskopet. Efter en tärande 
sjukdom avled han 4 februari 1938 76 år gammal.



O. F. Borges skrifter med fykologiskt innehåll.
1888. Om Palmella uvaeformis Kg. och hvilsporerna hos Draparnaldia glo- 

merata Ag. (af O. F. Andersson). — Botaniska Notiser 1888, s. 86—87,
På tyska i Bot. Centralbi. 35 (1888), s. 35.

1889. Om ljuskopiering (af O. F. Andersson). — Botaniska Notiser, 1889, s. 250.
1890. Bidrag till kännedomen om Sveriges chlorophyllophyceer, I. Cbloro- 

phyllophyceer från Roslagen (af O. F. Andersson). — Svenska Vet.- 
akad. Bih., bd. 16, afd. III, n:o 5, 19 s., 1 tafla.

1891. Ett litet bidrag till Sibiriens chlorophyllophycé-flora. — Svenska 
Vet.-akad. Bih., bd. 17, afd. III, n:o 2, 16 s, 1 tafla..

1892. Chlorophyllophyceer från Norska Finnmarken. — Sv. Vet.-akad. Bih., 
bd. 17, afd. III, n:o 4, 16 s., 1 tafla.

Subfossila sötvattensalger från Gotland. — Bot. Not. 1892, s. 55—58, 
Taf. 1, fig. 1—10.

Algologiska Notiser. 2. Chlorophylloceer från Spetsbergen. — Bot. 
Not. 1892, s. 59-60, Taf. 1, fig. 11—12.

1893. Uebersicht der neu erscheinenden Desmidiaceen-Litteratur.
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I. in La Nuova Notarisia, Jahrgang 1893, s. 389—398.
II. » » » » » 1894, s. 490—519.

III. » » » » 1895, s. 15—29.
IV. » » » » 1895, s. 111—137, 150—193.
V. » » » » » 1896, s. 44—69.

VI. » » » » » 1896, s. 109—130.
VII. » » » » » 1897, s. 71—78, 90—106.

VIII. » » » » » 1898, s. 73—104, 121-142.
IX. » » » » » 1900, s. 34—43, 56—62.

1900. Register zu G. Lagerheims und O. Borges Uebersicht der neu erschei
nenden Desmidiaceen-Litteratur. — Nuova Notarisia 1900, 63—90, 
101—118.

1894. Süsswasser-Chlorophyceen, gesammelt von Dr. A. Osw. Kihlman im 
nördlichsten Russland, Gouvernement Archangel. — Sv. Vet.-akad. 
Bih., bd. 19, afd. III, n:o 5, 41 s. Taf. I—III.

Ueber die Rhizoidenbildung bei einigen fadenförmigen Chloro
phyceen. Akad. afh., Upsala 1894, 61 s. Taf. 1—II.

1895. Bidrag till kännedomen om Sveriges Chlorophyllophyceer. II. Chloro- 
phyllophyceen aus Falbygden in Västergötland. — Sv. Vet.-akad. 
Bih., bd. 21, afd. III, n:o 6, 26 s. 1 tafla,

1896. Ueber die Variabilität der Desmidiaceen. — Sv. Vet.-akad. Öfvers. 
1890, n:o 4, s. 289—294, 1 textfig.

Australische Süsswasserchlorophyceen. — Sv. Vet.-akad. Bih., bd. 
22, afd. III, n:o 9, 32 s. Taf. 1—4.

1897. Algologiska Notiser. 3. Zur Kenntnis der Verbreitungsweise der 
Algen. — Rot. Not. 1897, s. 210—211.

Algologiska Notiser. 4. Süsswasser-Plankton aus der Insel Mull. — 
Bot. Not. 1897, s. 211—215, Taf. 3.

1899. Süsswasseralgen von Franz Josefs-Land, gesammelt von der Jackson- 
Harmsworth’schen Expedition. — Sv. Vet.-akad. Övers. 1899, n:o 7, 
s. 751—766, 7 textfig.
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Ueber tropische und subtropische Süsswasser-Chlorophyceen. — 
Sv. Vet.-akad. Bih., bd. 24, afd. III, n:o 12, 33 s. Taf. I—II.

1900. Schwedisches Süsswasserplankton. — Bot. Not. 1900, s. 1—26, tall. 1.
1901. Süsswasseralgen aus Süd-Patagonien. — Sv. Vet.-akad. Bih., bd. 27, 

afd. III, n:o 10, 40 s. Taf. I—II.
Algologische Notizen. 5. Schweizerische Algen. — Ber. d. Schweiz, 

bot. Ges. Heft 11, s. 100—106, 3. Textfig.
1903. Die Algen der ersten Regnellschen Expedition. II. Desmidiaceen. — 

Arkiv för botanik, bd. 1, s. 71—138, Taf. 1—5.
Die Algen der ersten Regnellschen Expedition. — III. Zygnemaceen 

und Mesocarpaceen. — Arkiv för botanik, bd. 1, s. 277—285, Taf. 15.
1906. Beiträge zur Algenflora von Schweden. — Arkiv för botanik, bd. 6, 

n:o 1, 88 s., Taf. 1—3.
Algen aus Argentina und Bolivia. — Arkiv för botanik, bd. 6, n:o 

4, 13 s., 5 textfig.
Süsswasser-Chlorophyceen von Feuerland und Isla Desolacion.— 

Botaniska studier, tillägnade F. R. Kjellman, s. 24—34, 6 textfig., Taf. II
1909. Nordamerikanische Süsswasseralgen. — Arkiv för botanik, bd. 8, 

n:o 13, 29 s. Taf. I.
1911. Algologische Notizen. 6. Süsswasseralgen aus Queensland saint 7. 

Süsswasseralgen aus Madeira. — Bot. Not. 1911. s. 197—207. Taf. 2.
Die Süsswasseralgenflora Spitzbergens. — Videnskabs-Selskapets 

skrifter. I. Mat.-naturvet. Klasse 1911, n:o 11, 39 s. 1 Taf.
1913. Zygnemales (Specieller Teil). — A. Pascher, Die Süsswasserflora 

Deutschlands, Österreichs u. der Schweiz, Heft. 9, s. 12—46, mit 78 
Textfig.

Beiträge zur Algenflora von Schweden. 2. Die Algenflora um den 
Torneträsksee in Schwedisch-Lappland. — Bot. Not. 1913, s. 1—84, 
97-110, 2 Textfig. und Taf. 1—3.

1918. Die von Dr. A. Löfgren in Sao Paulo gesammelten Süsswasseralgen. 
— Arkiv för botanik, bd. 15, n:o 13, 108 s. Taf. 1—8.

1921. Die Algenfiora des Täkernsees.— Sjön Tåkerns fauna och flora, ut
given av K. Svenska Vetenskapsakademien. N:o 4, 48 s. Taf. 1—2.

1923. Beiträge zur Algenflora von Schweden. 3. — Arkiv för botanik, bd. 
18, n:o 10, 34 s., Taf. 1—2.

1925. Die von Dr. F. C. Hoehne während der Expedition Roosevelt-Rondon 
gesammelten Süsswasseralgen. — Arkiv för botanik, bd. 19, n:o 17, 
56 s. Textfig. 1—3, Taf, 1—6.

1928. Süsswasseralgen, i »Zellpflanzen Ostafrikas, gesammelt auf der Aka
demischen Studienfart 1910». — Hedwigia 68. sid. 93—114, 1 textfig. 
Taf. I—II.

1930. Beiträge zur Algenflora von Schweden 4. — Arkiv för botanik bd. 
23 A, n:o 2, 64 s., 9 Textfig., Taf. 1, 2.

1936. Beiträge zur Algenfiora von Schweden 5. — Arkiv för botanik bd. 
28 A, n:o 6, 58 s., Taf. 1—4.

1939. Beiträge zur Algenflora von Schweden 6. — Arkiv för botanik bd. 
28 A, n:o 16, 26 s., 14 Textfig. (posthumt).
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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Extra sammanträde den 16 mars 1943.

Svenska Botaniska föreningen och Botaniska sällskapet sammanträdde 
gemensamt den 16 mars 1943 å Stockholms Högskola.

Docent Hans Buch, Helsingfors, höll ett av talrika ljusbilder illustrerat 
föredrag om floran och vegetationen i nordvästra Spanien. Vidare talade 
fil. lic. Nils Hylander om Thlaspi alpestre i Sverige.

Revisionssammanträde.

Föreningen sammanträdde den 18 maj 1943 å Stockholms Högskola 
under ordförandeskap av professor R. E. Fries.

Ordföranden meddelade, att Föreningen sedan sitt sista ordinarie sam
manträde genom döden förlorat fem av sina medlemmar, nämligen läro
verksadjunkten Nils Ahlström, Borås, justitierådet Axel Edelstam, Stock
holm, professor Herman G. Simmons, Lidingö, professor R. Westling, Djurs
holm, och provinsialläkaren Th. Wolf, Påryd. Ordföranden erinrade om 
de bortgångnas gärning och lyste frid över deras minne.

Ordföranden och sekreteraren redogjorde för ett förslag till vårexkur
sion till Gullringskärret i Västerhaninge sn. Föreningen antog detta förslag 
och uppdrog åt styrelsen att närmare utforma programmet. Dagen för 
exkursionen fastställdes till den 3 juni 1943, Kristi himmelsfärdsdag.

Revisorernas berättelse över 1942 års förvaltning upplästes, och i enlighet 
med revisorernas hemställan beviljades styrelsen och skattmästaren full 
ansvarsfrihet. Medlemsantalet, som vid 1941 års slut uppgick till 367, var 
vid 1942 års utgång 364.

Fil. dr L.-G. Romell höll ett av kartor och ljusbilder belyst föredrag 
om »botanisterna, lövängen och Ängsö nationalpark».

Fil. lic. T. Arnborg höll föredrag om norrländska urskogar. Föredraget 
åtföljdes av talrika ljusbilder.

Sammanträdet bevistades av 65 personer.

Revisionsberättelse.

Undertecknade, utsedda att granska Svenska Botaniska Föreningens 
räkenskaper för år 1942, få härmed avgiva följande berättelse:
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Allmänna kassan.
Inkomster.

Behållning från år 1941 ......................................................................... 55: 87
Statsanslag............................................................................................... 1100: —
Medlemsavgifter 1941 ............................................................................ 59: —

» 1942 ............................................................................. 4 394: —
» 1943 ............................................................................ 120: —

Nya ständiga medlemmar..................................................................... 1 050: —
Sålda årgångar av tidskriften............................................................. 610: 78
Ersättning för separat, korrektur m. m............................................. 1 407: 90
Annonsering............................................................................................... 385: —
Gåvor till festhäfte................................................................................ 1475: —
Ränta å sparkassa................................................................... 7:81
Återbu rna arvoden......................  1000: —
Överförda räntemedel från Grundfonden...................................... 1155: —

» » » Dispositionsf onden........................... 305: —
» » » Fonden för engångsavgifter .... 102:54
» » » Thor Erdmanns fond........................ 262:50
» » » A. Y. Grevillius’ fond....................... 40: —

Skuld till Almqvist & Wiksell......................................... 512:25
Kronor 14 042: 65

Utgifter.
Tryckningskostnader............................................................................ 10 995:07
Klichéer ................................................................................................... 301:36
Arvoden....................................................................................................... 1 575: 65
Porto, papper m. m................................................................. 755:86
Sammanträden, bibliotek.................................................... 107:45
Diverse utgifter........................................................................................ 298: 45
Behållning å bank och postgiro......................................... 8:81

Kronor 14 042:65
Grundfonden.

Behållning från år 1941 .........................................................  30 000: —
Konverterad obligation Sv. allm. hyp. bank 3 7s%. . . 20 000: —
Upplupna räntor.....................................................................1 155: — 51155.___
Överfört till Allmänna kassan.......................................... 1 155: —
Inlöst obligation Sv. allm. hyp. bank 4 % 1931 ................ 20 000: —
Behållning till 1943 ................................................................. 30 000: — 51 155;_

Dispositionsfonden.
Behållning från år 1941 .........................................................  7 000: —
Konverterad obligation Sv. Bost. kred. kassan 3,6% 1942 2 000: —
Upplupna räntor..................................................................... 295: —
Bonus vid konvertering......................................................... 10: —
Inlöst obligation..................................................................... 2 000:—-
Överfört till Allmänna kassan .......................................... 305: —
Behållning till år 1943 ......................................................... 7 000: —

9 305: —

9 305: -
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Thor Erdmanns fond.
Behållning från år 1941

Upplupna räntor . . . 
Bonus vid konvertering

Överfört till Allmänna kassan

Behållning från år 1941 . . . .
Upplupen ränta...........................
Överfört till Allmänna kassan

r.
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2 500: —
102: 54 2 602: 54
102: 54

2 602: 54

5 000: —
237: 50
25: — 10 262:50

262:50
10 262:50

n d.
1 000: —

40: - 1 040: —
40: —

1 000: — 1 040: —

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

Föreningens medlemsantal, som vid 1941 års utgång var 367, uppgick 
vid 1942 års slut till 364.

Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt utgifterna för
sedda med vederbörliga verifikationer, varför vi hemställa, att Föreningen 
beviljar styrelsen och skattmästaren full ansvarsfrihet för 1942 års för
valtning.

Stockholm den 6 maj 1943.

Govert Indebetou. S. Qvarfort.

Nya medlemmar.

Vid styrelsesammanträdet den 4 maj 1943 invaldes såsom medlemmar 
av föreningen:
på förslag av professor E. Melin: 

fil. stud. John Eriksson, Uppsala;
» » Björn Järnefors, » ;
» » Håkan Noring, »

på förslag av doktor Herman Persson:
ingenjör Arent Silfversparre, Stockholm, 

på förslag av fil. kand. Bertil Wahlin: 
farm. kand. C. O. Rydin, Djursholm.
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på förslag av styrelsen:
amanuens Torsten Håkansson, Lund; 
med. lic. Gunnar Gorton, Lund; 
stadsarkitekt Cyril Stackell, Söderhamn;
Högre allmänna läroverket, Västerås.

Vid styrelsesammanträdet den 18 maj 1943 invaldes; 
på förslag av professor C. Malmström:

Botanical Department, Oxford University, Oxford, England, 
på förslag av professor M. G. Stålfelt: 

fil. lic. Gösta Aniiersson, Svalöv.
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NOTISER.
K. Vetenskapsakademien. — Vid K. Vetenskapsakademiens sam

mankomst den 12 maj 1943 omvaldes professor Rob. E. Fries för ett år 
till akademiens vice preses.

K. Vetenskaps-Societetens Linnépris till docent Sven 
Thunmark. — K. Vetenskaps-Societeten i Uppsala tilldelade vid samman
träde den 7 maj 1943 docent S. Thunmark årets Linnépris såsom en be
löning för hans arbete »Über rezente Eisenocker und ihre Mikroorganismen- 
gemeinschaften».

Professor Otto Rosenbergs porträtt till Stockholms Hög
skolas Botaniska Institut. — Den 16 maj 1943 avtäcktes å Stock
holms Högskolas Botaniska Institut ett av konstnären Bror Geijer-Göthe 
målat porträtt av professor Rosenberg. Porträttet har tillkommit som en 
hyllningsgärd från lärjungars och vänners sida.

Disputationer. — För vinnande av filosofie doktorsgrad försvarade 
vid Lunds universitet fil. lic. Tycho Norlindh den 19 maj 1943 en avhand
ling »Studies in the Calenduleae I.» och fil. lic. Askell Löve den 22 maj 
1943 en avhandling »Cytogenetic Studies on Rumex Subgenus Acetosella». 
För samma grads vinnande försvarade vid Uppsala universitet fil. lic. 
Th. Aryvidsson den 22 maj 1943 en avhandling »Studien über die Gefäss- 
pflanzen in den Hochgebirgen der Pite Lappmark»; fil. lic. Tore Arnborg 
den 24 maj 1943 en avhandling »Granberget, en växtbiologisk undersökning 
av ett sydlappländskt granskogsområde med särskild hänsyn till skogs- 
typer och föryngring», och fil. lic. Nils Hylander den 26 maj 1943 en 
avhandling »Die Grassameneinkömmlinge schwedischer Parke mit beson
derer Berücksichtigung der Hieracia silvaticiformia». Vidare har vid Stock
holms Högskola fil. lic. Arne G. Forssberg den 29 maj 1943 försvarat en 
avhandling »Studien über einige biologische Wirkungen der Röntgen- und 
Y-Strahlen, insbesondere am Phycomyces Blakesleeanus».

Donation av framlidne prof. R. Westling. — Framlidne pro
fessor P. Richard Westling har i sitt efterlämnade testamente donerat in
emot 150 000 kronor till Farmaceutiska Institutet till en fond för upp
rättande av en lektorsbefattning i botanik, skild från professuren i farma- 
kognosi och från laboratorsbefattningen.
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Stipendier och anslag.— Från K. Vetenskapsakademien ur Hierta- 
Retzius’ stipendiefond: till fil. kand. Doris Löve 2 000 kr. för cytogenetiska 
undersökningar av dioica arter av Melandrium i Skandinavien, till fil. dr 
A. H. Magnusson 1 500 kr. för slutförande av bestämning av lavsamlingar från 
Lappland, till fil. kand. Bertil Wahlin 800 kr. för undersökningar av växter
nas vattendeficit och torkhärdighet, till docent H. Weimarck 800 kr. för un
dersökning av systematik och cytologi hos vissa arter av Carices fulvellcie, 
till docent Tore Levring 350 kr. för algkulturförsök samt befruktningsfysio- 
logiska undersökningar vid Kristineberg, till fil. lic. G. Tometorp 1000 kr. för 
undersökningar över korn, till fil. kand. Olof Andersson 800 kr. för syste
matiska, växtgeografiska, ekologiska och sociologiska undersökningar av 
svenska bokskogars storsvampar, till fil. dr Stellan Erlandsson 800 kr. för 
kompletterande undersökningar av Primula Sibirien-gruppen, till fil. lic. T. E. 
Hasselrot 1 000 kr. för en undersökning rörande nordliga lavarters utbred
ning och övriga biologi i Syd-och Mellansverige; ur Hierta-Retzius-fonden 
för vetenskaplig forskning: till fil. lic. Ove Almhorn 1000 kr. för undersökning 
av de sydsvenska lavarnas utbredning och ekologi, till lektor Gunnar Erdt- 
man 2 500 kr. för utarbetande av en monografi över Fanerogamernas och 
Kärlkryptogamernas pollen och sporer, till fil. lic. Olof Gelin 2 000 kr. 
för undersökning av sambandet mellan kromosomstörningar genom Rönt
gen-bestrålning och de uppträdande mutationerna, till docent Åke Gustafs
son 2 000 kr. för arbeten över vitala mutationer och mutationsprocessens 
inriktning medelst yttre agentier, till med. kand. Gustaf Haglund 2500 kr. 
för bearbetning av material till kännedom om Sveriges Taraxacum-flora 
och utarbetande av en monografi över de svenska arterna av släktet, till 
fil. mag. Torsten Hemberg 1 200 kr. för undersökning över bildning och 
aktivering av auxiner hos potatis och andra växtorgan, till fil. lic. Askell 
Löve 2 000 kr. för cytogenetiska och systematiska studier av de skandina
viska arterna av Rurnex ace/osa-gruppen, till fil. lic. Gunnar Wistrand 
1 200 kr. för växtgeografiska fältarbeten inom Rite Lappmarks lågfjällsom- 
råde, till fil. lic. Börje Åberg 1000 kr. för fullföljande av undersökningar 
över växternas fotomorfos; resestipendier till yngre naturforskare för ut
forskande av landets naturförhållanden: till apotekare C. O. Svedin och fil. 
kand. Kurt Lindberg 200 kr. gemensamt för undersökning av arbutinets 
årliga variation i mjölonblad och dessa variationers beroende av yttre 
och inre faktorer, till fil. stud. Torsten Håkansson 100 kr. för avslutande 
av inventeringen av kärlväxtfloran inom Konga, Stenestads och delar av 
Riseberga och V. Sönnarlövs socknar på Söderåsen i Skåne, till fil. kand. 
Nils Quennerstedt 275 kr. för undersökningar av den recenta diatomé- 
vegetationen i Öregrunds skärgård; Krokska resestipendier för växtgeogra
fiska undersökningar: till med. lic. Herman Persson 400 kr. för fortsatta 
undersökningar av stockholmstraktens mossflora, till med. kand. Gustaf 
E. Haglund 400 kr. för undersökningar av den svenska 7’araxacnm-floran; 
ur Per Erik Lindahls stipendiefond: till fil. lic. Gunnar Israelson 5 000 kr. 
för slutförande av en undersökning över den benthiska slrömalgfloran i 
Skandinavien; ur Enanderska fonden: till professor Heribert Nilsson 600kr. 
för undersökning av den naturliga bastarderingen hos släktet Salix i Värm
land och övre Dalarne, till med. kand. Gustaf E. Haglund 450 kr. för under-
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sökning av Taraxacum-floran i Norrland, särskilt Jämtland. — Från Läng- 
manska kulturfonden: till docent Nils Fries för tryckning av ett arbete 
över sporgroning och mycelutveckling hos vissa högre svampar, till docent 
Å. Gustafsson för översättning och tryckning av ett arbete med titeln 
»The Genesis of the European Blackberry Flora», till docent E. Hultén 
för fortsatt tryckning av en flora över Alaska och Yukon territorierna, till 
professor C. Malmström för tryckning av en karta över olika skogstypers 
uppträdande inom Västerbottens läns lappmarker, och till professor R. Ser- 
nander för tryckning av ett arbete »Kungsängen, dess historia och beva
randet av dess natur». — Från stiftelsen för Lars Hiertas minne: till apo
tekare C. O. Svedin och fil. stud. Kurt Lindberg 2 000 kr. gemensamt för 
undersökning av arbutinets årliga variationer i mjölonblad. — Från Litje- 
valchs stipendiefond vid Stockholms Högskola: till fil. lic. Inga Arvidsson 
2 100 kr. för fortsatta studier på Öland över växternas vattendeficit, till 
fil. lic. Karl-Gustav Kökeritz 1600 kr. för undersökningar över fjäll
björkarnas embryologi och cytologi jämte deras fortplantnings- och hy- 
bridiseringsförhållanden, till fil. kand. Bertil J. O. Wahlin 1 000 kr. för 
fortsatta undersökningar av växternas vattendeficit och torkhärdighet.
— Från Liljevalchs stipendiefond vid Uppsala universitet: till fil. lic. Gun
nar Israelson 1 200 kr. för studier över sambandet mellan den lithofytiska 
algfloran och vattenkemien i rinnande vatten, till fil. lic. Bengt Pettersson 
1 200 kr. för undersökningar över den gotländska vegetationen, och till 
fil. lic. Mats Wajrn 3 100 kr. för studier över algvegetationen i Upplands 
skärgård. — Från Lennanders stipendiefond vid samma universitet: till 
doc. Sven Thunmark, Lund, 4 500 kr. för arbeten rörande sjösänknings- 
frågan, till fil. lic. Nils Hylander 1 000 kr. för slutförandet av en syste- 
matisk-nomenklatorisk kommentar till den skandinaviska kärlväxtfloran.
— Från Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Uppsala ett Linné-stipen- 
dium å 250 kr. till fil. stud. Erik Hesselman för studier över vattenväx
ternas övervintringsorgan. — Från Botaniska sektionen av samma säll
skap ett Elias Fries-stipendium å 300 kr. till fil. kand. Nils Quennerstedt 
för undersökningar över den recenta diatomé-vegetationen i Öregrunds 
skärgård. — Från fonden för skogsvetenskaplig forskning: till docent Erik 
Björkman 3 600 kr. för undersökningar över snöskyttets (Phacidium in
festans) biologi och bekämpning, till fil. dr Björn Palm 2 000 kr. för under
sökningar i Dalarna och Uppland över klorats inverkan på skogsträdens 
rötter m. m., till docenterna H. Erdtman och E. Rennerfelt 2 500 kr. 
gemensamt för undersökningar över halten av fungicida fenoler i kärnved 
av tall av olika proveniens samt framställning av dessa fungicida fenoler 
i större skala i och för mykologiska undersökningar, samt till fil. kand. 
E. Runquist 1 460 kr. till fortsatta undersökningar över böj- och slaghåll
fasthet hos glas- resp. gråbjörk.

Kungörelse angående K. Vetenskaps-Societetens Linné- 
pris för år 194 4. — Till tävlan om K. Vetenskaps-Societetens Linnépris 
för år 1944 skola tävlingsskrifter vara inlämnade till Societetens sekre
terare, adr. Uppsala, före ingången av februari månad 1944. Endast skrif
ter, som behandla något ämne inom ämnesområdet »Sveriges fysiska geo
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grafi och naturalhistoria med dessa vetenskapers tillämpning på lanthus
hållningen», komma under bedömning. Prisbeloppet utgör 500 kr. — Om 
inga tävlingsskrifter ingå eller om Societeten ej anser sig böra prisbelöna 
någon bland dem som inkommit, förbehåller sig Societeten rätt att utdela 
belöningen för någon till Societeten under tiden 1 febr. 1941 — 31 jan. 
1944 antingen för intagande i dess Nova Acta inlämnad eller som tävlings- 
skrift för Linnépriset inlämnad och redan tryckt skrift, om den på ett 
utmärkt sätt belyser något ämne hörande till Sveriges fysiska geografi 
eller naturalhistoria.
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Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift.
Enligt styrelsens beslut (vid sammanträde den 27 januari 1942) få av

handlingar i regel icke överskrida 1 */* ark (= 24 trycksidor). För av
handlingar i omfång överskridande 1 Va ark får författaren själv vidkän
nas framställningskostnaderna för den överskjutande delen, såvida ej 
efter särskild prövning av styrelsen annorlunda bestämmes.

Korrigeringskostnad, som överstiger 10% av sättningskostnaden, betalas av 
vederbörande författare.

Av i tidskriften intagna större artiklar lämnas kostnadsfritt 100 särtryck med 
omslag. (Detta omslag är otryckt; önskas artikelns titel tryckt på omslaget, be
talas 5 kr. extra.) Av smärre uppsatser och meddelanden etc. lämnas särtryck 
endast efter särskild överenskommelse.

Det är önskvärt, att avhandlingar av mera allmänt vetenskapligt innehåll 
publiceras på engelska, franska eller tyska eller åtminstone förses med en sam
manfattning på något av dessa språk. Manuskript på främmande språk måste 
vara noga granskade av sakkunnig språkman. Namnet å den språkman, som 
utfört översättningen eller granskningen av manuskriptet, bör meddelas redak
tionen.

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

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

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

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

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

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

och ordnas alfabetiskt efter författarnamn. Uppställningen bör göras i enlighet 
med följande exempel:
Raunkler, C. 1912. Measuring-apparatus for statistical investigations of plant- 

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

citeras, betecknas dessa med (a), (b), (c) o. s. v. Dessa beteckningar införas omedel
bart efter författarnamnet och tryckåret. Exempel: Raunkler 1912 a.

Noter under texten böra om möjligt undvikas.
Manuskript och korrektur, ävensom skrivelser angående uppsatser, sändas till 

redaktören under adress Experimentalfaltet.
Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får ej äga rum.

Redaktionen.
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