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AN ELECTRON-MICROSCOPIC CONTRIBUTION TO 
THE KNOWLEDGE OF THE PLANT CELL WALL.

BY

I. ELVERS.

1. The Problem.

It is a matter of interest both for the biologist and for the 
technician to obtain a detailed knowledge of (he structure of the 
plant cell wall. Among the important biological problems which 
such knowledge can help to elucidate one might mention, as ex
amples, the mode of origin and growth of the wall (WerGin 1940, 
Wieder 1942), and the action of growth hormones (Bonner 1936, 
Küster 1942, p. 96—99). From the viewpoint of the technicians, 
the cellulose component of the plant cell walls is one of the most 
important raw materials of the chemical industries, and one of 
their problems is to understand, say, the relationship between the 
structure of the material and its technical properties (Nickerson 
1940, Hess 1941, Löberding 1942, Franz 1943).

Many observations of the structure have been made with the 
aid of ordinary microscopic studies (recent references e. g. Seifriz 
1931, Farr 1938, Bailey 1939, Wieler 1942). For the elucidation 
of the submicroscopic structure other methods have been em
ployed: ultra-violet microscopy (Wergin 1939), polarization mic- 
ioseopy (e. g. brey-Wyssling 1938, p. 88—98), and X-ray diffraction 
studies (e.g. Dercksen 1941). Students in these fields have also 
been able to draw conclusions regarding the submicroscopic 
structure from more indirect observations, such as by studies of 
the swelling of the cell walls when subjected to various kinds of 
treatment, their penetrability to stains, and so on (e.g. Frey- 
Wyssling 1936, Kerr 1937).
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Further possibilities of studying the structure have been af
forded us in recent years by the electron microscope (Ruska 1940, 
Ruska and Kretschmer 1941, Beischer 1940, Mahl 1941, Kuhn

1941, Hess, Kiessig, and Gundermann 1941, Eisenhut and Kuhn

1942, Franz, Schiebold, and Wallner 1942, Wallner 1942 a,b, 
Wergin 1942 a, Barnes and Burton 1943).

By the aid of these methods, workers in this field have built 
up quite detailed conceptions regarding the molecular and sub- 
microscopic structure of the cell wall (recent references: Imiey- 
Wyssling 1930, 1942 b, Freudenberg 1937, Sauter 1937, Schra- 
mek 1938, Bailey 1939, Barrows 1939, Hosemann 1939, Preston 
1939, 1942, Wuhrmann-Meyer 1939, Farr 1940, Kratky 1940, 
Meyer and v. d. Wyk 1941, Hess, Wergin, and Kiessig 1942, 
Jaime 1942 b).

The models of the cell walls as conceived by different authors 
do not, however, always agree. Regarding the distribution of the 
cellulose component of the wall, opinions may be summarized 
under two main groups.

According to the first group, the cellulose molecules have join
ed together into a three-dimensional reticulum and form a con
tinuous skeleton of the cell wall. This view has been put for
ward notably by Frey-Wyssling and has been adopted by many 
other authors (e. g. in the textbook by Hägglund 1939, p. 56).

According to the other group, the cellulose forms isolated par
ticles of a definite size which are held together by the aid of 
some cementing substance. Theories on these lines have been ad
vocated in works by Farr and Hess and their coworkers.

This divergence of opinion has also recurred in the interpre
tation of the electron pictures, as can be seen from the discussion 
between Frey-Wyssling (1942 a) and Wergin (1942 b).

2. Start and Aim of the Present Work.

The present work started from the following idea. As is clear 
from what has been said above, the electron pictures so far ob
tained of cell walls are still ambiguous. It was thought that this 
might to some extent be due to the objects chosen not having 
been suitable for studies of this kind. It is well known that the 
greatest difficulty in applying the electron microscope to biolo
gical studies lies in the slight power of penetration of the elec-
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trons. The more compact the object is, the less the possibility 
of obtaining a reproduction of it. However, the chief object of 
the investigations mentioned above has been the plant cells that 
give what the technicians call “fibres”. Such cells are known 
to have a very compact cellulose structure. If cell walls from 
young, meristematic tissues are chosen for the study, their con
tent of cellulose is much smaller, and the possibility will be 
greater that this cellulose could he obtained in a form suitable 
for study in the electron microscope.

It is also probable that a young, not yet specialized, tissue 
would be a more favourable object for throwing light on the 
fundamental structural questions of the cell wall in general. Re
searches were thus started to see whether it would be possible, 
using the electron microscope on such an object, to reach some 
decision in regard to the one or the other of the two opinions 
mentioned above.

Parenchyme cells from young Avena coleoptiles were chosen as 
an object for the work. Besides fulfilling the requirement of be
ing young and not specialized, these cells have the advantage of 
belonging to an object that is very much used for studies of the 
action of growth hormones, so that data are also available, among 
others, regarding their chemical composition (Thimann and Bonner 
1933, Wuhrmann-Meyer 1939; cfr also Nakamura and Hess 1938).

3. Methods.

When studying the cellulose component of the cell wall, one 
can successfully apply a principle for the preparation of the ob
jects which has already been described elsewhere (Elvers 1943). 
This principle is, that all substances except one should be ex
tracted from the tissues in a manner that is as well defined as 
possible. In this way one will know which substance is seen in 
the electron picture, and, thanks to the removal of every other 
kind of matter, there is a possibility that the tissue will have be
come porous enough to be transparent in the electron microscope.

As a matter of fact, a great number of methods exist which 
aim at obtaining pure cellulose from the cell walls. This is, above 
all, an important technical problem; moreover, chemists have been 
eagerly working with such methods as part of their endeavours 
to gain some knowledge of the composition of the cellulose and
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other substances of the cell wall (recent references: Richter 1940, 
Hess and Heumann 1942, Staudinger 1942, Schütz and Knackstedt 
1942, Jayme 1942 a, Lüdtke 1942, Sohn and Reiff 1942, Runkel 
1942, Holmberg and Gralén 1942).

I have used two different methods for this purpose. It may be 
noted in advance that neither of these methods belongs to those 
that have found a more general use among chemists. The solvents 
used may namely be assumed to attack the cellulose to some ex
tent (cfr Kubo 1940, Hess and Kiessig 1941). Nevertheless, for the 
present purpose the methods in question have had definite ad
vantages. It has been possible effectively to remove all other sub
stances from the cells, the work has been fairly easy to carry 
out even in laboratories that are not specialized in cellulose che
mistry, and as far as can be judged from the results obtained, 
any drawbacks these methods may have are not serious enough 
to prevent their usefulness.

In the first of these methods a description by Thimann and 
Bonner (1933) and Bonner (1935) is followed. The cellulose ske
leton is obtained by treating the coleoptiles with boiling dilute 
H2S04, followed by boiling dilute NaOH (Bonner, I. c. p. 384). 
The cellulose is stated to comprise 12 volume-percent of the cell 
wall (l. c. fig. 1).

In my experiments, slices of the coleoptiles (ca 1 mm thick) 
were subjected to the H2S04 -1- NaOH treatment, and thereafter 
transferred in the usual way to paraffin. Sections, 1 p thick, 
were made in the ordinary way and transferred to the object- 
holder (see Elvers 1943).

The second method followed an old description by v. Wisse- 
lingh (1898). The slices of the coleoptiles were put in a small 
glass tube with glycerine, the tube was closed by melting, and 
the whole heated to 300° in an oil bath. v. Wisselingh used this 
method with a large number of plants and describes the micro
scopically visible results in some detail; among others he states 
that the phloro-glucine test is often completely negative after the 
treatment. According to Erbring (1939) it is probable that there 
are formed through this treatment small amounts of organic acids 
which serve as catalysers.

In my experiments, after the glycerine treatment had been 
completed, the coleoptiles were transferred to paraffin and sec
tioned as before.
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It may be noted here that the sectioning offers a further possi
bility of getting the tissues very thin. Those places of the object 
that have proved to be useful for study are markedly thinner 
than many of the other parts of the cell walls visible on the 
object-holder. I think it probable that these useful places have 
arisen where the object has become very considerably drawn 
out through the customary stretching of the section, so that its 
components have become mechanically separated from each other 
(cfr the following).

4. Results (see Plate I).

From the description of the methods just given it becomes 
evident that my experiments have not as yet been carried out in 
sufficient detail to allow of a complete elucidation of the sub- 
microscopic anatomy of the cell wall. Thus, for example, no at
tempt is made to draw any distinction in the preparations be
tween the primary and the secondary wall. Still, the pictures 
obtained would appear to be of interest in connection with the 
different theories of wall structure referred to above.

For the purpose of comparison with the following pictures of 
dissolved objects, an electron picture of an untreated wall (sec
tioned 1 (i) is first reproduced (PI. I: a). The wall is in several 
places partially transparent, and structures can be vaguely sur
mised in its interior though they cannot be seen with a distinct
ness sufficient to allow of any statements. It is evident, however, 
that the cell wall in the native state must be relatively porous, 
containing only small amounts of matter.

When the cellulose skeleton is exposed by the aid of H»S04 
and NaOH, pictures such as PI. 1:5 arise. Here, a sufficient 
amount ol material has been removed from the tissues, so that 
in places where a suitable degree of stretching has been effected, 
a distinct pictorial reproduction of the remainder is possible. 
The pictures often reveal quite clearly that the cell wall contains 
thread-like elements, fibrils, which lie facing two transverse di
rections giving an appearance reminiscent of that of a woven 
fabric. I hese pictures thus seem to give an illustration to the 
statement by b rey-Wyssling (1940) that the cellulose micellae of 
iso-diametrical cells lie in various directions. Nothing can be 
seen that would indicate a longitudinal differentiation of the fib
rils into units separated from each other.
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In preparations treated with glycerine the fibrils become still 
more clearly visible (PI. I:c and d). This treatment evidently 
attacks the cell walls more violently, so that the fibrils become 
more effectively detached from one another. Although, as is 
shown by PI. I:c, the main features of the shape of the walls are 
retained, it is apparent that the original arrangement of the fib
rils has undergone a considerable change (PI. I: of). Such a reac
tion to this treatment has in fact been previously proved indi
rectly by Kubo (1940). The thickness of the fibrils varies (per
haps through the “ground fibrils” being clustered together as a 
result of the treatment). The finest fibrils seen, e.g. those at X, 
are 15—20 mp thick. This value coincides willi that which has 
been found in the “ground fibrils” of certain other cellulose ob
jects in some electron-microscopic studies (Kuhn 1941, Wergin 
1942 a; in other cases still finer dimensions have also been re
ported, for example by Wergin 1. c.). As in PI. l:b, there arc no 
signs in PI. I:c and d that the cellulose fibrils are built up of 
short, separate “bricks”. In many places in PI. I:c and d, e.g. 
at X in I: d, a net-like arrangement of the fibrils can be seen.
I interpret this as a demonstration of the micellar net of the 
cellulose although the original shape of the net has probably be
come to some extent changed by the treatment. Thus, the meshes 
have evidently become partly torn, and free ends of threads are 
formed in this way.

The demonstration of a micellar net is a result that contra
dicts the statements made in some electron-microscopic studies, 
in which the absence of such nets is stressed (Wallner 1942 b, 
Wergin 1942 a). The author cannot, however, decide whether 
the meshes of the net are held together by a cementing substance 
or by “Haftpunkte”, as the action of the solvents used is not 
yet sufficiently understood in detail.

Summary.

The electron pictures of the walls of parenchyme cells from 
Avena coleoptiles show the presence of a network of cellulose 
fibrils of varying thickness. The finest fibrils seen are 15—20 mp 
thick.
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Electron pictures from Avena coleoptiles. 
a. Untreated cell wall. — b. Cellulose skeleton exposed by treament with H2S04 
and NaOH. — c, d. Cellulose skeleton exposed by treatment with glycerine. — 

a—c: 6000 X; d: 15000 X.

Elvers
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VORKOMMEN UND ENTSTEHUNG VON HAKEN
LEISTEN AN SYNERGIDEN UND EIZELLEN.

Von

FOLKE FAGERLIND.

Längsschnitte durch die Synergiden des Angiospermenembryo
sacks zeigen oft einen hakenförmigen Vorsprung an der Kontur
linie. Dieser Vorsprung ist bedingt durch die Anwesenheit einer 
querlaufenden Leistenbildung. Das Vorkommen der Erscheinung 
ist am ausführlichsten von Dahlgren (1928, 1938) unter der Be
zeichnung »hakenförmige Leistenbildung» behandelt und zusam
mengestellt worden.

Die Leistenbildung liegt nach den Zusammenstellungen in den 
angeführten Arbeiten in den verschiedensten Familien vor. In 
gewissen Familien, beispielsweise den Valerianaceen, Verbenaceen 
und Labiaten, ist sie konstant vorhanden, weshalb man nach 
Dahlgren hier von einem neuen Familienmerkmal sprechen könnte. 
Desgleichen scheint die Bildung reichlich bei den Saxifragaceen 
und Lythraceen vorzukommen.

Die Leistenbildung ist nach den erwähnten Zusammenstellungen 
in verschiedenen Fällen sehr verschieden ausgeprägt. Einerseits 
gibt sie sich bisweilen nur durch ein schwaches Knie an der 
Konturlinie zu erkennen, andererseits finden sich Fälle, wo sie 
gleich einem Mantel über die mediale Partie der Synergide herab
hängt, und schliesslich kommen auch zahlreiche intermediäre 
Fälle vor.

Angaben darüber, wo die Leistenbildung an den Synergiden bald 
fehlt, bald vorkommt, finden sich in den Zusammenstellungen. 
Der Behauptung Rocen's (1927) und Stolt’s (1921), dass die haken
förmige Leistenbildung bei Spergula bzw. Gentiana nur temporär
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vorhanden sei, stellt sich Dahlgren zweifelnd gegenüber. Bei 
mehreren Kompositen tritt die Bildung besonders stark in sehr 
vorgeschrittenem Stadium hervor. Junell(1934) gibt an, dass sie 
hei den Verbenaceen ihr Maximum erreicht, wenn der Pollenschlauch 
einen Teil seines Inhalts in die Synergide ergossen hat.

Die Leistenbildung ist offenbar sehr gewöhnlich an den Syn
ergiden. Dahlgren referiert nur eine einzige Angabe über das 
Vorkommen einer solchen Leiste an anderen Zellen als den Syn
ergiden, nämlich Asplund’s (1920) Fund einer Eizelle bei Valeriana 
phu mit schwach ausgebildeter Hakenleiste.

Die Leistenbildung scheint immer an einer bestimmten Stelle 
an den Synergiden zu entstehen. Dahlgren (1938) schreibt: »Wenn 
die Synergiden mit Hakenleisten versehen sind, reicht — wie Pace 
vorher erwähnt hat — das Zytoplasma des Embryosackes nur bis 
zu diesen Haken. Oberhalb derselben gibt es wenigstens keine 
nennenswerte Plasmamenge zwischen den Synergiden und dem
jenigen Zellengewebe, mit dem sie während des Lebens in intimer 
Berührung liegen. Dies dürfte jedenfalls eine allgemeine Regel 
sein, und die wenigen Bilder, die anscheinend das Gegenteil zeigen, 
braucht man kaum zu berücksichtigen, denn die betreffenden 
Verfasser dürften wohl nicht ihre Aufmerksamkeit auf jetzt erwähnte 
Einzelheiten gerichtet gehabt haben. Man bekommt oft den Ein
druck, dass die Hakenbildung bei den Synergiden dadurch entsteht, 
dass ihr distaler Teil von der »Endospermanlage» (»ccllula proendo- 
spermatica») heranwächst und mehr oder weniger erweitert wird.» 
Ein Anwachsen des distalen Teils der Synergiden ist tatsächlich 
bei Calendula und Ursinia (Dahlgren 1924) beobachtet worden, 
wodurch die sog. Synergidenhaustorien zustande gekommen sind. 
Ähnliche Verläufe, aber weniger extreme, liegen vermutlich auch 
bei anderen Kompositen vor (Inula, Pulicaria, Balsamita — vgl. 
Dahlgren 1938, Fagerlind 1939 c).

Während der ersten Zeit meiner pflanzenembryologischen For
schungen widmete ich der Morphologie der Synergiden keine Auf
merksamkeit, später jedoch habe ich das in gewissem Umfange 
getan. Nun habe ich indessen durch Nachuntersuchung meiner 
embryologischen Präparate die Synergidenhaken bei Mitgliedern 
von fünfzehn verschiedenen Familien studiert und lege im nach
stehenden die Resulte dieser meiner Untersuchungen vor.

1. Ulmaceae. Sowohl Synergiden wie Eizellen zeigen das Vor
kommen von Hakenleisten (Abb. 4 — Fagerlind 1938 a). Derartige



HAKENLEISTEN AN SYNERGIDEN UND EIZELLEN 34!

Leistenbildungen an beiden Arten von Zellen sind auch von Ekdahl 
(1941 Abb. 2 k, 3 b und c) beobachtet worden.

2. Urticaceae. Die Synergidenmembran ist bei Elatostema und 
Pilea (Fagerlind 1943) gleich nach ihrer Anlegung, vom Embryo
sacklumen aus gesehen, konkav. Wenn ich im folgenden von 
konkaven und konvexen Membranen spreche, ist dies immer im 
Verhältnis zum Embryosacklumen gemeint. Die Synergiden sind 
später mit deutlichen Hakenleisten versehen. Solche kommen auch 
an Eizellen vor. Zu beachten ist jedoch, dass der Eiapparat bei 
diesen Gattungen nicht selten undifferenziert oder nur schwach 
differenziert ist. Die Antipodenzellen zeigen bisweilen eine basale 
Erweiterung, was möglicherweise als durch eine schwache Haken
leiste bedingt gedeutet werden kann.

3. .Piperaceae. Weder bei Piper (vgl. Fagerlind 1939 c) noch 
bei Peperomia (vgl. Fagerlind 1939 a) habe ich sicher nachweisbare 
Hakenleisten beobachtet. Hei den Piper-Arien war jedoch das 
Material wenig für die fragliche Untersuchung geeignet. Es war 
hier sehr schwer, die Synergidenwand in den Stadien, die mir zur 
Verfügung standen, zu verfolgen, was offenbar darauf beruhte, 
dass der obere Pol des Embryosacks zusammengeschnürt und ganz 
von den Zellen des Eiapparats ausgefüllt war. Ich bin daher 
durchaus nicht davon überzeugt, dass die Hakenleisten bei der 
Gattung fehlen. Bei Peperomia sind keine Leisten vorhanden, 
jedenfalls fehlen typische Leisten in der Hegel. Die lateral placierten 
Zellen zeigen nicht selten eine unbedeutende »Erweiterung», die 
möglicherweise eine schwach ausgebildete »Hakenleiste» darstellen 
kann. In den Fällen, wo der obere Pol des Embryosacks schwach 
verlängert war, zeigten die dort placierten Synergiden oft eine 
basale Erweiterung oder sogar eine sehr schwache Hakenleiste. 
Die primären Membranen, die die Lateralzellen und die Synergiden 
von dem Embryosacklumen abgrenzen, sind konvex oder plan. 
Nur wenn der obere Pol des Embryosacks in die Länge gezogen 
ist, sind sie unbedeutend konkav.

4. Santalaceae. Die Synergidenmembran war bei Thesium kon
vex in den Stadien, die mir Vorgelegen haben (Fagerlind 1939 c). 
Ob Hakenleisten in älteren Stadien gebildet werden, ist mir unbe
kannt. In Dahlgren’s (1928) Zusammenstellung wird Santulum 
album als Beispiel von Arten mit Synergiden leisten aufgeführt.

5. Balanophoraceae. Bei den Balanophoraceen Ditepalantlius 
Afzelii und Helosis cayennensis liegen kräftige Synergidenhaken
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leisten vor, was aus den von mir veröffentlichten Abbildungen 
(Fagerlind 1938 b, 1938 c) hervorgebt. Die Leisten sind hier ausser
ordentlich kräftig entwickelt. In den eben organisierten Embryo
säcken kommen Hakenleisten nicht vor. Die Membran, die die 
Synergiden gegen das Embryosacklumen begrenzt, ist da konkav, 
von fast derselben Form wie die Embryosackwand und gleich- 
massig verlaufend. Sie ist quer über den hier ungewöhnlich 
breiten Embryosackscheitel ausgespannt. Deutliche Hakenleisten 
treten erst hervor, wenn der Embryosack in seiner Entwicklung 
weit vorgeschritten ist. Sehr deutlich sind sie während der Be
fruchtung und während der primären Phasen der Endosperm- 
bildung. Vor der Polkernverschmelzung ist die Hakenleiste weniger 
stark ausgebildet. Man kann tatsächlich die verschiedenen Phasen 
ihrer Ausbildung verfolgen. Die zentrale Partie der konkaven Mem
bran buchtet sich gegen das Embryosacklumen aus. Diese Ausbuch
tung wird dann immer stärker. Die Hakenleiste wird so von den 
andauernd konkaven peripheren Teilen der Membran gebildet. 
Einige Phasen dieser Entwicklungskette finden sich in meiner 
Arbeit über Helosis abgebildet. Während der endospermalen Phasen 
sind die Haken oft sehr deutlich. In anderen Fällen sind sie nur 
als äusserst schmale Züge zwischen den Endospermzellen und der 
Embryosackperipherie wahrnehmbar. Offenbar erklären sich die 
Fälle, wo sie überhaupt nicht nachweisbar gewesen sind, daraus, 
dass die Hakenleisten bis zum Verschwinden ihres Lumens zusam
mengepresst worden sind. Während der späteren Phasen weist 
die Synergidenwand einen deutlichen »Fadenapparat» (Ausdruck 
nach Schacht 1858) auf. Eine ähnliche Hakenleistenbildung, wie 
sie bei den Synergiden vorkommt, ist in vielen Fällen auch an 
den Eizellen beobachtet worden. Die Membran auch dieser Ein
zellen ist primär konkav.

6. Caricaceae. 1939 c bildete ich keine Hakenleiste an den 
Synergiden bei Carica Papaya ab. In einigen Präparaten sind sie 
jedoch deutlich vorhanden.

7. Theaceae. Mein Abbildungsmaterial 1939 c (Abb. g) zeigt das 
Vorkommen von Hakenleisten an den Synergiden. Die Erscheinung 
ist deutlich an den meisten Präparaten.

8. Limnanthaceae. Limnanthes Douglasii untersuchte ich 1939 c. 
Wegen der Tingierbarkeit des Plasmas ist es schwer, vor dem 
Eintritt der merkbaren Embryosackschwellung die Synergiden
konturen zu studieren. Nach dem Schwellen sieht man jedoch an
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der Profillinie eine basale Ausbuchtung, die als durch Hakenleisten
bildung bedingt gedeutet werden kann (Abb. 7 e und f- vgl. ferner 
Stenar 1925 und Dahlgren 1928).

9. Plumbaginaceae. Statice-, Armeria-, Plumbago- und Plum- 
bagella-Arten sind von mir untersucht worden (Fagerlind 1937 5,
1938 a, 1939 b). Die Synergiden werden bisweilen bei Statice und 
Armeria mit deutlichen Hakenleisten angetroffen (Abb. 2 e 1939 b, 
Abb. 15 1938a). In vielen Fällen sind die Haken nicht nachweis
bar, ohne dass aber deshalb mit Sicherheit gesagt werden kann, 
dass sie fehlen, da die Bilder nicht deutlich sind. Die Antipo
denwände zeigen in den Embryosacklängsschnitten nicht selten 
eine zentrale Ausbuchtung in der Kontur, was als Zeichen für das 
Vorliegen einer unbedeutenden Hakenleiste aufgefasst werden kann. 
In dem Fall, wo ich einen tetrapolaren Sfafice-Embryosack ange- 
trofl'en habe, war wenigstens eine Lateralzelle mit einer basalen 
Erweiterung versehen (Abb. 19 1938 a). Die tetrapolaren Plumbago- 
Embryosäcke haben Lateralzellen, die, falls sie längere Zeit er
halten bleiben, oft eine ähnliche Erweiterung aufweisen.

Die Verhältnisse bei Plumbagella sind von besonderem Interesse. 
Hier wird am Embryosackscheitel eine einzige Zelle gebildet, die 
als Ei fungiert. Die Bildung der Zelle geschieht in der Weise, 
dass eine konkave Membran sich quer über den Embryosack an 
dessen oberem Pol ausspannt (Abb. 13 1937 5, vgl. auch Boyes

1939 Abb. 45). Die zentrale Partie der Membran wird bald konvex. 
Gleichzeitig kommt, wie deutlich zu beobachten ist, eine Haken
bildung zustande (Abb. 14 und 15 1937 b). In späteren Entwick
lungsstadien sind keine Hakenleisten wahrnehmbar. Die Haken
leiste an der Eizelle von Plumbagella ist auch von Boyes (1939) 
beobachtet worden, was deutlich aus seinen Abb. 36 und 37 und 
vielleicht auch aus Abb. 49 und 51 hervorgeht. Die Zeichnung ist 
jedoch in einem Detail sicher nicht richtig. Boyes gibt in seiner 
Abb. 37 Plasma zwischen dem oberen Teil der Synergide und der 
Embryosackperipherie an. Dass hier ein Fehler in der Zeichnung 
vorliegt, ergibt sich daraus, dass in allen von mir untersuchten 
Fallen dieser Plasmazug fehlt. Der Fehler ist in derselben Weise 
zustande gekommen wie der Fehler, den ich 1937 bei Galium 
beging (vgl. unten). Die die Antipode abgrenzende Membran bei 
Plumbagella ist meiner Erfahrung nach meistens konvex oder fast 
plan. Die Antipode zeigt keine Hakenbildungen.

10. Adoxaceae. Bei Adoxa, die ich 1939 c untersuchte, habe
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ich an den unbedeutenden Synergiden keine Hakenleistenbildung 
beobachtet, Die Membran der Eizelle bildet im Embryosacklängs
schnitt eine wellige Kontur, die als Zeichen dafür gedeutet werden 
kann, dass eine sehr schwache Hakenleiste vorliegt.

11. Rubiaceae. Hakenleisten an den Synergiden kommen vor 
bei Mitgliedern der Gattungen Putoria, Phyllis, Galium, Aspernla, 
Vaillantia, Sherardia, Phaopsis, Mericarpea, Warburgina, (mllipellis, 
Crucianella; Chiococca, Leptodermis, Richardsonia, Cephalanthus, Sper- 
macoce, Psychotria, d. h. bei sämtlichen von mir in dieser Hin
sicht studierten Gattungen. Die Synergidenhaken sind in diesen 
Fällen deutlich wahrnehmbar, wenn sie auch nicht von allzu 
mächtigem Umfang sind. In neuorganisierten Embryosäcken kom
men sie nicht vor. Die Wand der Synergiden gegen den Embryo
sack bildet eine gleichmässig verlaufende konkave Membran. Nach 
dem Verschmelzen der Polkerne sind die Hakenleisten in der Regel 
wieder verschwunden oder werden nur durch ein schwach aus
geprägtes Knie in der Kontur der Synergide markiert, eben da, 
wo diese aus der Embryosackwand hervortritt. In meinen embryo
logischen Arbeiten über Rubiaceen (Fagkrlind 1936 a, 1936 b, 1937 a) 
sind die Hakenleisten an den Synergiden nur in einigen Fällen 
in den Abbildungen wiedergegeben worden (Abb. 10 d 2, 11 a, 12 e, 
21m in der Arbeit 1937 u). Die letzte Abbildung stellt eben ein 
weit vorgeschrittenes Stadium der hier beschriebenen Art dar. 
Die Abb. 11 ist nicht richtig gezeichnet. Man erhält aus ihr den 
Eindruck, dass Embryosackplasma zwischen dem oberhalb der 
Hakenleiste liegenden Teil der Synergidenwand und der Kontur
linie des Embryosacks vorliegt. Ich habe dabei nicht berück
sichtigt, dass die Embryosackperipherie und die Synergidenperi
pherie, die abgebildet wurden, in verschiedenen Ebenen lagen. Der 
optische Querschnitt, der durch die Synergide geht, zeigt, dass die 
Embryosackkontur und derjenige Teil der Synergidenkontur, der 
oberhalb der Hakenleiste liegt, in Wirklichkeit zusammenfallen. 
Rei den Rubiaceen habe ich in keinem Fall Hakenleistenbildung 
an anderen Embryosackzellen als Synergiden angetroffen. Meine 
Beobachtungen müssen dahin gedeutet werden, dass Synergiden
hakenleisten in Wirklichkeit bei sämtlichen Gattungen der Rubiaceen 
Vorkommen (vgl. oben die Familien Valcrianaccae, Pabiatae und 
Verbenaceae).

Dass Synergidenhaken leisten bei den Rubiaceen Vorkommen, 
ging bereits aus Dahlgren’s Zusammenstellung hervor, wo die
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Gattungen Crucianella, Diodia und Houstonia (Lloyd 1902) erwähnt 
wurden.

12. Compositae. Von Kompositen habe ich Mitglieder der Gat
tungen Tanacetum (Fagerlind 1941a), Chrysanthemum (Fagerlind 
1941 a), Balsamita (Fagerlind 1939 c) und Rudbeclcia (Fagerlind 
1939 b) studiert. In diesen sämtlichen Fällen wurden Hakenleisten 
an den Synergiden beobachtet. Bei Radbeckia habe ich den Ein
druck gehabt, dass Hakenleisten in vereinzelten Fällen auch an den 
synergidenähnlichen Antipoden auftreten. Deutliche Synergiden
haken sind erst verhältnismässig spät bei Rudbeckia anzutreffen. Die 
Membran, die die Synergiden von dem Embryosacklumen trennt, 
ist auch, nachdem die Verschmelzung der Polkerne erfolgt ist, 
oft konkav. In Stadien desselben Alters wie die Embryosäcke in 
Abb. 4 n und 4 o in meiner Arbeit 1939 c sind häufig deutliche 
Haken zu sehen. In den Fällen, wo sie nicht zur Beobachtung 
gekommen sind, kann dies darauf beruhen, dass die Embryosack
spitze ganz von den Zellen des Eiapparats ausgefüllt war. Bei 
den von mir studierten Tanacetum- und Chrysanthemum-Arien tritt 
die Hakenbildung bedeutend früher ein. Die Bildung, die relativ 
unbedeutend ist, lässt sich schon lange vor der Polkernverschmel
zung konstatieren. In älteren Säcken ist sie sehr schwer zu ent
decken. Auch hier füllt der Eiapparat vollständig die Embryo
sackspitze aus. Auch bei Balsamita sind die Haken an einigen 
Präparaten vor der Verschmelzung der Polkerne zu beobachten. 
In älteren Stadien sind die Haken oft bedeutend stärker wahrnehm
bar (Abb. 11 d). Es dürfte das hier darauf beruhen, dass die 
Synergidenspitze in die Mykropyle hinaufwächst (vgl. oben über 
gewisse Kompositen), und dass der Durchmesser der Synergiden
basis gleichzeitig eine Erweiterung erfährt, wobei die Embryo
sackspitze ausgedehnt wird, was alles zur Folge hat, dass die An
satzpunkte der Synergidenmembran deutlicher sichtbar werden.

Dass Synergidenhakenleisten bei Kompositen gewöhnlich sind,, 
zeigen Dahlgren’s Zusammenstellungen.

13. Liliaceae. Deutlich ausgebildete Synergidenhakenleisten weist 
Camassia escnlenta (Fagerlind 1941 b, Abb. 11) auf. Derartige Haken- 
leisten sind nach Dahlgren’s Zusammenstellungen innerhalb der 
Familie nicht selten.

14. Zingiberaceae. Synergidenhakenleisten von beträchtlicher 
Grösse finden sich bei Costus cylindricus (Fagerlind 1940 Abb. 12 e).
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Mauritzon (1936) bildete Hakenleisten bei Costus igneus und Hedy- 
chium gardenianum ab.

15. Pandanaceae. Synergidenhakenleisten konnten hier 1940 
von mir nicht nachgewiesen werden, indessen kann ich auch nicht 
mit Sicherheit sagen, dass solche fehlen. Lateral oder basal pla
cierte Antipodenzellen zeigen nicht selten eine basale Erweiterung, 
die oft frappant an die Hakenleisten der Synergiden erinnert 
(Abb. 35 und 37).

* **

Die obige Zusammenstellung der Resultate meiner eigenen Studien 
führt mich zu dem Schluss, dass Synergidenhakenleisten eine ausser
ordentlich weit verbreitete Erscheinung sind. Ich bin davon über
zeugt, dass die Bildung bei den meisten (allen?) Arten zumindest 
während einer Entwicklungsphase vorkommt. Negative Angaben 
beruhen sicherlich in den allermeisten Fällen darauf, dass in 
Wirklichkeit vorhandene Bildungen sich der Wahrnehmung ent
zogen haben. Wenn ich bei gewissen Arten in einigen Präparaten 
die Hakenleisten deutlich gesehen habe, in anderen dagegen nicht, 
so halte ich es für sicher, dass letzteres seinen Grund darin gehabt 
hat, dass ich solchenfalls die Synergidenkontur nicht habe ver
folgen können (vgl. oben). Von Bedeutung ist auch, dass die ganze 
Entwicklungskette studiert wird. Die Hakenleistenbildung ist ja 
in gewissen Fällen nur temporär zu beobachten. Ich bin auch 
davon überzeugt, dass die Haken leisten nicht ausschliesslich an die 
Synergiden gebunden sind. Die basale Erweiterung, welche Anti
poden und laterale Zellen oft zeigen, ist mit grosser Wahrschein
lichkeit als eine schwach ausgebildete Haken leiste aufzufassen.

Dahlgren ist der Ansicht, dass die Haken leisten, wenn sie auch 
zuweilen Fixierungsartefakte darstellen, oder wenn sie auch durch 
Sehrumpfungserscheinungen deutlicher hervortreten, doch in der 
überwiegenden Mehrzahl der Fälle eine morphologische Erscheinung 
bei den lebenden Zellen bilden.

Pace (1912) denkt sich die Synergidenhakenleiste dadurch ent
standen, dass die Synergidenspitze über die Embryosackspitze em
porgewachsen ist und sich mantelförmig über dieselbe ausgebreitet 
hat. Ein ähnlicher Gedankengang schwebt offenbar 1938 Dahlgren 
vor, was aus dem Zitat auf S. 340 hervorgeht. Schnarf (1929) 
tritt dieser Ansicht entgegen und stützt sich dabei auf die Angaben 
über das Vorkommen von Plasma zwischen dem oberhalb des Hakens
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befindlichen Teil der Synergidenwand und der Embryosackwand. 
Dahlgren vermutete jedoch, dass diese Angaben auf fehlerhaften 
Beobachtungen beruhten. Meine oben gelieferte Schilderung bestä
tigt die Richtigkeit dieser Vermutung. Nach Asplund’s (1920) An
sicht entbehrt die Hakenleiste jeder Bedeutung, ihre Anwesenheit 
sei durch rein mechanische Ursachen bedingt, worin Schnarr ihm 
beistimmt.

Ich glaube nun über ein so grosses Beobachtungsmaterial betreffs 
der Hakenleisten zu verfügen, dass es möglich ist, ihre Entstehung 
zu erklären.

In mehreren Fällen, wo Hakenleisten Vorkommen — es handelt 
sich dabei auch um die mit Hakenleisten versehenen Eizellen (Helosis 
und Plumbagella)\ — habe ich nachgewiesen, dass die primäre 
Membran konkav ist. Es ist aus mechanischen Gründen ausge
schlossen, dass eine konkave, in einem festen Rahmen ausgespannte, 
harte, aber elastische Membran direkt in eine konvexe umgewandelt 
wird. Wird ein geschlossener Raum durch eine solche Membran 
begrenzt und nimmt der Druck im Raume zu, so wird zuerst das 
Zentrum der Membran konvex werden, wonach die Membran all
mählich sich ausbuchtet, um schliesslich in ihrer Gesamtheit kon
vexe Form anzunehmen. Während dieser Formveränderung geht 
die Membran durch ein Stadium hindurch, das mit früheren Phasen 
der Entwicklung der Synergidenmembran übereinstimmt, an welch 
letzterer allmählich eine Hakenleiste sich herausbildet. Dass die 
fertige Synergidenmembran ein mehr extremes Bild darbietet, muss 
darauf beruhen, dass die peripheren Teile der Membran weniger 
elastisch als die zentralen Teile sind oder bald weniger elastisch 
werden. Die Synergide nimmt also fortgesetzt dadurch an Volumen 
zu, dass die primäre konvexe Partie weiter ausgedehnt wird, während 
die periphere ihre ursprüngliche Gestalt behält.

Das Plasma im Embryosacklumen umhüllt dicht die Synergiden. 
Das Embryosacklumen wird im Zentrum von einer kräftigen Vakuole 
eingenommen. Offenbar muss da eine antagonistische Druckwir
kung gegen die Synergidenwand vom Inneren und von der Umgebung 
der Synergide her zustande kommen. Die Vakuole der Synergide 
liegt am Scheitel der Zelle. Basal erscheint der Inhalt der Zelle 
weniger vital. Man darf daher annehmen, dass der Druck in der 
Synergide stärker am Scheitel als basal ist. Treffen die hier ge
machten Annahmen zu, so muss die unmittelbare Folge die sein, 
dass die periphere Partie der Synergidenmembran von dem Endo-

23—43736 Svensk Botanisk Tidskrift. 1943.
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sperm mehr und mehr gegen die Embryosackmembran gepresst 
wird (.vgl. die oben für Helosis gegebene Beschreibung). Schliesslich 
geht die Pressung so weit, dass die beiden Membranen in Berührung 
miteinander kommen. Wenn die Embryosackspitze relativ schmal 
ist und daher allmählich von dem anschwellenden Eiapparat voll
ständig ausgefüllt wird, ist es klar, dass auch dieser zu dem soeben 
erwähnten Zusammenpressen beitragen muss. Während der Zu
sammenpressungsprozesse muss die Synergidenbasis eine Form
veränderung erfahren in der Weise, dass sie zunächst eine schwache 
Auswölbung aufweist, dann eine Hakenleiste erhält und schliesslich 
diese wieder verliert. In den Fällen, wo die periphere Partie der 
Synergidenmembran ebenso elastisch wie ihr Zentrum ist, muss es 
zu einer totalen Umstülpung kommen können. In solchen Fällen 
muss temporär eine unbedeutende hakenförmige Leiste vorhanden 
sein. Welchen Grad von Ausprägung die Hakenleiste in den ein
zelnen Fällen aufweist, muss von der ursprünglichen Grösse der 
Membran (sie ist gross bei Helosis) abhängen, sowie davon, wie 
grosse Teile ihrer Peripherie unelastisch oder schwach elastisch 
sind, und ferner von dem Grade dieser Elastizität.

Ausser den beobachteten embryologischen Bildern von dem Aus
sehen der Synergidenmembran spricht für die Richtigkeit meiner 
Ansicht der Umstand, dass Embryosackplasma nie ausserhalb des
jenigen Teils der Synergide angetroffen wird, der oberhalb der 
Hakenleiste liegt, sowie dass typische Hakenleisten nicht an Zellen 
Vorkommen, die nicht durch konkave Membranen gegen das 
Embryosacklumen abgegrenzt werden. Die Eizellen werden in der 
Regel unterhalb des Embryosackscheitels angelegt, an welchem ja 
die Synergiden gewöhnlich zur Ausbildung kommen. Die Eizell
membran kann, wenn der Embryosack normale Form hat, infolge 
dieser Lokalisierung nicht anders als konvex oder plan werden. 
Daher bleibt auch die Eizelle in der Regel ohne Hakenleisten. In 
den Fällen, wo ich deutliche Hakenleisten normal an der Eizelle 
sicher beobachtet habe, bei Helosis, Ditepalanthus und Plumbagella, 
wurde die Eimembran mit konkaver Form angelegt. Dies wurde 
in den zwei ersten Füllen dadurch ermöglicht, dass der obere Pol 
des Embryosacks angeschwollen war, und im letztgenannten Fall 
dadurch, dass der Eikern sich allein in der Spitze des Embryosacks 
befand.

Dass laterale oder antipodiale Zellen nicht selten eine basale 
Erweiterung zeigen, obwohl die Membran offenbar anfänglich nicht
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konkav gewesen ist, beruht vermutlich darauf, dass die Peripherie 
der Membran bald »starr» wird. Dieser Teil der Membran behält 
dann die zuerst angenommene Form bei, und nur die zentrale 
Partie kann »blasenförmig» ausgebildet werden.

Pace (1912) und Ishikawa (1918) glauben, dass die Hakenleisten
bildung mit dem Vorkommen eines sog. »Fadenapparats» in Zu
sammenhang steht. Die erstgenannte schrieb: »It seems probable 
that, as the filiform apparatus develops (being of cellulose, it is 
somewhat stiff) and the synergids elongate, this upper stiffer part 
does not change shape so much as the lower part.» Dass ein Zu
sammenhang zwischen Fadenapparat und Synergidenhakenleisten 
nicht immer vorhanden ist, zeigen Dahlgren’s Zusammenstellungen 
(vgl. auch Ishikawa 1918). Demungeachtet glaube ich, dass viel 
Wahres in Pace’s Erklärung liegt. Es ist ja möglich, dass dieselben 
chemischen Stoffe, die, in grosser Dosis vorhanden, den Starrheit 
bewirkenden »Fadenapparat» hervorrufen, in geringerer Dosis zu 
einer Herabsetzung der Elastizität führen, obwohl dann ein »Faden- 
apparat» nicht wahrnehmbar ist. Bei Helosis nimmt der Faden
apparat an Deutlichkeit Hand in Hand damit zu, dass die Synergi
denhakenleisten mehr und mehr gegen die Embryosackwand ge
presst werden. Wäre die Embryosackspitze schmal, so würde die 
totale Zusammenpressung vermutlich erfolgt sein, bevor der Faden
apparat zu deutlicher Ausbildung gekommen ist. Dahlgren und 
Pace (vgl. S. 340) wollen oft den Eindruck erhalten haben, dass 
die Hai •cenbildung dadurch zustande gekommen war, dass die distale 
Partie der Synergide um die Endospermanlage herum emporge- 
wachsen war. Dass dieser Eindruck nicht der Wirklichkeit ent
spricht, zeigt die gradweise Entstehung der Hakenleisten bei Helosis 
und Plnmbagella. Das Emporwachsen der Synergidenbasis in der 
Mikropyle bei gewissen Kompositen ist offenbar eine ganz andere 
Sache.

Zusammenfassung.

1. Hakenleistenbildung wird an Synergiden bei Arten nachge- 
wiesen, die einer Anzahl ganz verschiedener Familien angehören.

2. Hakenleistenbildung ist auch an den Eizellen als normales 
Vorkommen bei Plnmbagella, Ditepalanthus und Helosis und als 
zufälliges bei Ulmaceae und Urticaceae zu beobachten.

3. Die gradweise Entstehung und das Verschwinden der Haken- 
leisten ist im Detail bei Helosis verfolgt worden.
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4. Die Entstehung der Hakenleistenbildung wird als ein rein 
mechanischer Vorgang erklärt. Es ist klar, dass sie mit der Form 
der primären Zellmembran in Zusammenhang steht. Diese Mem
bran ist in den Fällen, wo eine Leistenbildung später auftritt, stets 
primär konkav im Verhältnis zum Embryosacklumen. Die Leisten
bildung beruht darauf, dass diese Membran nicht direkt konvex 
werden kann, und ausserdem vermutlich darauf, dass die periphere 
Partie der Membran bald weniger elastisch wird als ihre zentrale 
Partie.

5. Das Verschwinden der Hakenleistenbildung beruht darauf, 
dass die Hakenleiste zusammengepresst wird, wrenn Endosperm und 
Eizelle an Volumen zunehmen.

(i, An lateralen und antipodialen Zellen ist oft eine basale Er
weiterung zu beobachten, die als den Synergidenleisten vergleichbar 
betrachtet wird.

7. Die basale »Erweiterung» von Antipoden, Eizellen und latera
len Zellen beruht vermutlich darauf, dass die Peripherie der Zell
membran bald »starr» wird, weshalb die Zunahme des Zellvolumens 
nur durch Dehnung der zentralen Partie der Membran geschehen 
kann.
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NORDISCHE VERBREITUNGSTYPEN.
Von

TYGE W. BÖCHER (Koben havn).

Gruppen verwandter Artverbreitungen (Verbreitungstypen) sind 
bei Untersuchungen über die pflanzengcographische Zuordnung 
oder Einteilung ganzer floristischer Bereiche und einzelner Pflan
zengesellschaften verwendet worden. In Vahl’s Arbeit über »Ma
deiras Vegetation» (1904) finden sich pflanzengeographische Spek
tren nicht nur für Pflanzengesellschaften, sondern auch für die 
ganze Tieflands- und die Hochlandsflora. In diesen Spektren ist 
das prozentische Vorkommen einiger Verbreitungstypen (z. B. des 
makaronesisch-atlantischen, des mediterranen Typs usw.) berech
net. Später haben verschiedene Forscher Verbreitungstypen ange
wandt, aber erst im Laufe der letzten Jahre, seil unsere Kenntnis 
der Areale wesentlich erweitert worden ist, haben die Verbrei
tungstypen so grosse Bedeutung erlangt, dass eine eingehendere 
Diskussion ihrer Umgrenzung und Anwendung erforderlich er
scheint.

Die Artverbreitungen können z. B. edaphisch, klimatisch oder 
historisch bedingt sein. Die meisten beruhen zweifelsohne auf 
einem Komplex verschiedener Faktoren, deren wichtigste meist die 
klimatischen sind. Ein System von Verbreitungstypen, das alle 
möglichen Faktoren, die für die Artgrenzen von Bedeutung sind, 
in Rechnung zöge, würde unübersehbar werden. Deshalb muss 
man sich — wenn man das kausale Moment mitberücksichtigen 
will — auf eine Gruppe von Faktoren beschränken, wobei es 
wohl am natürlichsten ist, die klimatische zu wählen.

ln den meisten vorliegenden Systemen von Verbreitungstypen 
sind jedoch die kausalen Betrachtungen in den Hintergrund ge
drängt. Man hält sich hauptsächlich an die Areale, denkt sich aber
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wohl meist dabei, dass diese durch das Klima bedingt sind. Diese 
Art der Behandlung hat ihre Vorteile und ihre Nachteile. Die 
Vorteile bestehen darin, dass die Gruppen leicht zu definieren sind, 
und dass die Einordnung der Arten nur die Kenntnis der Plazie
rung der Areale auf der Karte erfordert. Die Nachteile dagegen 
liegen darin, dass die Gruppen auf diese Weise leicht einen in 
biologischer Hinsicht allzu heterogenen Inhalt bekommen; letzteres 
gilt vor allem für Verbreitungstypen mit grossen Arealen.

Unter den über die grössten Teile von Europa verbreiteten Arten 
finden sich z. B. einige, die in Westeuropa in bezug auf Mikroklima 
und Erdboden recht wählerisch sind und daher selten auftreten, 
und andere, die in Osteuropa wählerisch und relativ selten sind. 
Sie gehören, im grossen gesehen, ein und demselben Arealtyp an, 
sind aber in biologischer Beziehung Gegensätze, da die eine Art 
ozeanische, die andere kontinentale Verbreitungstendenzen bat. 
Wenn man Häufigkeit und Ökologie der Arten innerhalb eines 
Areals unberücksichtigt lässt, besteht die Gefahr, dass die Verbrei
tungstypen zu einem Rahmen um mehr oder minder nichtssagende 
Gruppen werden. Zum Teil auch aus diesem Grunde wurde die 
Bezeichnung »biologischer Verbreitungstyp» vorgeschlagen. Hierun
ter versteht man Arealtypen, bei denen die Areale durch biolo
gische Verhältnisse — im besonderen die Abhängigkeit der Art 
vom Klima — zu erklären versucht werden.

Zahlreiche Forscher haben es unternommen, Klarheit über die 
klimatischen Forderungen der verschiedenen Arten zu gewinnen. 
Zu den bedeutendsten Versuchen auf diesem Gebiete gehören die 
Arbeiten von Enquist und Hjelmquist. Es wäre natürlich gut, wenn 
viele Untersuchungen von Verbreitungstypen einzelner Arten in so 
eingehender Behandlung vorlägen, wie dies für die Buche durch 
Hjelmquist’s Arbeit der Fall ist. Solche Untersuchungen sind jedoch 
erst im Laufe der Zeit zu erwarten; auf alle Fälle sind eingehende 
Analysen aller Grenzen für jede einzelne Art unmöglich durchzu
führen. Die gründlich untersuchten Arten können dagegen als 
feste Anhaltspunkte dienen und grosse Bedeutung für den Aufbau 
eines Systems biologischer oder klimatischer Verbreitungstypen 
gewinnen.

Enquist (1924, Abb. 4) gibt eine Übersicht über die Wärmefor
derungen einer Reihe von Arten. Er verbindet dabei die extremen 
Typen, wie Ilex aquifolium und Ledum palustre, durch eine Reihe 
von Zwischentypen. Er geht von den Nordostgrenzen (für ozeani-
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sehe Arten) Ober die Nordgrenzen zu den Nordwestgrenzen (für 
kontinentale Arten). Enquist nimmt an, dass alle diese Grenzen 
durch die verschiedenen Forderungen der Arten in bezug auf ge
wisse Temperaturmaxima, d. h. eine bestimmte Anzahl von Som
mertagen, bedingt seien. So benötigen kontinentale Arten kurze 
Zeiträume mit hohen Maxima, während ozeanische Arten von 
niedrigen Maxima und langen Zeiträumen abhängen. Selbst w'enn 
ich mit Langlet (1935) einer so einfachen Erklärung der Nord
grenzen sehr zweifelnd gegenüberstehe und annehmen möchte, 
dass noch andere, z. B. thermische und hygrische Bedingungen eben
falls von Einfluss sein können, glaube ich doch anderseits, dass 
Enquist hier einen recht wichtigen Punkt berührt; so hat er u. a. 
gezeigt, dass ozeanische, indifferente und kontinentale Arten eine 
kontinuierliche Serie bilden, die im wesentlichen von den gleichen 
klimatischen Funktionen, nur in verschiedener Stärke und Dosie
rung, bedingt sein kann. Es ist daher tatsächlich eine schwierige 
Aufgabe, Typen innerhalb der Reihe ozeanische-indifferente-kon- 
tinentale Arten abzugrenzen.

Es wurde der Versuch gemacht (Bücher 1938), in Grönland die
jenigen Arten, deren Grenzen Januarisothermen, Isoparallagen und 
Isohyctcn folgen, die in Grönland alle parallel verlaufen, als ozea
nisch oder kontinental zu bezeichnen, während jene, die Sommer
isothermen (Juli) folgen, als kälte- oder wärmefordernd und in
different gegenüber dem Kontinentalitätsgrad bezeichnet wurden. 
Schliesslich wurden Arten, die sich in bezug auf die Lage der 
Nord- oder Südgrenze intermediär zwischen den indifferenten und 
den von der Kontinentalität abhängigen verhielten, auf besondere 
Weise bezeichnet. Gegen die Art der Abgrenzung der ozeanischen 
und der kontinentalen Arten können wohl kaum wesentliche Ein
wendungen erhoben werden; dagegen kann mit gewissem Recht 
geltend gemacht werden, dass die Juliisothermen im allgemeinen 
nicht als Grundlage indifferenter Arten zu verwenden sind, da 
gerade diese Kurven ganz bedeutend vom Kontinentalitätsgrad 
beeinflusst werden. Es wäre besser, wenn klimatologische, die 
Länge der Vegetationszeit ausdrückende Kurven vorlägen und be
nutzt werden könnten.

In Tabelle 1 wird eine Zusammenstellung von Angaben über die 
Länge der Vegetationszeiten und die Sommerwärme in Grönland 
gegeben. Westgrönland ist — w'ie aus dieser Tabelle ersichtlich — 
bedeutend wärmer und hat eine viel längere Vegetationszeit als
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Ostgrönland auf dem gleichen Breitengrad (siehe z. B. die Anzahl 
der Monate mit einer mittleren Temperatur über 6 ). Auch die 
Julitemperatur ist durchgehends in Westgrönland am höchsten. 
Hiernach darf mein Hauptergebnis, dass die Arten, deren Nord
grenzen am weitesten nördlich in Westgrönland liegen, als wärme
fordernd und nur in geringem Grade abhängig vom Kontinen- 
talitätsgrad zu bezeichnen sind, als richtig betrachtet werden.
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Tabelle 1.

Westgrönland. Ostgrönland.

Breite
Juli Anzahl Monate mit

Mittel- einer Mitteltempe-
tempera- ratur über

tur o° ! 4° | (>° | 8°

Breite
Juli j Anzahl Monate mit 

Mittel- j einer Mitteltempe- 
tempera- I ratur über

tur 0° 4° 1 (i° j 8°

72°47' 4,9 J 2 0 0
70°30' 8,3 4 3 2 * o o

C
O 4.4 3 i 0 0

69°14' 7,5 , 4 3 9 ()

65°25' 9,1 5 4 3 2 65°37' 7.i :> 3 1 0

64° 11' 0,5 5 3 2 0

Alle Stationen sind Küstenstationen. Die Zahlen sind Helge Petersen’s Abhand
lung aus dem Jahr 1935 entnommen.

Von Nordeuropa ist es ziemlich leicht, klimatologisches Material 
zur Beleuchtung des Kontinentalitätsgrades zu beschaffen. Es liegen 
Karten über Juli- und Januarisothermen und Isoparallagen vor 
sow'ie solche, die auf verschiedenen klimatischen Formeln auf
gebaut sind. Es ist also nicht schwierig festzustellen, ob die Gren
zen einer Art den Kontinentalitätskurven folgen oder nicht. Dagegen 
ist es schwieriger, Kurvenmaterial zu beschaffen, das zur Beleuch
tung der Klimaforderungen dienen kann, von denen die gegen
über der Kontinentalität indifferenten Arten am stärksten abhängig 
sind. Die Juliisothermen sind gerade für Nordeuropa sehr wenig 
geeignet, da sie zum grossen Teil längs der norwegischen Küste 
verlaufen. Enquist’s Kurven für die Anzahl der Tage, deren Höchst
temperatur 0° und 7° übersteigt, sind auch nicht geeignet, da sie 
den gleichen Verlauf nehmen wie die Grenzen der besprochenen 
Serie von ozeanischen-indifferenten-kontinentalen Arten. Ähnliches, 
wenn auch vielleicht weniger ausgeprägt, gilt von den Rubinstein’
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schen Kurven i'iir die Anzahl von Tagen mit einer mittleren Tem
peratur über 5°.

Nimmt man an, dass die »indifferenten» Arten wärme-kälte- 
fordernd sind, ohne ozeanisch oder kontinental zu sein, könnten 
sie, wie auch für Grönland angenommen wurde, von der Wärme
summe und der Länge der Vegetationszeit abhängen. Die Länge 
der Vegetationszeiten angehende, klimatische Kurven müssten die 
Wärmegrade im Frühjahr und im Herbst ganz besonders berück
sichtigen. Tatsächlich scheinen auch die Isothermen für April- 
Mai und September gute Anhaltspunkte für eine Schätzung der 
Länge der Vegetationszeit zu gehen. Es ist auffallend, dass diese 
Kurven im Norden im grossen und ganzen senkrecht zu den 
Januar- und Juliisothermen verlaufen, und dass sie hierin vielen 
Nord- und Südgrenzen für »indifferente» Arten gleichen.

Die Isothermenkarten für Frühjahr und Herbst erinnern gar 
nicht so wenig an phänologische Karten (Ihne1, Schrepfer u. a.), 
die das Einsetzen der Blüte oder der Fruchtreife hei verschiedenen 
Pflanzen angeben. Diese Karten haben den Vorteil, dass sie auf 
biologischen Beobachtungen beruhen; ihre Bedeutung für die Ab
grenzung der kontinental-ozeanischen von den indifferenten Arten 
steht und fällt aber mit der Tatsache, oh die gewählte Art indif
ferent ist oder nicht. Die Karte von Iiine und Kirchhoff über 
die Blüte von Syringa scheint für den Norden kältere und wärmere 
Bereiche gut voneinander abzugrenzen. Eine Karte über die Reife 
der Früchte von Rosskastanien (Schrepfer) gibt besser als Wärme
summenberechnungen einen Begriff von der Wärme, der die Ve
getation im Laufe des Frühjahrs und Sommers an verschiedenen 
Orten ausgesetzt war.

Trotz der Tatsache, dass die Länge der Vegetationszeit und die 
Wärmesumme sowie phänologische Kurven auch etwas vom Kon- 
tinentalitätsgrad beeinflusst werden, gibt dieses Material doch eine 
Möglichkeit zur Fundierung des Begriffes »weder ozeanische noch 
kontinentale Art». Es sind dies Kurven, die im wesentlichen den 
gleichen Verlauf zeigen wie die Grenzen des Getreidebaus und des 
Weinbaus, die Nordgrenze des Medilerranbereiches und die Süd
grenze der Tundraregion, kurz gesagt Kurven, die zonalen Schei
delinien folgen.

Schematisch genommen, verlaufen die Grenzen der typisch in-
1 Literatur vgl. »Phänologische Mitteilungen», herausg. von E. Ihne, Darmstadt, 

und Walter (1927).
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differenten Arten in west-östlicher Richtung, während sich die der 
typisch ozeanischen und kontinentalen Arten die Meeresküste ent
lang ziehen. Arten, deren Grenzen schräg zur Küste verlaufen, sind 
intermediär, müssen aber mit den ozeanischen und kontinentalen 
zusammen betrachtet werden. Arten, deren Grenzen sich der Ost- 
Westrichtung nähern, fallen dagegen am besten mit den indiffe
renten zusammen, wenngleich die Kontinentalität einiges für die 
Lage der Grenze bedeutet.

Es ist wohl kaum zu bestreiten, dass die Grenzen der Arten von 
der Kontinentalität abhängig oder unabhängig sein können, und 
dass die Grenzen der unabhängigen Arten durch die zonal ver
teilten Wärmeunterschiede auf der Erde bedingt sein können. 
Und doch ist der klimatologisch-phänologische Unterbau der Pflan
zengrenzen so hypothetisch, dass es gewagt wäre, ein System von 
Verbreitungstypen allein hierauf aufzubauen. Wir müssen in an
derer Weise Vorgehen, z. B. einige besonders charakteristisch ver
laufende Artgrenzen oder einige der wichtigsten pflanzengeogra- 
phischen Scheidelinien wählen. Diese können nämlich zu einer 
genaueren Gliederung der Flora in Verbreitungstypen verwendet 
werden, indem untersucht wird, ob die Areale der Arten ganz 
oder annähernd von diesen Linien umschlossen werden.

Es liegt nahe, in erster Linie solche regional pflanzengeogra
phischen Grenzen zu benutzen, die nicht oder nur in geringem 
Grad durch die Kontinentalität bedingt sind. Innerhalb des ark
tischen Gürtels hat man hier die Grenze zwischen dem 
hoch arktischen und dem niederarktischen Bereich. 
In den Bergen Skandinaviens entspricht dieser die Grenze zwischen 
regio alpina inferior 1 einerseits und regio alpina inferior 2 samt 
regio alpina superior anderseits (du Rietz 1925). Die Grenze wird 
am besten bei der Nordgrenze für Weidenkratt und Hochstauden
vegetation gezogen, ist im übrigen aber eine kombinierte, durch 
grosses Florengefälle gekennzeichnete Vegetations- und Floragrenze 
(vgl. Bücher 1938).

Die Südgrenze des arktischen Gürtels wird im allgemeinen als 
mit der Waldgrenze, die auch von der Kontinentalität ziemlich 
unabhängig ist, gleichlaufend angegeben, wenngleich nicht ver
gessen werden darf, dass gewisse stark ozeanische Küstenstrecken 
natürlich waldlos sind, trotzdem sie südlich vom arktischen Be
reiche liegen. Auch die arktisch-alpine Waldgrenze ist sowohl 
eine Flora- als eine Vegetationsgrenze.
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Die nächste Grenze kann am besten gleichlaufend mit der 
Nordgrenze der Eiche gezogen werden, die als Scheide zwi
schen der nördlichen Nadelwaldregion und der südlichen Eichen- 
Nadelwaldregion dient und mit bedeutendem Florengefälle ein
hergeht. Sowohl du Rietz (1925) als Troll (1925) und Walter 
(1927) schreiben dieser Grenze grösste Bedeutung zu; sie scheidet 
den mitteleuropäischen von dem zirkumborealen Florabereich ab.

Die letzte, allgemein anerkannte Grenze, die für den Norden in 
Betracht kommen könnte, ist die Grenze zwischen der Eichen- 
Nadelwald- und der reinen Laubwaldregion. Hier haben wir es 
dagegen mit einer klaren Kontinentalitätsgrenze zu tun, die nicht 
zusammen mit den anderen anwendbar ist. Zu einer Abtrennung 
eines sehr südlich gelegenen Bereiches innerhalb des Nordens 
bedient man sich besser z. B. der Nordgrenze von Euonymus euro- 
paeus, die das nördliche Jütland und in Schweden beinahe alles 
mit Ausnahme von Schonen, Halland, Blekinge und Öland ab
schneidet. Hård af Segerstad führt verschiedene Arten an, deren 
absolute Grenzen oder Häufigkeitsgrenzen dieser Euonymus-Grenze 
entsprechen; die Grenze der Weissbuche in Schweden kann hin
zugefügt werden.

Im Norden können also 4 bis 5 Gürtel unterschieden werden, 
für welche die folgenden Bezeichnungen und Abkürzungen vorge
schlagen werden:

ah — die hocharktische Region, 
al — die niederarktische Region, 
b — die boreale Region,1
s — die mitteleuropäische Region (mit 2 Abteilungen).

Gegenüber einer solchen Einteilung könnte jedoch der Einwand 
erhoben werden, dass sie eine radikale Änderung der seit längerer 
Zeit anerkannten Pflanzengürlel bedeutet, da ja, wie bekannt, die 
gemässigte Zone im allgemeinen in eine Nadelwald- und eine 
Laubwaldzone unterteilt wird. Wie wichtig auch immer eine sol
che Aufteilung in Zonen sein mag, kann doch nicht geleugnet 
werden, dass sie mit einer von Norden nach Süden verlau
fenden Gliederung der Vegetation in Pflanzengürtel nichts zu tun

1 Das Wort boreal wird von einigen Zoogeographen als Bezeichnung für jene 
Arten verwendet, die von der Waldgrenze bis zur subtropischen Wüste reichen. 
Koppen gebraucht das Wort tiir einen Klimatyp, der der Nadelwaldregion ziem
lich gut entspricht.
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hat. Die Nadelwald- und die Laubwaldzone sind vielleicht für die 
Geographie von grösserer Bedeutung als für die Botanik, die ein 
eingehendes biologisches Verständnis der Grenzen, mit denen sie 
arbeitet, anstreben muss.

Mit Hilfe der besprochenen Regionen können nun die Wärme
forderungen der Arten auf recht praktische Weise ausgedrückt 
werden. Folgende Skala wurde aufgestellt; sie reicht von den 
nördlichsten bis zu den südlichsten Arten:

ah hocharktische Verbreitung, besonders nördlich tier Wei- 
denkrattgrenze.

a arktisch, in beiden arktischen Regionen.
al niederarklisch, besonders in der niederarktischen Region.
ab (alb) arktisch-boreale Verbreitung (niederarktisch-boreale 

Verbreitung).
bal boreal, jedoch mit in die warmen Teile der niederark

tischen Region vorgeschobenen Lokalitäten.
b boreale Verbreitung.

bs boreal, jedoch nach Süden zu beträchtlich in die mittel
europäische Region reichend.

sb mitteleuropäisch-boreal. Hauptverbreitung südlich der Ei
chengrenze, aber weit in die boreale Region hinein
reichend.

s1 mitteleuropäisch. Nordgrenze ungefähr hei der Eichen
grenze oder etwas weiter südlich.

sd8 südlich-mitteleuropäisch. Nordgrenze etwa bei der Euonij- 
mus-Grenze.

Auf eine Gliederung der Flora auf Grund der Wärmeforderungen 
sollte eine Gliederung bezüglich des Verhaltens der Arten dem 
Kontinentalitätsgrad gegenüber folgen. Auch hier dürfen wir uns 
nicht ausschliesslich auf die meteorologischen Kurven stützen, 
sondern müssen die Artgrenzen heranziehen. Mit Gams (1931—32) 
sei zunächst darauf hingewiesen, dass die Kontinentalität sowohl 
hygrisch als thermisch sein kann, und dass einige Arten fast ganz 
von der hygrischen Seite der Kontinentalität her bestimmt werden 
(vgl. Degelius 1935). Dort, wo mit ziemlicher Sicherheit angenom
men werden darf, dass die hygrischen Verhältnisse entscheidend

s soll auf südlich hindeuten.
Der Index d weist auf Dänemark hin.
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sind, sollte dies in der Bezeichnung für den Verbreitungstyp der 
Art zum Ausdruck kommen, ln den meisten Fällen sind die Arten 
sicher von der thermischen und von der hygrischen Kontinenta- 
lität abhängig, in manchen Fällen überwiegend von der thermi
schen (Enquist, Hjelmquist).

Eine Skala für das Verhalten der Arten gegenüber der Kontinen- 
talität sollte auch jene Arten umfassen, die, wie erwähnt, eine 
grosse Verbreitung haben, deren Häufigkeitsgrenzen aber den 
Ozean entlang verlaufen. Ausserdem sollten die indifferenten 
Arten einbezogen werden:

o, ozeanisch (euozeanisch) 
o, subozeanisch
o3 weitverbreitet mit ozeanischer Tendenz 
x indifferent
c3 weitverbreitet mit kontinentaler Tendenz 
c2 subkontinental 
c, kontinental (eukontinental) 

hy (als Nachsilbe) = hygrisch ozeanisch bzw. 
hygrisch kontinental.

Eine Begrenzung der einzelnen Typen 
für sich vorgenommen werden. Es sei von Norden her begonnen. 
Hier besteht die Schwierigkeit einer Abgrenzung der arktisch-ozea
nischen gegen die arktisch-kältefordernden Arten, da beide Typen 
wenigstens gegen Süden der Aussenküste zustreben, wo der Sommer 
kühl und feucht ist. Untersuchungen über die Gesamtverbreitung 
können jedoch meist aufklären, ob es sich um Ozeanitätsforde- 
rungen oder um Kälteforderungen oder um eine Kombination von 
beiden handelt. Da der hocharktische Bereich im ganzen kontinen
tal ist, ist es nicht weiter erstaunlich, dass die hocharktisch-ozea
nischen Verbreitungstypen so gut wie fehlen. Ranunculus glacialis 
ist wohl die einzige Art, die vielleicht die Bezeichnung hochark
tisch-ozeanisch verdient. Dagegen umfasst der hocharktisch-konti
nentale Verbreitungstyp zahlreiche Arten, und hier bietet sich die 
Möglichkeit, Cj-, c2- und c3-Arten zu unterscheiden. Je weiter 
südlich man vordringt, desto mehr ozeanische Arten findet man 
und desto ausgeprägter ozeanisch werden sie. Eine Pflanze wie 
Alchemilla alpina hat bereits eine typisch ozeanische Verbreitung; 
ihre Grenzen in Grönland und in Skandinavien scheinen bei der 
Abgrenzung der ozeanisch-arktischen Bereiche besonders wertvoll 
zu sein. Arten, deren Hauptverbreitung mit jener von Alchemilla
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alpina zusammenfällt, sollten ozeanische Tendenzen aufweisen, 
während andere, die in ihrem Häufigkeitsbereich selten Vorkom
men, vermutlich kontinentale Tendenzen haben. Für Grönland 
dürfte die Grenze, die z. B. Alchemilla alpina, Sedum annuum, 
Thymus arcticus einerseits und Arnica alpina, Cassiope tetragona, 
Carex supina und Juncus castaneus anderseits darstellen, gleiche 
Bedeutung haben wie in Fennoskandia die Grenzen von Erica- 
Ledum und Scirpus caespitosus-Chamaedaphne.

Für Skandinavien fehlt bisher eine auch klimatische Betrach
tungen umfassende Behandlung der ganzen Gebirgsflora. Ohne 
hier ein historisches Moment in der Verbreitung der zentrischen 
Arten in Zweifel ziehen zu wollen, möchte ich nicht unterlassen, 
nachdrücklich darauf aufmerksam zu machen, dass gerade viele 
bizentrische Arten an jene Gegenden gebunden sind, die am 
kontinentalsten zu sein scheinen. Sowohl die Karten über die 
Januarisothermen als gewisse Karten über thermische Kontinen- 
talität (siehe Gams, a. a. o.) deuten an, dass der Bereich der bizen- 
trischen Arten oft klimatisch bedingt sein kann. So weist Gams 
z. B. darauf hin, dass das Areal einer in den Alpen bizentrischen 
Art wie Juncus arcticus kontinentalitätsbedingt sein kann. Geben 
uns nicht Carex parallela und Rhododendron lapponicum mit ihrem 
Areal in Skandinavien ein ziemlich gutes Bild von dem kontinen
talsten Gebirgsbereich hier? Es ist auffallend, dass sich sowohl 
Narthecium als Blechnum von Westen her ins Land einschieben, 
und zwar gerade in den Bereich, wo die bizentrischen Arten 
ausfallen (vgl. die Karten bei Holmboe). Alles in allem müssen 
wir doch zugeben, dass, selbst wenn auch ein Versuch zur Auf
teilung der arktisch-alpinen Flora in kontinentale, ozeanische und 
indifferente Arten gemacht worden ist, zur Erreichung ganz siche
rer Resultate noch weitere Untersuchungen aus anderen nörd
lichen Gegenden erforderlich sind. In diesem Zusammenhang be
sitzt die Bearbeitung der Alaska-Flora von Hultén besonderes 
Interesse. Wenn ein und dieselbe Art bei einer Einzeluntersuchung 
von Alaska, Grönland und Skandinavien dem Kontinentalitätsgrad 
gegenüber die gleiche Haltung aufweist, so kann sie ruhig einem 
Verbreitungstyp zugeordnet werden.

Viel besser sind wir daran, wenn wir uns der borealen oder 
der mitteleuropäischen Flora zuwenden. Von den entsprechenden 
Gegenden gibt es nämlich reichliches floristisclies Material, und 
die klimatischen Observationsorte liegen so nahe beieinander,
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dass eine gründliche Untersuchung des Verhältnisses zwischen 
Verbreitung und Klima vorgenommen werden kann, ohne dass 
man sich dabei in Spekulationen verliert. Die Abstufung von 
ozeanischen zu kontinentalen Arten ist von Holmboe, Hård, Ko- 
tilainen, Granlund, Sterner, Wangerin, Steffen, W. Christiansen, 
Matthews, Meusel u. a. m. eingehend studiert worden.

Es ist einleuchtend, dass im Norden das ozeanische Element 
ausgeschieden werden sollte. Dies könnte am besten mit Hilfe 
der Erica tetralix-Ledum-Grenze (in Verbindung mit der Narthecium- 
Grenze) geschehen (vgl Granlund, a. a. o.). Alle jene Arten, deren 
absolute Grenzen oder Häufigkeitsgrenzen ungefähr mit der Erica- 
Narthecium-Ledum-Grenze zusammenfallen oder westlich von dieser 
liegen, könnten als ozeanisch bezeichnet werden.

In einigen Fällen könnte vielleicht die Ausscheidung einer be
sonderen »hyperozeanischen» Gruppe notwendig werden. Im Nor
den würde diese auf die Färöer und das westliche Norwegen be
schränkt sein (Erica cinerea-Grenze).

Westliche Arten, deren Areale sich ziemlich weit ostwärts der 
Erica-Ledum-Grenze ausbreiten, könnten treffend als subozeanisch 
bezeichnet werden, während östliche Arten, deren Häufigkeitsgren
zen oder absolute Westgrenzen bei der Erica-Ledum-Linie oder 
weiteröstlich liegen, kontinental genannt werden könnten. Auch für 
letztere wäre vielleicht im Norden eine weitergehende Einteilung 
erforderlich, da nicht wenige — hyperkontinentale — Arten nach 
Finnland,ins nördliche Norwegen und nach Schweden hineinreichen. 
Vielleicht könnte die Scirpus caespitosus-Chamaedaphne-L\n\e (vgl. 
Thomson 1924) für die Abgrenzung von gewisser Bedeutung sein.

Die Klassifizierung in Anlehnung an die Erica-Ledum-Linie stösst 
jedoch auf einige Schwierigkeiten. Erstens gehören zum ozeanischen 
Element auch solche Arten, deren Ostgrenzen nach Südosten laufen, 
und zwar in den stumpfen Winkel zwischen der Ostgrenze von 
Erica und der Nordgrenze von Quercus. Die meisten würden — 
wie z. B. die Grenzen der Buche und des Efeus — Kontinentali- 
tätsgrenzen sein, aber die Grenzen einer Reihe anderer Arten 
kommen so nahe an die Eichengrenze heran, dass man geneigt 
ist, sie als indifferent zu bezeichnen oder ihnen eine schwach 
ozeanische Verbreitungstendenz zuzuschreiben. Hier wäre es ange
bracht, eine Nordostgrenze für eine bestimmte Art zu wählen 
und diejenigen Arten, die nördlich dieser Grenze verlaufen, als 
indifferent zu bezeichnen.
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Für die kontinentalen Arten bestehen ähnliche Schwierigkeiten. 
Ein Vergleich der SiERNERSchen Karten für Cynanchum, Viola 
mirabilis und Ononis arvensis ergibt, dass sich die Westgrenzen 
dieser Arten in einem Punkt etwas südlich von Kiel schneiden 
und sich von diesem Schnittpunkt aus fächerförmig nach Norden 
und Süden ausbreiten. Im Norden haben wir von Ost nach West 
die Cynanchum-, Viola- und Ononis-Grenze, im Süden erscheint sie 
in umgekehrter Reihenfolge. Man kann sich nun die Frage stellen, 
welche Art in ihren Klimaforderungen am kontinentalsten ist; 
es ist aber schwer oder gar unmöglich, eine Antwort hierauf zu 
geben. Man kann statt dessen darauf hinweisen, dass die Lage 
dem Übergang zwischen den Grenzen für euallantische und medi
terran-atlantische Arten entspricht. Südlich von Dänemark ent
sprechen die Grenzen von Erica tetralix und Cynanchum einander 
ebenso gut wie die von Erica und Ledum im Norden. Erica und 
Cynanchum folgen Linien mit der gleichen thermischen Kontinen- 
talität und sind gegen Süden wahrscheinlich in hohem Masse von 
einem kühlen Sommer abhängig, während die mediterran-atlanti
schen (Ilex aquifolium) oder die boreal-kontinentalen (Ledum, 
Picea) Arten von der Länge des Winters und seiner Kälte abhängig 
sind. Ononis aruensis nähert sich den boreal-kontinentalen Arten, 
von denen viele bis hinaus zur Westküste von Norwegen reichen, 
während sie sonst in Westeuropa selten sind oder ganz fehlen. 
Viola mirabilis nimmt eine Zwischenstellung zwischen den beiden 
extremen Typen ein.

Man könnte vielleicht behaupten, dass die den Kontinentalitäts- 
kurven folgende Erica letralix ozeanischer als Ilex ist, der nur 
Winterisothermen oder Kurven für eine grosse Anzahl von Tagen 
mit einer Höchsttemperatur von über 0° folgt. Solche Überlegungen 
führen jedoch auf Irrwege: eine Art wie Erica cinerea würde ja 
auf diese Weise weniger ozeanisch als Erica tetralix erscheinen. 
Es ist sicher am besten, die mediterran-atlantische oder boreal- 
kontinentale Verbreitungstendenz in einer bestimmten Weise an
zugeben, da wohl kaum geleugnet werden kann, dass der biolo
gische und arealmässige Unterschied zwischen diesen und den 
echten ozeanischen und kontinentalen Verbreitungen sehr wichtig 
ist. Um anzuzeigen, dass eine Art nur oder besonders ozeanisch 
gegen Norden oder kontinental gegen Süden ist, könnten eventuell 
die Zeichen L und ~\ verwendet werden. Damit soll veranschaulicht 
werden, dass sich die Areale entweder gegen Süden oder gegen

24 43736 Svensk Botanisk Tidskrift. 1943.
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Norden ausbreiten. Die Zeichen V und-1 könnten dann für nörd
liche Arten verwendet werden, die nach Süden zu ozeanisch sind, 
und für südliche Arten, die nach Norden zu kontinental sind.

Es bleibt noch die Klärung der Frage, wie die nicht wenigen 
mitteleuropäischen Arten aufzufassen sind, die nach Osten und 
Westen von Konlinentalilätskurven begrenzt werden. Wir können 
die eine Arealgrenze aussen um die andere zeichnen, so dass 
geschlossene Kurven auf der Karte von Europa entstehen; dabei 
können wir mit einem engeren Bereich, wie z. B. dem für Sca- 
biosa canescens, beginnen, um über die Areale für Koeleria pgrami- 
data, Carpinus, Fagus zu einem ziemlich grossen Areal, wie dem 
für Hypericum montanum, zu gelangen. Es ist klar, dass ein eng
lischer Pflanzengeograph alle diese Areale als kontinental bezeich
nen würde, während ein russischer sie vielleicht ozeanisch nen
nen wollte. Beide Standpunkte lassen sich verteidigen. Deshalb 
wäre es am richtigsten, einen besonderen Verbreitungstyp zu 
wählen, der mit H zu bezeichnen wäre (die beiden senkrechten 
Striche im H weisen auf die beiden Grenzen hin) und nach Belie
ben allein stehen oder, wo die Arten überwiegend kontinental 
oder überwiegend ozeanisch erscheinen, mil gewissem Vorbehalt 
als ozeanisch (Fagus: so2(L)H) oder als kontinental (Scabiosa canes
cens: sdcjfl) aufgefasst werden könnte.

Sowohl indifferente als ozeanische und kontinentale Arten, be
sonders aber weitverbreitete Arten, sind oft polymorph, ln mehre
ren Fällen wäre es möglich, verschiedene Rassen (Öko- oder Topo- 
typen) oder Rassengruppen zu unterscheiden, die in der Regel 
jede für sich auf ihren Verbreitungstyp bezogen zu werden ver
dienen. Um darauf hinzuweisen, dass dies wahrscheinlich oder 
sicher der Fall ist, wäre es wohl angebracht, die Bezeichnung p 
(polymorph) hinzuzufügen. So wäre z. B. Ranunculus acer mit 
sbxp zu bezeichnen, Ranunculus acer var. pumila dagegen mit balo3.

Nach dieser Besprechung der Areale soll nunmehr versucht 
werden, eine Übersicht über die biologischen Verbreitungstypen des 
Nordens zu geben und diese an Hand von Beispielen zu erklären.

Hocharktische (hochalpine) Verbreitungstypen:
ahx Papauer radicatum (p), Campanula uniflora.
ahT Alopecurus alpinus, Ranunculus sulphureus, Pleuropogon

Sabinei.
aho2 Ranunculus glacialis.
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ahcj Lesqaerella arctica, Dryopteris fragrans, Braga purpurascens.
ahc2 Carex nardina.
ahc2 1 Cassiope tetragona, Arnica alpina.
ahca Carex rupestris.

Arktische (alpine) Verbreitungstypen:
ax Luzula confusa, Saxifraga oppositifolia.
ac2 oder acx Kobresia Bellardi, Rhododendron lapponicum, Pirola

grandiflora.

Niederarktische (niederalpine) Verbreitungstypen:
alx Empetrum hermaphroditum, Tofieldia minima.
alo2 Cerastium cerastioides, Carex rufina, Sibbaldia procumbens.
al°3 Phgllodoce coerulea, Loiseleuria procumbens.
alcx Arabis arenicola.
alco Junens castaneus, Carex microglochin.
alc3 Pedicularis lapponica.

Arktisch-boreale (alpin-subalpin-boreale) Verbreitungstypen:
abx Polggonum viviparum.
albo2 Sedum roseum.
abcx Carex supina.
abc2(c3) Equisetum variegafum, Betula nana.

Boreal-niederarktische (subalpin-niederalpine) Verbreitungstypen:
balx Angelica archangelica, Juniperus communis montana.
baIo2 Alchemilla alpina, Sedum annuum.
balcj Orchis rotundifolia, Carex pratensis.
balc2(cs) Draba aurea, Rubus chamaemorus.

Boreale (subarktische) (boreal-subalpine) Verbreitungstypen:
bx Botrychium boreale, Ranunculus platanifolius.
bo8 Gentiana purpurea.
bcx Calypso bulbosa.
bc2 Mgricaria germanica, Nigritella nigra, Pedicularis sceptrum

Carolinum.

Boreale, südlich gehende Verbreitungstypen:
(viele hiervon auch im niederarktischen-niederalpinen Gürtel)

bsx Rubus saxatilis, Vaccinium myrtillus.
l)SOä Cornus suecica, Blechnum spicant (hy), Subularia aquatica,

Viola palustris, Myrica gale (D.
bs r Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum (p).
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hsCj Chamaedaphne cahjculata, Ledum palustre, Cineraria in- 
tegrifolia.

Ilse., Pinus siluester, Picea excelsa, Andromeda polifolia (i). 
bscs 1 Arctostaphijlos uva ursi, Majanthemum bifolium.

Mitteleuropäische, nördlich gehende Verbreitungstypen: 
sbax Campanula rotundifolia (p), Hippuris vulgaris. 
sbx Lathy ras pratensis. Linum catharticum, Fragaria vesca. 
sbOi Narthecium ossifragum.
sbo2 Galium saxatile, sbo2 (L) hy Nephroma lusitanicum. 
sbos Calluna vulgaris, Carex pilulifera.
sbCi Calamagrostis arundinacea.
sbc2 Avena pratensis, Plantago media, Viscaria vulgaris. 
sbc,, Hgpochoeris maculata, Arenaria serpyllifolia, Erigeron 

acer (? c2).

Mitteleuropäische, bis zur oder nahe an die Eichengrenze rei
chende Verbreitungstypen:

sx Quercus robur, Prunus spinosa, Erophila verna (? c3).
soj Erica cinerea, Erica tetralix, Sticta limbata (hy).
so! L Ilex aquifolium.
so2 Hypericum pulchrum, Aira praecox.
so3hy Alectoria bicolor, Sticta silvalica.
so3 Jasione montana, Holcus mollis. sos L Hedera helix. 
scx Seseli libanotis, Melampyrum cristatum, Phleum phleoides. 
sc2 Astragalus glycypliyllus, Filipendula hexapetala, Viola

hirta.
sc3 Convolvulus arvensis, Allium oleraceum, Silene nutans.

Mitteleuropäische Verbreitungstypen, die bis zur Euonymus-Grenze
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oder nahe an diese heranreichen:

sdx Euonymus europaeus.
sdMe1 Fumana procumbens, Helianthemum caiuim.
sdo! Genista anglica.
sdo2 Ornithopus perpusillus.
sdo3 Sarothamnus scoparius, Corynephorus canescens (H).
sdcx Inula vulgaris, Malva alcea, Adonis 

arenarium, Potentilla arenaria.
vernalis, Gnaplialium

1 Mit Me werden südliche Arten bezeichnet, die ihre Hauptverbreitung im Be
reiche des Mittelmeers haben (submediterrane Arten).
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sdc^Me1 Medicago minima, Tunica prolifera. 
sdc^lo1 2 Trifolium alpestre, Pulmonaria angustifolia. 
sdc2 Cornus sanguinea, Genista tinctoria. Pulsatilla vulgaris (H).
sdc3 Trifolium striatum.

Nach der Darstellung dieses Systems von Verbreitungstypen wird 
der Leser vielleicht nach einer eingehenderen Erläuterung seiner 
Bedeutung fragen. In diesem Zusammenhang darf ich auf die bei
den Arbeiten über die Zwergstrauchvegetation von Nordeuropa und 
die trockene Gras- und Staudenvegetation Seelands hinweisen, die 
in der Reihe der biologischen Schriften der Dänischen Akademie 
der Wissenschaften erscheinen. Hier sind die Verbreitungstypen 
zur Charakterisierung und Gliederung der Vegetation verwendet, 
und es sei ausdrücklich betont, dass das System in erster Linie 
zu diesem Zweck ausgearbeitet worden ist. Es ist dagegen klar, 
dass das System auch zu einer floristischen Charakterisierung 
kleinerer Landesteile innerhalb des nordischen Bereiches Anwen
dung finden kann.

Es wird wohl eingewendet werden, dass die ausserordentlich 
vielen Typen die Anwendung des Systems erschweren. Das ist 
zwar richtig — man braucht aber nicht alle Typen zu verwenden, 
und nur selten wird eine Vegetationsuntersuchung eine grössere 
Anzahl Typen umfassen. Das System ist wie eine Harmonika kon
struiert, so dass es nach Belieben zusammengeschoben und ausein
andergezogen werden kann. So wird man gegebenenfalls alle 0^ 
oder c^Typen vereinigen können, gleichviel ob sie mehr oder 
weniger südlich oder nördlich sind. Beispiele für solche Zusam
menfassungen finden sich u. a. in meinen Abhandlungen aus den 
Jahren 1938 und 1943. Es ist leicht zu begreifen, dass die vielen 
Typen deshalb notwendig sind, weil kaum je zwei Arten eine ganz 
gleiche Verbreitung haben. Auch Raunkuer’s Lebensformen muss 
man erst in all die vielen Typen aufteilen, um sie danach wieder 
in Haupttypen zu sammeln; so z. B. Chamaephyten, Therophyten 
usw. Vielleicht wäre es praktisch, die Sammeltypen »Florcnele- 
mente« zu nennen und die einzelnen Typen als »Verbreitungsty
pen« zu bezeichnen.

1 Mit Me werden südliche Arten bezeichnet, die ihre Hauptverbreitung im Be
reiche des Mittelmeers haben (submediterrane Arten).

2 Mit Mo werden Arten bezeichnet, die nach Süden zu montane Verbreitung 
aufweisen.
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Zum Schluss noch einige kritische Bemerkungen. Es sind keine 
bestimmten Grenzlinien für die Trennung von c„—c3- und oä—o3- 
Typen innerhalb der südlicheren Gruppen von Verbreitungstypen 
angeführt, wo infolge der grösseren Kenntnis der Areale eine sol
che möglich gewesen wäre. Ich habe hier für die oä'—os-Typen 
weitgehend die von Troll zwischen dem subozeanischen und dem 
euryozeanischen Bereich gezogene Grenze benutzt. Arten, die weit 
in den letzteren Bereich hineinreichen, sind o8-Arten. Bei den 
kontinentalen Arten ist die Trennung nicht so einfach durchzu
führen; ich glaube nicht, dass man hier ebenso Vorgehen darf. 
Ich habe deshalb folgende Richtschnur als Kriterium benutzt: 
Wenn die Art eine deutliche Grenze oder eine Häufigkeitsgrenze 
westlich der Erica-(Ledum-)Grenze hat, so ist sie subkontinental; 
zeigt sie die Tendenz, in den am meisten ozeanischen Teilen (im 
besonderen in Westnorwegen) selten und wählerisch zu werden 
und ist sie dabei gegen Osten zu weitverbreitet und häufig, so 
ist sie weitverbreitet mit kontinentaler Tendenz (c.s). Es muss zu
gegeben werden, dass die Grenze zwischen c2 und c3 ungenau ist. 
Als eine Art Verteidigung darf ich aber daran erinnern, dass auch 
die Grenzen zwischen Hemikryptophyten und Gcophyten oder 
zwischen Hemikryptophyten und Chamaephyten fliessend sind. Bei 
der Eingliederung spielt also die subjektive Ansicht eine Rolle; 
damit steht und fällt aber keineswegs der Wert der Typen.

Es wird von vielen Seiten darauf hingewiesen werden, dass 
historische Momente und edaphische Forderungen bei den Pflanzen 
von so grosser Bedeutung sind, dass eine Gliederung der ganzen 
Flora nach den oben angeführten Prinzipien sehr schwierig durch
zuführen ist. Hierzu ist zu bemerken, dass es nunmehr gelungen 
ist, die grosse Mehrzahl der nordischen Gelasspflanzen in dem 
besprochenen System unterzubringen, dass aber natürlich ein Rest 
bleibt, der sich nicht einordnen lässt. Es handelt sich hierbei 
besonders um Reliktverbreitungen und um die Verbreitung von in 
edaphischer Beziehung wählerischen Arten. Nach eingehenderen 
Studien wird aber gewiss ein Teil dieser Arten auch noch ein
geordnet werden können. Der dann noch verbleibende Rest ist 
jedenfalls nicht so gross, als dass er die Bedeutung des Systems 
zu erschüttern vermöchte; spielt es doch bei der statistischen 
Beurteilung der Verteilung von Verbreitungstypen in einer Reihe 
von Pflanzengesellschaften keine Rolle, wenn die »unbestimmba
ren» einen kleinen Prozentsatz in den Analysen ausmachen.
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Es sollte mich freuen, wenn die vorliegende Arbeit zu einer 
Diskussion Anlass gäbe. Denn erst nachdem die Meinungen anderer 
Forscher hierüber z.u Worte gekommen sind, wird die Zeit für die 
Ausarbeitung einer Liste über die Verbreitungstypen der Arten 
innerhalb der Flora des Nordens gekommen sein.
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NÅGRA ORD OM C. G. HOFFSTEIN OCH HANS 
HITTILLS OBEAKTADE MOSSHERBARIUM.

AV

HENNING HORN af RANTZIEN och HERMAN PERSSON.

Under sin skolpojkstid på Östermalms h. allm. läroverk uppmärk
sammade en av oss, Horn af Rantzien, att bland de biologiska sam
lingarna förvarades ett mossherbarium, som en gång tillhört den 
åtminstone bland stockholmsbotanisterna kände utforskaren av 
Runmarö’s kärlväxtflora C. G. Hoffstein. Då Botaniska Sällskapet 
i Stockholm för ett par år sedan beslöt all inventera Stockholms
traktens mossflora, blev detta mossherbarium på allvar aktuellt. 
Det visade sig dels att det innehöll förvånansvärt rika bidrag till 
kännedomen om Stockholmstraktens mossflora, dels att det varit 
så gott som okänt lör vårt lands bryologer. Hela samlingen kon
trollbestämdes av den andre av oss, Persson, och en förteckning 
uppgjordes, av vilken ett exemplar förvaras på Naturhistoriska 
Riksmuseum, ett annat på Östermalms läroverk. För tillåtelse 
härtill och för ett mycket stort tillmötesgående i övrigt stå vi i 
stor tacksamhetsskuld till föreståndaren för Biologiska Institutio
nen vid Östermalms läroverk, lektor Einar Westblad.

»För varje Runmaröbotanist är namnet Hoffstein säkerligen 
välbekant. Med fullt fog kan den enkle byggmästaren och ama
törbotanisten räknas som pioniären för öns botaniska utforskande.» 
Så börjar S. Qvarfort en uppsats om Runmarös orkidéer i denna 
tidskrift år 1928. Qvarfort, som gått igenom Hoffsteins kärlväxt- 
samlingar såväl å Östermalms som å Södertälje läroverk, men ej 
nämner något om några mossor, kommer även in pa Hoffsteins 
betydelse som kärl växtsamlare i ett arbete om Runmarös kärl
växtflora i denna tidskrift år 1931. Upptäckten av Hoffsteins 
rika mossherbarium synes oss motivera ej blott en redogörelse för 
detsamma utan även några data om en man, vars levnadsbana
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hör till dc mera ovanliga även bland botanisternas ej alltför mo
notona skara. Yi beklaga bara att det är en så ofullständig bild 
vi nu kunna lämna. På grund av den isolerade ställning Hoff
stein intog ej blott till samtida botanister utan till människor 
överhuvudtaget, hava svårigheterna att få tillförlitliga uppgifter 
om honom varit mycket slora.

Carl Gustaf Ernfrid Hoffstein föddes den 11 oktober 1850 i 
Värmdö s:n. Efter några år i vanlig folkskola gick han till sjöss, 
stannade ute några år och slog sig sedan ned i Stockholm, där 
han efter hemkomsten arbetade som snickare och jordbruksarbe
tare. I slutet av 1890-talet anställdes han som l:e vaktmästare vid 
Statens entomologiska anstalt. Här förvånade han fackmännen 
genom sin förmåga att på egen hand sälta sig in i och examinera 
insekter, särskilt skalbaggar. Som insektssamlare visade han en 
otvetydig begåvning.

Av olika anledningar, som väl närmast få sättas i samband med 
den disharmoni, som tycks ha följt honom livet igenom, lämnade 
Hoffstein sin anställning i Stockholm och flyttade ut till Run- 
marö i Stockholms skärgård. Med denna ö var han sedan länge 
förtrogen. Sålunda uppger Qvarfort, alt en stor del av hans kärl
växter insamlats mellan 1887 och 1891. På Runmarö arrenderade 
han den lilla holmen Tärnsund, belägen nära Långviks brygga. 
Nu slog han sig på allvar ner härute, livnärande sig huvudsak
ligen som snickare och byggmästare. Tärnsund, den lilla karga 
och steniga kobben, lyckades han efter åratal av träget arbete för
vandla till en verklig sevärdhet med som främsta attraktion den 
vackra trädgården, innehållande växter från när och fjärran. Här 
byggde han också en villa, som med tiden kom att inrymma hans 
stora samlingar av olika slag. Under en båtresa till Stockholm 
avled han den 20 juli 1916.

C. G. Hoffstein var en mångsidigt begåvad människa, såväl 
praktiskt som intellektuellt. Han var sin egen skräddare och sko
makare men ej nog med det: i en egen mekanisk miniatyrverk
stad tillverkade han själv mikroskop och annat som han behövde 
för sitt vetenskapliga arbete. Hans slora intresse var naturen och 
alla dess skatter. Främst var det entomologien som lockade honom. 
Sina synnerligen rika, omsorgsfullt konserverade och värdefulla 
samlingar av främst skalbaggar och steklar donerade han, liksom 
en stor del av sina växter till Östermalms läroverk. För närva
rande undergå hans insektssamlingar en vetenskaplig revision och
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bearbetning. Under sina sista år samlade han även lägre djur av 
andra grupper. Han gjorde serier av preparat av dylika samt 
utomordentligt fint och noggrant utförda teckningar. Hans konst
närliga begåvning kom här fram liksom i de vackra landskaps- 
akvareller han lämnat efter sig. Beträffande Hoffsteins zoologiska 
samlingar är slutligen att tillägga att han författade ingående be
skrivningar på latin över desamma.

De knapphändiga uppgifter, som stått till förfogande, ge bilden 
av en rikt utrustad men disharmonisk människa. Med sina med
människor stod han inte på vidare god fot, inbunden, tvär och 
butter som han var, och ju äldre han blev, i desto högre grad 
slöt han sig inom sitt skal. Författaren Gustaf Janson ger i sin 
skärgårdsroman »Ön» en karakteristik av den åldrande Hoffstein, 
»Betlander», som han här kallas, vilken måste betraktas som ganska 
orättvis och ensidig. »Betlander» är Hoffstein så som oförstående 
grannar och nyfikna turister sågo honom; med den lidelsefulle 
naturdyrkaren, den mångsidiga begåvningen och den högt bildade 
idealisten Hoffstein har han föga gemensamt.

Vad Hoffsteins botaniska insats beträffar så är, som redan om
talats, hans stora framgång som kärlväxtsamlare klart fastslagen. 
Fyndet av Orchis ustulata L. på Runmarö var väl hans största triumf 
på detta område. Hans upptäckter vad mossorna beträffar voro av 
samma höga kvalitet och imponera än mera, då man får klart för 
sig att han så gott som helt måste ha arbetat på egen hand.

Hoffsteins mossherbarium innehåller mer än 800 konvolut. 
Samlingen gör ett prydligt intryck och vittnar om ett utpräglat 
ordningssinne. Huvudparten av samlingen, drygt 600 nummer, 
utgöres av mossor som Hoffstein själv samlat. Insamlingen har 
ägt rum under samtliga åren 1887—1914 och under alla tider på 
året, ej sällan vintertiden. Ungefär */* av materialet är insamlat 
på Runmarö, övriga mossor äro huvudsakligen tagna i andra delar 
av Djurö s:n samt i Ingarö, Nämdö och Värmdö socknar. Lokal- 
angivningen är, som ofta var fallet förr, ej alltid så noggrann 
som önskvärt vore. Ofta anges sålunda endast Runmarö ulan 
närmare lokaluppgift. Dateringen gäller månad och årtal.

Innehållet är överraskande rikt. Från Djurö s:n föreligga ej 
mindre än 87 arter levermossor, 10 vitmossor och 172 bladmos
sor. Imponerande siffror, som för den i någon mån invigde säger 
tillräckligt om Hoffsteins stora nit och skicklighet. Levermossorna 
äro ovanligt rikt företrädda, de tillhöra annars en grupp, som
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mången föredrager att lämna i fred. Mera allmänna arter före
ligga i allmänhet endast i en enda insamling, detta bidrager till 
att rikedomen på sällsyntheter än mera framhäves. En mängd 
ovanliga arter äro representerade, som ingen vare sig före eller 
efter Hoffstein har samlat därute, och dock ha dessa trakter 
ingalunda fått vara i fred för våra storsamlare. Allt har tydligen 
den skicklige samlaren haft blick för, de allra minsta, knappt för 
blotta ögat synliga mossor, sådana som arter av släktena Cephalo- 
ziella och Ephemerum äro företrädda i hans herbarium.

Hoffsteins mossor äro förvånansvärt väl bestämda. Särskilt 
gäller delta bladmossorna, där t. ex. samtliga 10 Dicranum- och 
samtliga 8 Mmum-arter äro rätt namngivna. Levermossorna och 
vitmossorna har han, som man kunde vänta, lyckats sämre med. 
Felprocenten torde ligga ungefär vid 25 %. Därvid bör man dock 
ihågkomma att Hoffstein sannolikt endast haft en mycket blyg
sam litteratur att röra sig med, troligtvis endast den gamla Hart
mans flora. Frågan uppställer sig givetvis i vad mån Hoffstein 
kan hava haft hjälp vid bestämningsarbetet. Detta är en inga
lunda lätt sak att avgöra och något helt uttömmande svar står 
säkerligen ej att erhålla. Så mycket kan man emellertid lugnt 
påstå, att H. i stort sett arbetat fullkomligt på egen hand såväl 
då det gällt insamlings- som bestämningsarbetet. Påfallande är 
att H.i. Möller ej en enda gång nämner vare sig Hoffstein 
eller Östermalms läroverk, då han redogör för de olika herbarier 
han genomgått för sina sammanställningar av svenska bladmossor. 
I II. W. Arnells arbeten om svenska levermossor nämnes namnet 
Hoffstein endast rent undantagsvis, och de ytterligt få lokaler 
som omtalas äro av allt att döma förmedlade av J. Persson. I 
själva verket tycks Hoffstein ej ha haft någon i varje fall mera 
påtaglig kontakt med någon annan bryolog än framlidne apotekare 
J. Persson, en av de mest framgångsrika bryologer vårt land haft 
alt uppvisa. Denne besökte Runmarö vid olika tillfällen, med 
säkerhet åtminstone 1891 och 1892, 1903 och 1904 samt 1915. 
Mycket talar för att de två samlarne ej träffats förrän den 25 juli 
1903, då Persson besökte den blomsterrika ön. En jämförande 
undersökning av Runmarö-mossor i bägges herbarier pekar i denna 
riktning liksom också det faktum att Hoffstein, som under en 
lång följd av år endast samlat obetydligt med mossor, nu kommer 
in i en period av intensiv samlarverksamhet. Även andra om
ständigheter kunna framdragas som stöd för denna teori. Ytterst
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troligt är emellertid att förbindelsen dem emellan varit ganska 
obetydlig. Så t. ex. finner man mycket litet av Hoffsteins mossor 
i J. Perssons herbarium. Säkerligen har ej heller Persson sett 
Hoffsteins samlingar, i varje fall ej gått igenom dem närmare, 
ty i så fall skulle han ej ha kunnat undgå att rätta till en hel 
del redan vid flyktig granskning uppenbara felbestämningar.

Några av de märkligaste fynden bland Hoffsteins mossor för
tjäna ett omnämnande. Vi medtaga då endast sådana, där man 
kan vara fullständigt säker på att H. själv upptäckt desamma och 
börja med den sällsynta grimmiacéen Coscinodon cribrosus (Hedw.) 
Spruce. Den dolde sig under namnet Gymnostomum curvirostre 
Hedw. och var tagen på Runmarö i oktober 1891. Endast tre 
svenska lokaler äro för övrigt kända för denna art: Jämtland. 
Undersåker s:n, Stråten 1913 (H. Persson); Ångermanland. Säbrå 
s:n, Gådeåbergen 1881 (H. W. Arnell); Lule lappmark. Sarekfjäl- 
len, Pelavaratj 1902 (H. W. Arnell o. C. Jensen). Arten är en 
xerofyt, som kan uppträda såväl på kalkfria som kalkförande berg
arter. Till utbredningstypen kan den närmast karakteriseras som 
en boreal art av närmast kontinental typ.

Scapania gymnostomophila Kaal. är ett annat av Hoffsteins 
ypperliga fynd. Den anträffades i hans herbarium liggande under 
namn av Martinellia carta (Mart.) Lindb. (Scapania curta Dum.), 
samlad på Runmarö i september 1909. H. W. Arnell kände denna 
sällsynta, först år 1896 beskrivna art ej sydligare i vårt land än 
från Rättvik. H. Buch kan emellertid i sin utomordentliga scapa- 
niacé-monografi uppvisa att J. E. Zetterstedt redan i mitten av 
1800-talet samlat densamma vid Borghamn på Omberg. Buch karak
teriserar arten som en kalkgynnad, cirkumboreal oreofyt.

Mycket anmärkningsvärda äro också Hoffsteins marchantiacé- 
fynd. De bidraga också till att framhäva huru utomordentligt 
isolerat denne botanist verkade. Såväl i Hoffsteins som i J. Pers
sons herbarier ligga exemplar av Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb,, 
tagna på Runmarö av den förre i juni 1905. Denna märkliga art 
var i vårt land endast känd från Ölands och Gotlands alvar, då
G. Samuelsson i denna tidskrift år 1920, utan att kunna ha någon 
kännedom om Hoffsteins fynd, publicerade densamma [som v. 
suecica (Lindb.) K. M.j från Runmarö, där han 1917 i sällskap med
H. W. Arnell och E. Almquist samlat densamma samt från den 
strax S därom liggande Munkö, där Almquist och han själv samma 
år tagit arten.
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Även Asterelia Ludivigii (Schwaegr.) Underw. och Reboulia hemi- 
sphaerica (L.) Raddi, som Samuelsson uppger från Runmarö, före
ligga rätt bestämda i Hoffsteins herbarium, den förra från juni 
1892, den senare från samma månad 1903. Däremot hade Hoff- 
stein ej lyckats upptäcka Grimaldia pilosa (Hornem.) Lindb. [Nee- 
siella pilosa (Hornem.) Schiffn.], jämte Clevea det intressantaste av 
de av Samuelsson publicerade fynden.

Bland övriga bättre fynd kunna nämnas (R. angiver Runmarö): 
Barbula cylindrica (Tayl.) Schp. R. Lerkila juli 1904; Bazzania tri- 
lobala (L.) Gray R. Gökskär okt. 1903; Djurö s:n. Aspö nov. 1889 
samt Hasselkubben okt. 1900; Buxbaumia aphylla Hedw. R. juni 
1892; B. foliosa Hedw. (B. viridis Brid.) R. nov. 1891; Calypogeia 
suecica (Arn. & Perss.) K. M. Djurö s:n. Hölö sept. 1903 (sub nom. 
Cephalozia media Lindb.); Cephalozia calenulata (Hüb.) Spr. R. juli 
1911; Cephaloziella elachista (Jack) Schiffn. R. Silverträsk aug. 1903 
(s. n. Kantia sphagnicola Arn. & Perss.); Dicranum Muehlenbeckii 
Br. eur. R. juni 1892 och c. fr. sept. 1903; Douinia ovala (Dicks.) 
Buch [Diplophyllum ovatum (Dicks.) Steph.J R. Berghamn sept. 
19031; Encalgpta ciliata Hedw. R. febr. 1890 (på Runmarö har H. 
dessutom samlat E. rhabdocarpa Schwaegr., E. streptocarpa Hedw. 
och E. vulgaris Hedw.); Heterocladium squarrosulum (Voit) Lindb. 
c. fr. R. maj 1898; Hypnum importens Hedw. Djurö s:n. Hassel
kubben dec. 1900; Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch. 
(Hypnum purum L.) c. fr. R. juli 1890; Riccia Beyrichiana Hampe 
(R. Lescuriana Aust.) R. april 1903 (s. n. R. Michelii Raddi) och
R. glauca L. R. sept. 1903 (s. n. R. crystallina L.).

Om vi med dessa rader lyckats att framställa en någorlunda 
rättvis bild av den ensamme mannen därute på skärgårdsön och 
hans gärning, så ha vi fyllt vår uppgift. Som en förhoppning 
vilja vi uttala att namnet C. G. Hoffstein i fortsättningen måtte 
nämnas vid sidan av de många hängivna och framgångsrika sam
lare, vilka i så hög grad bidragit till att svensk bryologisk forsk
ning kunnat hävda sig genom tiderna.

1 J. Persson står i litteraturen som upptäckare av denna i vårt land sällsynta 
oceaniska art på denna lokal. Hans exemplar är emellertid daterat ett år senare. 
Hoffstein har tydligen gjort honom uppmärksam på Douinia’s förekomst på den 
lilla ön utanför Runmarös västkust, möjligen också gjort honom sällskap dit.
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NILS HYLANDER.

Thlaspi alpestre uppträder ju sedan flera decennier på många 
håll i Skandinavien — särskilt i Sverige — som fullt naturalise- 
rad, numera t. o. m. allmän inom stora områden och ofta till 
synes alldeles oberoende av kulturen, men ändå måste den obe
tingat räknas som en sen antropokor. Det äldsta svenska—och 
skandinaviska — fyndet är föga mer än 100 år gammalt; det 
gjordes nämligen något av åren 1840 eller 1841 på Ekbacken vid 
Marieborg invid Norrköping och blev bekant genom Elias Fries, 
som 1842 utdelade exemplar härifrån i sitt exsickat Herbarium 
Normale (fase. VII, nr 22) och följande år omnämnde fyndet i 
Mantissa III. Nästa fynd gjordes 1849 (i Nacka vid Stockholm), 
så följa på 1850-talet 3 (eller möjligen 4) nya lokaler i Söderman
land och Uppland1, på 1860-talet 5 st. i Östergötland, Söderman
land och Uppland, varav en (Upl. Vänge) möjligen redan sekun
där, de andra däremot säkerligen alltjämt att anse som beroende 
på primärimport. 1870-talets belagda fynd äro kanske redan till 
en del av sekundär art; men från decenniets sista år härstammar 
det äldsta norrländska fyndet (Medelpad: Essvik; ungefär vid 
samma tid sågs den även vid Umeå: Vleugel 1908). Redan på 
1880-talet hade arten tydligen vunnit avsevärd terräng i mellersta 
Uppland, ehuru det torde ha dröjt ännu ett par årtionden, innan 
man kan räkna den som mer allmänt naturaliserad. (En karta 
över samtliga kända uppländska förekomster ges hos Almquist 
1929.) En lika storartad expansion har arten på sina håll visat

1 De äldsta Upplands-ex. äro redan från 1850, samlade vid Halmbyboda i 
Funbo, men enligt Almquist (1929, sid. 546, noten) måste de anses härstamma 
från en odlad förekomst.



i Norrland, där t. ex. Th. Lange 1938 räknar den som allmän i 
Jämtlands silur- och urbergsområden.

Även i Norge och Finland har arten under tiden från omkr. 1870 
spritt sig högst väsentligt och blivit fullt naturaliserad. Den ti
digare norska spridningshistorien har i detalj klarlagts av Holmboe 
1900, den finländska har skildrats av Häyrén 1909 och Linkola 
1918 (med karta), och för några år sedan har en ny karta fram
lagts över samtliga kända fynd (»Pohjolan luonnonkasvit» II, 1939; 
senare tillägg se Fagerström 1941—42). För Sveriges vidkom
mande gav Sylvén (1908 a, b) i ett par uppsatser en sammanställ
ning av intill dess kända fynd, men någon närmare analys av 
artens spridningsväg gavs ej och har ej heller givits i något se
nare arbete, ehuru Hård av Segerstad 1924 karterat de sydsvenska 
fynden med särskild markering av sådana gjorda före I860.1 Icke 
heller har i något av de nämnda arbetena arten skärskådats ur 
systematisk synpunkt. En analys av dess olika raser är emeller
tid en nödvändig förutsättning för tolkningen av artens införsel- 
historia.

Att Thlaspi alpestre även i Skandinavien uppträdde i ett par 
tydligt skilda raser, påpekades emellertid så tidigt som 1898, då 
C. G. Westerlund från Hälsingtuna i Hälsingland beskrev en var. 
tanense, vilken även senare svenska florister ofta hållit isär från 
»huvudformen». Den motsvarar (eller bildar åtm. huvudparten 
av) vad som nedan kallas ssp. siluéstre. En verklig systematisk 
genomgång av de nordiska raserna, varigenom dessas samband 
med de på kontinenten spontant uppträdande raskomplexen klar
lädes, har hittills ej skett men hade på 1920-talet påbörjats av 
T. Vestergren, av vars studier emellertid blott finnas spår i form 
av anteckningar på herbarieark i Riksmuseet i Stockholm. Såväl 
genom dessa som genom de muntliga upplysningar, som jag vid 
mitt umgänge med denne skarpsynte forskare erhöll därutöver, 
har jag en kännedom om hans intentioner, som givetvis varit 
mig till mycket gagn, då jag nu slutfört de av honom påbörjade 
undersökningarna; jag har dock vid bedömningen av de till en del

1 I karttexten »före och efter 1865». Lokalen »Linköping» (1865) är säkert 
identisk med »S:t Lars: Smestad»; liksom här härvid Norrköping i onödan 
markerats ett dubbeltecken — vid Norrköping förelåg endast 1 fyndort (Marie
borg, möjligen med närmaste omgivning). Fyndorten Sm. Misterhult: Svinskär 
nära Örö torde böra utgå såsom osannolik och troligen beroende på etikettför
växling (E. Almquist in sched., S).
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ytterst kritiska formerna helt byggt på mina egna herbariegransk- 
ningar (1941—43), och jag har också kommit till något avvikande 
resultat gentemot Vestergren. Denne ansåg sig uppenbarligen 
kunna uppdela det svenska materialet (av vilket han dock synes 
ha granskat endast en del av Riksmuseets samlingar, särskilt 
kollekter från Slockholms-traktcn) på två huvudtyper, som han 
kallade resp. T. coerulescens Presl och T. braclujpetalum Jord. En 
sådan uppdelning på två huvudgrupper anser även jag möjlig 
och lämplig, fastän jag måst tillämpa en något avvikande nomen
klatur, delvis beroende på att jag ansett det nödvändigt att bibe
hålla kollektivbegreppet T. alpeslre. Dess skandinaviska raser 
fördelar jag sålunda på två rasgrupper, resp. ssp. siluestre (Jord.) 
Gillet & Magne och ssp. braclujpetalum (Jord.) Dur. & Pitt. Dessa 
båda kollektiva grupper upptagas även hos Hegi.

Thlaspi alpestre i vidsträckt bemärkelse är ju en ytterst mång- 
formig art, vilkens spontana utbredningsområde omfattar bergs
trakter i mellersta och södra Europa (österut till Karpaterna och 
Montenegro) samt Storbritannien (enligt Hegi, vars artomgräns- 
ning jag här följer). Inom olika delar av sitt område är den 
företrädd av olika raser, en del med stor utbredning, andra med 
som det vill synas mycket inskränkt. Särskilt tycks sydöstra 
Frankrike vara rikt på sådana lokalformer, och det var särskilt 
härifrån som Jordan beskrev ett ganska avsevärt antal »småarter» 
(Jordan 1846, 1864). De nyssnämnda ssp. siluestre och ssp. bra- 
chijpetalum grunda sig på var sin Jordanska art, resp. T. brachij- 
petalum Jord. 1846 och T. syluestre Jord. 1846, men äro vidare 
begrepp, det förstnämnda motsvarande Stirps T. brachypetali Jor
dan 1864, det senare Stirps T. syluestris Jordan 1864. I den mån 
som hänsyn tas endast till i Norden funna former kunna dessa 
båda formgrupper särskiljas på följande sätt.

Rasgrupp I = ssp. siluestre (Jord.) Gillet & Magne (coll.): Stjälk 
relativt lågväxt, med få, helbräddade (eller inga) blad; blomställ
ningen ofla börjande blott några få cm ovanför rosetten, med 
bred, välvd topp; kronblad ofla rödletta, i de tidigare blommorna 
långt överskjutande foderbladen; slåndarknappar tydligt utskju
tande, svartvioletta; skida hjärtlik med V-formig inskärning och 
rundade vingkantshörn, vanligen starkt antocyanfärgad (fig. 1 d, e); 
stift långt (minst 1 mm), åtm. på unga skidor tydligt utskjutande 
mellan frukthörnen.

25—43736 Svensk Botanisk Tidskrift. 1943.
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Rasgrupp 11 = ssp. brachypetalum (Jord.) Dur. & Pitt, (coil.): 
Stjälk högväxt (i frukt ofta 60 cm och mera), med talrika, van
ligen något tandade blad; blomställning med smal topp; kronblad 
vita, föga överskjutande foderbladen; ståndarknappar knappt ut
skjutande, vanligen tämligen ljusa (gråaktiga); skida smal, van
ligen ljus, dess inskärning oftast tydligt U-formig; stilt mycket 
kort, aldrig utskjutande mellan fruktens hörn.

Förstnämnda rasgrupp anges ha en stor spridning i hela Mel
laneuropa och är där tydligen mycket rik på ± tydligt marke-

Fig. 1. Thlaspi alpestre. a—rf. Ungefär halvmogna skidor av ssp. brachypetalum. 
(Ungefähr halbreife Früchte von ssp. brachypetalum.) a, b var. suecicum (a Upl. 
Läby: Kvarnbo; b Ög. Norrköping); c »Dammtorps-typen» (Srm. Nacka); d »Ma- 
nilla-typen» (Sthm Nedre Manilla). — e, f ssp. silvestre var. tunense; ung, resp. 
nästan mogen frukt från samma ex. (junge, bzw. beinahe reife Frucht von ein 

und demselben Ex.) (Dir. Norrbärke: Lärnbo). — 2/sX.

rade småraser, av vilka T. sylvestre Jord. s. str. orig, är en. Av 
denna har jag sett ett par av allt att döpa autentiska kollekter 
(båda i S), nämligen en samlad av J. själv vid Soucieux nära 
Lyon (C. Billot: Fl. Gall, et Germ. exs. nr 320) och en av Gre
nier från ex., uppdragna ur från J. erhållna frön, men dessa 
skilja sig genom rent vita kronblad och ej tydligt utskjutande 
ståndarknappar från allt i blomningsstadium samlat material av 
silvestre-gruppen, jag sett från Sverige. Detta sistnämnda är så 
enhetligt, att jag inte finner det möjligt att fördela det på flera 
enheter av lägre valör utan för det i sin helhet till den av C. G. 
Westerlund beskrivna v. tunense, vilken lämpligen ställes som 
varietet under ssp. silvestre.1

1 Då jag ej kunnat uppspåra något säkert varietetsnamn av äldre datum, 
låter jag den t. v. behålla namnet v. tunense: T. alpestre ssp. silvestre (Jord.) 
Gillet & Magne v. tunense (C. G. West.) Hyl., n. comb. (T. alpestre L. v. tunense



THLASPI ALPESTRE L. I SVERIGE 381

Jag håller för sannolikt, att alla svenska (och övriga nordiska) 
kollekter, som jag fört till ssp. silvestre, tillhöra denna var., trots 
att vissa smärre olikheter, t. ex. i skidans form, kunna iakttagas, 
vilka möjligen äro av ärftlig natur1; men som en del av det 
svenska materialet av ssp. silvestre föreligger i långt framskridet 
fruktstadium, då det kanske knappast är möjligt att skilja v. 
tunense från närstående småraser inom samma grupp, är det väl 
ej alldeles uteslutet, att någon enstaka kollekt kan höra till en 
annan ras inom ssp. silvestre, varför jag i fortsättningen använ
der sistnämnda kollektiva beteckning. Spontana belägg från kon
tinenten, fullkomligt motsvarande v. tunense, har jag tyvärr en
dast sett helt litet av, nämligen några kollekter från Sachsen 
(Zwickau, leg. A. Lehmann, S), men möjligen härstamma även 
dessa från ursprungligen adventiva, ± neofytiska förekomster, lik
som fallet otvivelaktigt är med några, så vitt jag kan se, säkra 
tunense-ex. från parker vid Potsdam (Sans-Souci och Neues Palais; 
jfr Hegi). På grund av dessa omständigheter är det ej lätt att 
mer noggrant fastställa ursprungsområdet för de svenska silvestre- 
populationerna, och denna svårighet ökas av att — trots att denna 
ras liksom brachypetalum-typerna otvivelaktigt alldeles övervä
gande spritts med utländska lrövaror — inga uppgifter stått att 
finna i litteraturen om frö av T. alpestre som inblandning i så
dana. Uppenbarligen har ssp. silvestre kommit in med flera olika 
slags frövaror — såväl med frö till gräsmattor som med vallgräs 
och kanske framför allt klöver av mellaneuropeiskt ursprung. I

C. G. West. in Bot. Not. 1898, p. 78). Det förefaller mig emellertid möjligt, 
att den är identisk med T. Gaudinianum Jord.; både beskrivning och bild av 
denna i Jordans originalpublikation (1846) synas passa väl in, och även ur pro
venienssynpunkt iörefaller en sådan identiliering rimlig, då nämnda ras enligt 
Jordan skall höra hemma i Jura men även motsvara T. alpestre hos Gaudin och 
(till en del) hos Koch. Det av Vestergren lör v. tunense upptagna namnet 
T. coerulescens Presl har tidigare av Kerner och andra mellaneuropeiska llorister 
använts för en härilrån tydligt skild ras, som genom smärre kronblad närmar 
sig ssp. brachypetalum (se Kerner, Fl. Exs. Austr. Hung, nr 2522).

1 Liksom hos v. suecicum visar också hos v. tunense stiftlängden vissa väx
lingar, men dessa äro åtminstone i en del fall utan systematisk betydelse och 
kunna t. o. m. uppträda på ett och samma exemplar. — En annan egendomlighet, 
som ibland uppträder hos T. alpestre (särskilt hos ssp. brachypetalum) och som 
ma påpekas, då den iätt kan misstolkas, består i att fruktställningen (åtminstone 
i sin övre del) blir ytterst hopträngd, så att skidorna komma att stå nästan i 
kvast, men denna anomali är uppenbarligen orsakad av något yttre agens, högst 
sannolikt någon spottstrit.
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Foto P. Sandberg.
Fig. 2. Thlaspi alpestre L. ssp. silvestre (Jord.) Gillet & Magne v. tunense (C. G. 
West.) Hyl. •— Sidoex. (Seitenex.) Dis. Ed: Prästgården, G. Svensson 1936 (U). 

Mittex. (Mittl. Ex.) Ång. Hemsö: Dravle, C. G. Alm 1928 (U). — C. Va X.
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Foto P. Sandberg.
Fig. 3. Thlaspi alpestre L. ssp. brachypetalum (Jord.) Dur. & Pitt. v. suecicum 
(Jord.) Hyl. — Sidoex. (Seitenex.) Upl. Jumkil: Kallås, C. G. Alm 1936 (U). Mittex. 

(Mittl. Ex.) Ög. Norrköping (loc. class.), P. Olsson 1858 (U). — C. Va X.
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ett eller annat fall har den kanske kommit in med barlast — det 
äldsta svenska fyndet gjordes i varje fall vid ett norrländskt såg
verk, Essvik vid Sundsvall.

Dess historia inom Sverige är sålunda föga mer än 60 år, men 
den har härunder vunnit en förbluffande spridning, särskilt i 
Norrland. De nyssnämnda frekvensuppgiflerna för Jämtland hos 
Th. Lange grunda sig säkert till alldeles överväldigande delen på 
ssp. silvestre. Ett relativt gammalt centrum har denna ras även 
i Dalarna, särskilt Falu-trakten, där den samlades redan 1883. 
På karta 1 äro samtliga fynd inlagda, av vilka jag sett säkert 
bestämbara belägg. Av denna och fyndortsförteckningen (sid. 392) 
framgår, att ssp. silvestre först mycket sent (i huvudsak på 1920- 
och 30-talen) synes ha vunnit en avsevärd spridning i Göteborgs
området och Bohuslän, till avsevärd del på banvallar; fynd från 
sådana föreligga också från Ångermanland och Skåne. De syd
svenska fynden äro till större delen från 1920-talet och senare 
och +, isolerade, kanske delvis tillfälliga; samlliga äro från ti
den efter 1900, med undantag för ett par västgötska (Skara och 
Oskarshöjd i Skallsjö), som emellertid kunna misstänkas härröra 
från ursprungligen odlade förekomster. Vad beträffar Oskars
höjd, är lokalen visserligen känd för en rad inplanteringar men 
även för gräsfröadventiva arter (se Hylander 1943, sid. 348—349 
och tab. 2, nr 80), varför möjligheten av all Thlaspi kommit in 
med de sistnämnda ej är utesluten. Thlaspi alpestre förekommer 
nämligen på flera andra av mina lokaler för just denna typ av 
insåningar, och i de allra flesta fall, där jag har anledning att 
tro den vara direkt inkommen med gräslrö på dylika parklokaler 
— alltså ej sekundärt spridd från äldre förekomster i närheten — 
och materialet kunnat bestämmas, har det då rört sig om ssp. 
silvestre. Det förfaller mig högst sannolikt, att den på ett par 
sådana lokaler i Göteborgs-området införis samtidigt med övriga i 
mina tabeller därifrån upptagna arter i samband med resp. parkers 
anläggning och således är avsevärt äldre än vad bevarade belägg 
utvisa. Mina anteckningar om arten på sådana lokaler ha ju 
endast kunnat göras efter fruktexemplar men torde ändock (även 
i fall, då inga andra insamlingar finnas) vara säkra, då ssp. sil
vestre även i långt framskridet fruktstadium nästan alltid lätt kan 
identifieras på grund av sin habitus och sitt långa stift. Det är 
troligt, att ssp. silvestre härvidlag får hänföras till vad jag ur
skilt som den tyska proveniensgruppen (Poa Chaixii-gruppen, se
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Hylander 1943). Däremot vågar jag ej avgöra, med vilken frö
vara den kommit in, när den — som ej sällan sker -— påträffas 
som inkomling i moderna gräsmattor. När arten överhuvud setts 
i sådana, har den alltid företrätts av ssp. silvestre.1

Från denna skiljer sig den andra formgruppen, ssp. brachype- 
talum. betydligt, såväl systematiskt som i fråga om sin svenska 
spridningshistoria. På karta 2 ha hithörande fynd inlagts enligt 
samma beteckningssätt som för ssp. silvestre, men därtill ha med 
kvadratiska tecken utmärkts belägg före 1879 (första fyndåret för 
ssp. silvestre i Sverige). Samtliga svenska belägg av T. alpestre, 
som jag sett av äldre datum än 1879, tillhöra alltså ssp. brachy- 
petalum, och de allra flesta såväl äldre som senare kollekter av 
den sistnämnda tillhöra en ras därinom, för vilken jag upptagit 
namnet v. suecicum (Jord.) Hyl. Denna ras — vars förekomster 
på karta 2 markerats med fyllda tecken -— är emellertid ej den 
enda i Sverige funna brachypetalum-rasen — sistnämnda rasgrupp 
är i själva verket avsevärt mer polymorf än ssp. silvestre — men 
den dominerande och samtidigt morfologiskt mest extrema. Den 
uppställdes som art, T. suecicum, av Jordan 1864 på material från 
Marieborg, sedan han funnit, att hans tidigare identifiering (1846) 
av detta svenska material med hans franska T. brachypetalum (s. 
str. orig.) var oriktig. Rasen ifråga har de smalaste och även 
mest vassörade frukterna ej endast bland samtliga nordiska typer 
utan även, så vitt jag kunnat se, inom arten i sin helhet. Skidan 
är mycket karakteristisk genom sin mot basen starkt kilformigt 
avsmalnande form, de långt utdragna spetsiga hörnen samt den 
vida halvcirkelformiga urskärningen och det korta, blott till Va 
eller 3A av urskärningen nående stiftet. En figur finnes hos 
Lindman 1918, p. 275 (fig. 176:5), och 1926, p. 298 (d:o), återgiven 
även hos Krok & Almquist 1935, p. 137 (fig. 68:5); ett par nya 
bilder ges i denna uppsats, fig. 1 a, b. Särskilt på svagare ex. är 
skidan dock ofta något bredare, utan att man kan påvisa någon 
avvikelse i övrigt från typisk suecicum. Det förefaller mig dock 
ganska otvetydigt, att inom v. suecicum, såsom jag avgränsat den, 
flera mindre enheter dölja sig; särkilt kan man finna små men 
inom ett slort material genomgående olikheter i stiftlängden inom 
olika lokala spridningsområden: så är typen från Knivsta i Upp-

1 I ett par fall har jag sett T. alpestre som ogräs i stenpartier, högst sanno
likt inkommen direkt med några plantor. Åtminstone i ett fall var det med 
säkerhet ssp. silvestre.
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$ Fynd 1900-1910. (Funde 1900-1910.) 

O Fynd cfler 1910. (Funde nach 1910.)

Karta 1. Svenska fyndorter för Thlaspi alpestre ssp. silvestre. (Schwedische 
Fundorte des Thlaspi alpestre ssp. silvestre.)



THLASPI ALPESTRE L. I SVERIGE ys?

& Sr,

JfÄ, •&

. __i 's c- -
V

V/

iCEfjcpt

, Kftt■^sXN:

Q gg fynd före 1879. (Funde vor 1879.)

Karta 2. Svenska fyndorter för Thlaspi alpestre ssp. brachypetalum. (Schwedische 
Fundorte des Thlaspi alpestre ssp. brachypetalum.)

Beteckningar i enlighet med dem å karta 1. Fyllda tecken: v. suecicum, ofyllda: 
andra raser av ssp. brachypetalum (eller i varje fall ej säker v. suecicum). (Übrige 
Bezeichnungen wie in Karte 1. Gefüllte Zeichen: v. suecicum; ungefüllte: andere 

Rassen des ssp. brachypetalum oder doch nicht sicheres v. suecicum.)



,‘388 NILS HYLANDER

land ytterligt kortstiftig (stift c:a 0,3 mm), likaså åtskilliga ex. från 
Gotland (i allmänhet era 0,4 mm långt stift), medan den genom
snittliga stiftlängden hos v. suecicmn eljest är c:a 0,6 mm. Samt
liga dessa typer slå varandra emellerlid så ytterligt nära, att jag 
på herbariematerial i varje fall icke kan göra någon genomgå
ende uppdelning, och de bilda dock tillsammans en enhet i mot
sättning till de övriga, i flera hänseenden avvikande brachype- 
laliim-raser, som jag kunnat fastställa inom vårt område. Skilje
märkena mellan dessa inbördes liksom gentemot suecicmn ligga 
såväl i vegetativa karaktärer som i blomstorleken men framträda 
särskilt i fråga om frukten; ett par sådana olika skidtyper har jag 
avbildat i fig. 1 c, cl. Men det är tämligen självklart, med hänsyn 
till de ytterst minutiösa karaktärer som skilja dessa olika brachy- 
petalum-raser åt, att en del material ej kan bestämmas närmare 
än till brachypetalum coll. Detta gäller ej endast material i allt
för tidigt eller alltför sent stadium utan även en del ströfynd, 
av vilka belägg i lämpligt stadium föreligger. På grundval av 
det rikliga material (särskilt i Riksmuseet), som samlats från vissa 
fyndorter i Stockholms-trakten, delvis tillhörande de äldsta svenska, 
har det emellertid varit möjligt att inom detta område urskilja 
tre mycket närbesläktade men dock väl markerade raser, som 
synas ha förvärvat var sitt lilla lokala spridningsområde. Deras 
kännetecken och utbredning kunna sammanfattas sålunda:

1. Da m m torps-typen (efter Dammtorp i Nacka s:n): mycket 
lik v. suecicum och med samma inskärning i skidan men denna 
relativt bredare (och ofta även absolut större på både längd och 
bredd; fig. 1 c); ståndarknappar mörkare (nästan svartvioletta), ut
skjutande; kronblad rent vita, något längre än hos v. suecicum.

Till denna hör det näst äldsta svenska fyndet av T. alpestre, 
gjort 1849 av J. V. Björnström »mellan Nacka och Dammtorp» 
och publicerat samma år i Bot. Not., p. 136. I denna trakt torde 
den alltjämt finnas kvar (senaste belägg, jag sett, är från 1924: 
»efter vägen min Nacka kvarnar o. Dammtorpet», H. E. Johans
son, S), men den tycks ej ha nått någon nämnvärd spridning; 
alla ex. jag sett äro från sträckan Nackanäs (Fr. E. Ahlfvengren 
1911, S) —- Dammtorpssjön.

2. Man i 11 a-typen: kronblad tämligen långa; ståndarknappar 
ej utskjutande, m. 1. m. ljusa—mörkvioletta; skidhörn rundade 
med ± V-formig inskärning mellan sig, knappt nående över stiftet
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(fig i d)-, stjälkblad tämligen få och glesa, nästan helbräddade; 
stjälk tämligen gracil och låg.

Denna karakteristiska typ, som med säkerhet endast är känd 
från Södra Djurgården i Stockholm, hör likaså till de allra tidigast 
uppträdande: äldsta ex. är från 1858 (K. F. Thedenius, S), utan 
närmare angivande av fyndlokalen; 1861 finnes den samlad i 
Täcka uddens park (Hb. Beurling, S) och uppges växande där 
ymnig. Den finns här alltjämt (! 1942) och tycks förekomma på
S. Djurgården från Manilla till Blockhusudden, men utanför detta 
lilla område synes den ej ha spritt sig.

3. Saltsjö-Duvnäs-typen (efter Saltsjö-Duvnäs, Nacka soc
ken): Ytterligt tätblommig; starkt blågrön, blad talrika, småtan- 
dade; skida hjärtlik, med låga, runda hörn, ungefär jämnhöga 
med stiftet.

Även av denna genom sin täta blomställning och ljust blå- 
aktiga färg samt rundörade skida lättigenkännliga typ ligger det 
äldsta fyndet långt tillbaka: Nacka: Duvnäs 1869, H. Juhlin-Dann- 
felt och P. G. Staaff (S). Att döma av ex. i S har den senare 
spritt sig något på Sickla-ön, särskilt på norra sidan (exempelvis 
Stora Nyckelviken, M. Engstedt 1911, S); den tycks emellertid 
även vara funen vid själva Sickla, om jag tolkat etiketterna rätt 
till ett par ex. i S. Tyvärr har jag ej haft tillfälle att själv efter- 
forska den i naturen.

Något herbariematerial från spontana förekomster, som full
komligt motsvarar någon av dessa 3 brachgpetalum-raser, bar jag 
tyvärr ej kunnat finna. Att de emellertid äro av franskt ursprung, 
torde även av rent systematiska skäl ej vara alltför djärvt att 
anta, då de i varje fall måste komma ytterst nära några sadana 
typer som T. brachijpetalum Jord. s. str. — med vilken enligt 
Jordan 1864 den av Grenier & Godron beskrivna 7. virgatum 
skall vara identisk —och T. salticolum Jord., båda beskrivna från 
Dauphiné, d.v.s. själva proveniensområdet för några — i synnerhet 
förr —■ viktiga gräsfrövaror (i första hand Avena elatior och Dac- 
tglis glomerata), vilka jag jämte deras ogräskommensaler samman
fattat under beteckningen den franska gruppen eller Bromus erectus- 
gruppen (Hylander 1943). Även för v. suecicum får säkert samma 
proveniens antas; av denna har jag faktiskt sett ett par kollekter 
från detta område: Mont Rächet pres de Grenoble, 24. VI. 1861, 
coli. Verlöt (Rcl. Mailleanae 66, s. n. T. virgatum Gren. & Godr. 
G), och Isére: Chartreuse, 11. VI. 1924, A. L. Segerström (S), vilka
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väl måste härstamma från indigena förekomster. Huruvida detta 
gäller även en — såvitt jag kan se — till v. suecicum hörande 
kollekt, samlad »in herbidis c. pagum Veneria reale in prov. 
Taurinensi» juli 1888, comm. F. Tripet (ut T. virgatiim, S), kan 
jag ej avgöra.

Jag har vid bearbetningen av materialet varit mycket kritisk 
och ej tagit hänsyn till åtskilliga kollekter, som förefallit mig 
dubiösa. Jag har nämligen stött på så pass många fall, där en 
förväxling av ex. med ty åtföljande oriktig fynduppgift varit all
deles påtaglig, att jag hl. a. utgallrat de ganska talrika ark (sär
skilt i Riksmuseet), som innehållit ex. av två olika raser med 
gemensam lokaluppgift; särskilt från Stockholms trakten finnas 
åtskilliga sådana. När samlaren själv angivit, att två olika raser 
förekommit på lokalen, har det givetvis varit en annan sak — 
men jag har endast ett enda sådant fall, nämligen Ångermanland, 
Säbrå: Gryttjom, på banvallen, där N. Johnsson 1912 och 1915 
samlat såväl v. suecicum som ssp. siluestre på helt litet avstånd 
från varandra, varom han själv gjort noggranna anteckningar. 
Jag har inte heller från litteraturen några andra säkra uppgifter 
om någon sådan samförekomst; inte heller har jag sett några 
uppgifter om eller belägg för fynd av mellanformer, uppkomna 
genom bybridisering mellan två sammanträffande raser. Emeller
tid har jag själv nyligen på ett par uppländska parklokaler fun
nit såväl ssp. brachypetalum som ssp. siluestre, och på den ena av 
dessa, Observatorieparken i Uppsala, sett något som skulle kunna 
tyda på en sådan hybridisering. Här uppträder nämligen arten, 
så vitt jag kunde se 1942 och 1943, både som fullt typisk suecicum 
och som likaså typisk tunense men därjämte med ex. av inter
mediär typ. Jag hoppas genom fortsatta undersökningar och frö
sådd kunna komma till klarhet på denna punkt. Att de ovan* 
nämnda, i Stockholms-trakten uppträdande brachypetalum-typerna, 
som ju också kunna sägas inta en mellanställning mellan suecicum 
och siluestre, inte få betraktas som hybrider mellan dessa, är ju 
utan vidare klart av deras konstans och självständiga utbredning 
under årtionden. Att följa deras fortsatta spridning och deras 
event, sammanträffande med övriga alpestre-raser är en uppgift 
av icke obetydligt intresse — överhuvud har man ju i dessa olika 
brachypetalum-raser ett sällsynt gott objekt för studiet av den 
fortgående spridningen av en recent antropokor. Som framgår 
av »Stockholmstraktens Växter» 1937, har arten nu inom detta
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område nått en högst avsevärd frekvens, men tyvärr finnas från 
en mycket stor del av de kända fyndorterna inga som helst eller 
otillräckliga herbariebelägg, varför det är omöjligt att avgöra, 
vilken ras som i de enskilda fallen kommer ifråga. Det är allt
jämt ytterst tacknämligt att få gott herbariematerial (samlat så, 
att både blommor och något utvuxna skidor finnas på exempla
ren) från varje fyndort inom Skandinavien för arten i dess hel
het, men alldeles särskilt gäller det Stockholms-trakten. Det före
faller ganska sannolikt, att här ytterligare raser skola kunna på
visas med sina egna små lokala spridningsområden. Särskilt synas 
mig vissa tecken tyda på förekomsten av en sådan ras utmed 
stambanan inom Botkyrka och väster därom liggande socknar; 
Vivi Laurent har (1919, sid. 281) påpekat, att arten följer järnvä
garna och »här och där dyker . . . upp på banvallarna», men till
räckligt herbariematerial för att påvisa en sådan spridning före
ligger tyvärr ej. En inventering av Thlaspi alpestre inom sock
narna Huddinge, Botkyrka, Grödinge, Salem, Östertälje, Söder
tälje stad, Tveta, Ytter- och Överjärna, Turinge samt Över- och 
Ytterenhörna skulle vara av största intresse att få gjord.

Jag vill till sist påpeka, att jag är mycket tacksam för frö av 
Thlaspi alpestre till odlingsförsök. Det brukar förekomma rikligt 
och är ej svårt att insamla, om också en viss försiktighet måste 
iakttagas, för att ej alltför mycket skall sprätta omkring, när 
kapseln vidröres — arten är nämligen, enligt vad jag funnit, en 
typisk »dorsiventral tangentballist» i Nordhagens mening (Nord

hagen 1936 a och b).

Förteckning över granskade exemplar.

Utom i några fall, där uppgifterna hänföra sig till av mig i »naturen» 
iakttagna exemplar, grunda de sig på herbariematerial, tillhörande Bot. 
Mus. i Uppsala (U) och Lund (L, inkl. det Neumanska herb., Ln), Riks
museets Bot. Avd., Stockholm (S), Göteborgs Bot. Trädg. (G) och Växtbiol. 
Inst., Uppsala (Y). Vidare har jag haft tillgång till några mindre, offent
liga herbarier, nämligen Fr. R. Aulins herb, å Stockholms Högskolas Bot. 
Inst., Västerbottens Läns Herb., Umeå, och Umeå II. Allm. Lärov:s Herb., 
samt samlingar, tillhörande kommendör Bj. Holmgren (Karlskrona), mis- 
sionsskollärare .1. W. IIÅkanson (Lidingö), lektor II. Mohlin (Östertälje), 
civilingenjör S. Qvarfort (Lidingö) och överstelöjtnant L. Wahlberg 
(Umeå). Till dessa personer liksom till chefer och tjänstemän vid ovan
nämnda museer uttalar jag mitt tack för visat tillmötesgående.
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Åtskilliga av nedanstående fynd finnas anförda (huvudsakligen som 
T. alpestre rätt och slätt) i litteraturen, men varken tid eller utrymme 
har tillåtit en fullständigare sammanställning av dessa citat. Endast i 
några få fall, där uppgifter av speciellt intresse förekomma, har jag där
för infört en litteraturhänvisning.

Med * ha utmärkts fynd från lokaler, förtecknade i tab. 2 i min dok
torsavhandling (Hylander 1943), d. v. s. lokaler med samförekomst av 
minst 2 arter av Poa C/iaixü-gruppen, med + övriga fynd, som med sä
kerhet hänföra sig till gräsmatteförekomster.

Thlaspi alpestre ssp. silvestre.

GOTLAND.
Östergarn. Kuppen, E. Th. Fries 1938 (L). — Lojsta. Tornklint, Th. 

Lange 1910 (L, U).
SKÅNE.

Hardeberga, Th. Brandt 1923 (L, S), C. Blom 1925 (»banvall»; G, L, S), 
G. Norrman 1931 (U). — Andrarum. Alunbruket, O. J. Hasslow 1935 (L). 
— Riseberga. Ilorsakärr å husarskjutbanan, H. Christoffersson 1915, 1916 
(L). — Östra Broby. Friggetofta, på betesmark, O. J. Hasslow 1924 (L). 
BLEKINGE.

Augerum. Hästö, Bj. Holmgren 1916 (Hb. Holmgren).
SMÅLAND.

Oskarshamn, O. Köhler 1908 (G), 1909 (L, U), väl = kyrkogården, dens. 
1917 (L, S). — Hovmantorp, A. S. Trolander 1922 (S). — Eksjö, T. Lager
berg 1902 (L, U), sannolikt = »på fuktig ängsmark invid ån Ö om staden», 
C. G. Westerlund 1902 (S). — Tranås, C. Blom 1919 (G, L). -— Jönköping. 
Vattenverket, A. Hilleström 1935 (G). — Visingsö. Tunnersta, O. Ohlin 
1927 (S).
GÖTEBORGS-OMRÅDET.

Härryda. Assmundtorp, H. Fries 1925 (G, L). — Landvetter. Snugga, 
dens. 1930 (G). — *Råda. »Mölnlycke park» (= följ.), dens. 1922 (L, S), 1923 
(G, U). — * Wendelsberg, i parken, B. Nilsson 1933 (S). — Göteborg. Ör- 
gryte: Stommen, R. Ohlsén 1923 (G), G. Degelius 1923 (S). — *Örgryte: 
Överås, R. Ohlsén 1924 (G). — +Slottsskogsparken, i gräsmatta, T. Borg
vall 1934 (G). — *Rödbo. Ellesbo, II. Fries 1937 (G). — Partilie. Bokeda- 
len, på banvallen, dens. 1929 (G, S). — +Lexby, gården närmast Kåhögs- 
bäcken, gräslinda, R. Ohlsén 1930 (S).
BOHUSLÄN.

[Norum.] Stenungsund, banvall söderut, H. Fries 1932 (G, L, S, U). — 
*Ljung. Lyckorna, dens. 1934 (G, L, S). — Forshälla. Å, A. R. Zachau 1923 
(G). — Bäve. Ardmore, A. Hilleström 1934 (L). — Lyse. Häggvalls stn, H. 
Fries 1931 (G, S). — Bro. Ed, vägkant, S. Nilsson 1940 (G). — Västerlanda. 
Skörsbo, II. Fries 1936 (G, S).
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DALSLAND.
Skållerud. Svankila, Ögården, ängsbacke, P. A. Larsson 1909, 1910 (G, 

S). — Ed. Prästgården, G. Svensson 1936 (L, U).
VÄSTERGÖTLAND.

Angered. Eriksbo, IL Fries 1931 (G). — +Lerum. Almenkärrs park, F. 
Lundberg 1927 (G). — Skallsjö. Maden, A. Bagge 1921 (G). — Floda, på en 
fuktig äng vid en liten bäck, som utfaller i Säveån, D. Bilisten 1903 (S). 
— *Oskarshöjd, C. G. IL Thedenius 1897 (L, S). — Norsesund, A. Bagge 
1925 (G). -- Hemsjö. Västra Bodarnes stn, R. Ohlsén 1938 (L, S). — Fritsla, 
Anna Nylin 1922 (G). — +Borås. Utanför Dalstorp å f. d. bankdirektör 
Zweigbergks villas tomt vid lilla ån, A. O. Olson 1919 (G). — Ekensberg, 
C. Sandberg 1934 (L). — Torpa: Lund, A. Ilall 1911 (U). — Torpa: Viared, 
in prato, dens. 1912 (L, Ln, U). — Torpa: Ilestra, C. Sandberg 1913 (U). — 
Torpa: mellan Kovra och Ivråkered, A. O. Olson 1912 (G). — Torpa: vid 
ett gammalt torpställe vid f. d. Svenljunga-järnvägen, dens. 1909 (G). — 
Torpa: Byttorp, A. Ilolmertz 1914 (S), 1915 (G), 1917 (U), 1919 (L).— Toarp. 
Målsryd, F. Lundberg 1924 (L). - Iljortryd, A. O. Olson 1918 (G). — Kulla, 
dens. 1906 (G, U). — Horla. Kjertared, F. Lundberg 1929 (G). — Fuxerna. 
Bomanstorpet, J. B. Hedvall 1935 (L). — Högstorp, J. A. O. Skårman 1938 
(S). — Trollhättan. Stallbacka, R. Santesson 1931 (L, S, U). — Vassända- 
Naglum. Skärsbo [= Skälsbo], K. Rahne 1908 (G, L, S, U), 1912 (S). — Lid
köping, G. Böös 1916 (L). — Forshem. Efter vägen 300 m VNV från Gamle- 
gården, H. E. Johansson 1917 (S). — Skara, A. Hj. Östergren 1887 (G, S), 
K. & F. Ahlberg 1888 (L), W. Sjöstrand 1904 (G), E. Söderén 1904 (L). — 
Djupedal, G. Nilsson [Degelius] 1920 (S). — Lerdala, O. Bökman 1925 (L), 
1927 (G, U). — Skövde. Husargärdet, A. Hülphers 1914 (S). — [?Falköping.] 
Mösseberg: Mörkagården, A. Hilleström 1939 (L, S). — Nykyrka. Backe 
N om Mullsjön, I. Lilja 1923 (L).
ÖSTERGÖTLAND.

Torpa. Kyrkogården, V. Villner 1920 (Ln). — Söderköping. Slussen 
Tegelbruket Ö om staden, L. Engstedt 1936 (S). — Norrköping (sannolikt 
= följ. lokal), K. Johansson 1921 (S). — +Sylten, villatomt, ! 1919 (U), 1942 
(U). — I stenpartiet mellan Nya Rådstugatan och Motala ström, ! 1943 (på
visad av H. Mohlin, av denne funnen här i flera år). — +Gamla sjukhus
parken, H. Mohlin 1932 (ex i dennes herb.), 11943. — Borg: Eksund, i dike 
nära stn, dens. 1943 (vidi ex.).
VÄRMLAND.

By, C. Bratt 1892 (G). — Skanö, J. Silvén 1900 (G). — Arvika. Ö. Sund, 
E. Kjellgren 1941 (U). — +Sunne. Sundsvik, in horto subsp., H. A. Fröding 
1917 (G, S). — Lysvik, E. Kjellgren 1933 (L, U). — Norra Råda. Kyrko
gården, dens. 1937 (U). — Dalby. Sysslebäck, naturlig gräslinda, R. Ohlsén 
1933 (S). — Färnebo. Långban, F. Ilård av Segerstad 1935 (G).
NÄRKE.

Hammar. Mårsäter, A. L. Segerström 1923 (L, S). — Åmmeberg, vid 
hamnen, T. Gustafson [Halle] 1900 (L).
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SÖDERMANLAND.
+Torshälla. Holmberget, E. Almquist 1942 (U). — Eskilstuna. Södra stn, 

dens. 1942 (U). — Gamla kyrkogården, dens. 1932 (U). — Södertälje, C. Pleijel 
1923 (S). — *Villa Malinsbo, 11942.
STOCKHOLM.

Brännkyrka. Örby, J. Lagerkranz 1931 (S). — *Lyran, A. T. Hwass 
1907 (S). -— Södermalm. Blecktornet, S. Qvarfort 1925 (Hb. Qvarfort).— 
Djurgården, E. Nordström 1892 (S), S. Selander 190G (S), F. Peters 1907 
(G,L,U), K.Johansson 1923 (S). — Södra Djurgården. Isbladskärrel,T. 
Vestergren 1917 (S). — I skogen bakom Gröndal invid gångstigen till Täcka 
udden, M. Bäärnhielm 1892 (G, S). — Gröndal, gräsrik barrskog, T. Vester
gren 1925 (S). — +Skansen, F. Behm 1907 (S: »locis graminosis»), A. Bagge
1916 (G). — Norra Djurgården. Storängsbotten, G. A. Sjödahl 1925 
(S); d:o norra delen, S. Qvarfort 1925 (S), 1927 (11b. Qvarfort). — Frescati, 
i vall, S. Grapengiesser 1918 (S). — Bergianska trädgården, T. Vestergren
1917 (S), 1923 (S); A. L. Segerström 1916 (U); C. A. Ringenson 1919 (L), 1925 
(G, L). Foto härifrån hos Lagerberg 1938, pl. 330. — Bromma. Nära 
Nockebybron, H. Mohlin 1933 (Hb. Mohlin).
UPPLAND.

♦Lidingö. Kottla: vid Dahlstedts villa, .1. \V. Håkanson 1927 (Ilb. Ilå- 
kanson). — Danmark. Bergsbrunna, dikeskant, Th. Arwidsson 1920 (S).— 
♦Uppsala. Geijersgårdens trädgård, ! 1942. — Luthagen (kanske = följ.), 
A. Lindegrén 1923 (S). — +Rektorsbostadens trädgård, i gräsmattor, ! 1942 
—43. — *Observatorieparken, 11942—43. — +Bondkyrka. Ulleråkers sjuk
hus, överläkarvillans trädgård, 11943.
VÄSTMANLAND.

Västerås. Regementets skjutbana, A. Wollert 1914 (L, U). — Viksäng, 
betesmark Ö om kasernerna, J. A. Nannfeldt 1942 (U). — Lundby, skogs
backe, E. Alvén 1938 (L). — Arboga. Koberg, gräsbacke, E. Almquist 1943 
(U). - Västervåla. Ängelsberg, E. Hellström 1921 (L), C. A. Tärnlund 1928 (S).
DALARNA.

Smedjebacken. Stationsområdet, G. R. Cedergren 1921 (L: »gräsmattor»; 
S; U: »gräsbevuxen backsluttning»). — Norrbärke. Lärnbo, A. J. Douhan 
1916 (S: »backen vid tubintaget»; U). - Grangärde, Eva Östrand 1939 (L). 
— Säter. Rybonäs, vägkant (i gräs), T. Vestergren 1925 (S). — Falun. Kop
parberg: Kårarvet, C. Bergsten 1883 (S), E. E. Boman 1885 (L, S), G. Adde 
1890 (S), A. Haglund 1891 (S), E. & A. Haglund 1896 (U). — Kopparberg: 
Glamsarvet, E. E. Boman 1883 (S), 1887 (U); väl samma lokal som »Glams», 
dens. 1887 (Baenitz: Herb. Eur., sine num. G). — Kopparberg: Gruvriset, 
C. Ilj. Söderlund 1886 (Ln, S). — Kopparberg: Stennäset, M. Ekström 1915 
(G, S, U). — Kopparberg: Järlinden, G. Israelson 1929 (L, U). — Bjursås 
Vid Aspberget (nära Västanberg), ostadig, H. E. Johansson 1892 (U). — 
Gagnef. Bäsna, .1. B. Bengtsson 1934 (L). —- Rättvik, S. Sahlin 1907 (G, S, 
U). — Lerdal, Thj. Molér 1898 (L). — Prästgårdens arrendatorsboställe,
J. G. Gunnarsson 1901 (S). — Orsa. Kyrkbyn, A. Björk 1934 (L, U). — Magg- 
ås, E. Rundkwist 1907 (L). — Älvdalen, G. F. Haglund 1910 (G). — »Uf-
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dalen 4 mil norr om Mora» (felskrivning för ’Elfdalen’?), L. Haglunds, a. 
(Ln). — Svärdsjö. Nära Borgärde, K. Aulin 1912 (S). — Borgärde, vägkant 
nära gästgivargården, Fr. R. Aulin 1909 (S). — Lumsheden, G. Lohammar 
1936 (U). — Svartnäs, J. Wiger 1930 (S). -— »Silvhyttan» [? = Ljusnarsberg: 
Silverhyttan], II. Ekelund 1908 (S).
GÄSTRIKLAND.

Storvik. Backe framför stn, C. Björkling 1918 (U). ■—Ovansjö. Övermyra, 
vid landsvägen, K. Johansson 1906 (U). — Mon, M. Fries 1942 (U). — Valbo. 
Hemlingby, E. Wretblad 1922 (L, S). — Gävle, T. Peyron 1891 (S), T. Arnell 
1896 (U). — Norrlandet, T. Arnell 1896 (U). — Lugnet, A. M. Troilius 1892 
(U). -— Bönan, M. Fries 1942 (U). -— »Äng vid Gäfle», B. Berglund 1912 (L). — 
Hamrånge. Kusön, S. Ahlner 1928 (S). — Åmot. Prästgården, K. Forsselius 
1923 (S, U).
HÄLSINGLAND.

»Hudiksvall, originallokalen» [för v. lanense], C. G. Westerlund 1897 (S), 
1901 (S). — Vid vägen till Sanna, S. A. Nyberg 1911 (G). — Ej långt från 
Tuna kyrka, C. Pleijel 1910 (L). — Hälsingtuna, S. Brun 1906 (G, L, S, U), 
A. Nordström 1908 (G, S), S. A. Nyberg 1911 (G). — V om kyrkan, C. O. 
Schlyter 1906 (S, U). — Nära kyrkan, C. O. Sundvallson 1907 (S). - Ej 
långt från kyrkan, C. Pleijel 1910 (S). — Fors, I. Härdelin 1914 (S). — 
Harmånger. Edsäters by, N. Östgren 1920 (G, L, S, U). — Hassela. Bäckar
äng, L. P. R. Matsson 1916 (S), T. Vestergren 1916 (S). ■— Ljusdal. Väster
näs, gödslad åker, G. Lidman 1935 (L). — Onsängs gård, dens. 1914 (L, S, U).
— Onsängs by, nära kyrkogården, dens. 1914 (S). — Ramsjö. Viken, i järn
vägsbanken, dens. 1935 (U). — Los. Kyrkbyn vid Ljungby gård, dens. 1916 
(S). — Ängersjö. Ängersjö mellantäkt, M. Östman 1898 (S).
HÄRJEDALEN.

Lillhärda . Prästgården, S. J. Enander 1920 (S), 1923 (S). — Vemdalen. 
Vemdalens by, nära kyrkan, K. B. Nordström 1915 (S; U: »vid en lada»).
— D:o: Åsen, dens. 1916 (G). — D:o: Nordgården, dens. 1916 (G). -— Rön
ningen, dens. 1916 (G). — Tännäs. Funäsdalen, Hedvalls täkt, M. Östman 
1921 (S).
JÄMTLAND.

Bräcke. Bensjö vid Västergårdsbodarna, K. B. Nordström 1918 (G). — 
Oviken. Borgvik, Th. Lange 1927 (S). -— Östersund, D. M. Eurén 1897 (L), 
S. Kilander 1933 (L). — Frösön, F. Jonson 1891 (L), Th. v. Ileideken 1910 
(S), G. F. Sundberg 1913 (S), Th. Thorné 1924 (G). — Fillsta, åker, dens. 
1908 (G). — Hallen. Överhallen, R. O. Zetterström 1935 (L, U). ■—Ås. Känn
åsen, Th. Thorné 1919 (L). — Rödön. Krokom, A. Ahlqvist 1901 (G, S). — 
Hammerdal. Åsen, O. Ohlin 1911 (G, S, U), H. Dahlstedt 1918 (S: »gammal 
fodervall»). -— Hammerdal, odlad myrvall, dens. 1913 (S).
MEDELPAD.

Njurunda. Essvik, C. F. Sundberg 1879 (S), L. M. Neuman 1888 (L, Ln, 
U), O. Östgren 1912 (S). — Sundsvall, II. Lidholm 1895 (L). — Judekyrko
gården, Ö. Eriksson 1907 (G). — Nedanför Norra Stadsberget, på en äng

26 43736 Svensk Botanisk Tidskrift. 1943.
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i en park, K. B. Nordstrom 1909 (G, S). — Selånger, H. Lidholm 1896 (L, 
S). — Hov, P. Collinder 1904 (S). — Skön. Högom, G. A. Nordlander 1905 
(G, L). — Valknytt, E. Collinder 1904 (U). — Skönsbyn, dens. 1905 (U). — 
Timrå, J. A. Holm 1894 (L), F. Ringius 1905 (U), K. A. G. Gredin 1907 (S, 
U), 1919 (G). — Prästbordet, F. Ringius 1902 (S).
ÅNGERMANLAND.

Härnösand, N. Johnsson 1923 (G, L). — Säbrå, I. W. R. Uggla 1922 (L).
— Gryttjom, järnvägsbanken, S om och snett emot hållplatsen, N. Johns
son 1912 (S). — Hemsö. Dravle, ängsmark vid Korvhamn, C. G. Alm 1928 
(S, U). — Äng vid Lungösundet, S. Grapengiesser 1928 (S). — Nordingrå. 
Körning, dens. 1928 (S). — Vibyggerå. Docksta, dens. 1930 (S). — Ed. Forsmo, 
banvall, dens. 1928 (S). — Österås, C. Pleijel 1910 (S), N. Johnsson 1910 (S), 
A. Möller 1912 (G). ■— Helgum. Valviken fist., S. Grapengiesser 1932 (S).
VÄSTERBOTTEN.

Umeå, S. Nordenstam 1927 (L, S, U), C. & S. Axell 1933 (L: »dikeskant»).
— N om staden, S. Grapengiesser 1922 (S). — Kyrkparken, E. Wahlberg 1921 
(11b. L. Wahlberg). — I 20, G. Wahlberg 1922 (d:o). — Umeå landsförs. 
Landsförsis kyrka, L. Wahlberg 1920 (d:o). — Västra Tegskläppen, C. P. 
Laestadius 1901 (Umeå lärov:s hb.). — Sandbacka, S. O. Blomquist (Väster
bottens läns hb.). •—■ Lövånger. Vallen, Fäbodarna, G. Holm 1939 (d:o). — 
Degerfors. Vindeln, A. Th. Vifell 1922 (S). — Skellefteå, K. Falk 1915 (L, 
S, U). — Skellefteå landsförs. Sörböle, dens. 1919 (L). — Varuträsk, vall, 
G. R. Cedergren 1937 (S). — Jörn. Österjörn, vägkant, dens. 1940 (S).
NORRBOTTEN.

Nederluleå. Södra Sunderbyn, K. A. Nilssson 1925 (G, L, U); möjl. = 
Sunderbyn, H. Svenonius 1924 (U). — Luleå. Mjölkudden, dens. 1924 (S).
— Övertorneå. Matarengi, gammal äng 75 m SV om sanatorieområdet, O. 
Lönnqvist 1920 (S).
ÅSELE LAPPMARK.

Vilhelmina. Laxbäckens by, hårdvall på gårdstomt, V. Samuelsson 
1920 (S).
LULE LAPPMARK.

+Gällivare. Risbäcks stn, sådd gräsmatta, J. Frödin 1915 (L, S).

Thlaspi alpestre ssp. brachypetalum v. suecicum. 

GOTLAND.
Eke. Bölske, fuktig äng, E. Th. Fries 1917 (L, S, U). — +Stånga. Stånga 

stn, gräsmatta, dens. 1930 (L, U). — Vänge. Vid vägen till Sjonhem, dens. 
1908 (S). — Vänge myr, busksnår nära en kanal, K. Johansson 1911 (U).— 
Västerhejde. Kuse, E. Th. Fries 1932 (L, S, U). — Vallstena. Invid den 
odlade myren på gräsbeväxt mark, dens. 1915 (U). — Martebo. Martebo 
stn, dens. 1923 (L, S). — Stenkyrka. Broungs, dens. 1929 (L, S). — Hangvar. 
Flenviker, sandhåla, dens. 1933 (L, U).



THLASPI ALPESTRE L. I SVERIGE 397

SMÅLAND.
Törnsfall. Vångesunda, C. E. Gustafsson 1918 (U).

VÄSTERGÖTLAND.
Skallsjö. Tollered, A. Bagge 1903 (G). — Toarp. Bygd, A. O. Olson 

1906 (G, U).— Älgarås. Komministergården, i gräsvall, B. Nilsson 1916 (S); 
enl. Skårman (1924, p. 258) från början odlad och sedan förvildad. — Fin
nerödja. Anderstorp, åker, J. A. O. Skårman 1919 (S).
ÖSTERGÖTLAND.

Linköping (säkerl = följ.), K. F. Dusen 1865 (U), E. Wetterhall 1868 (G). 
— S:t Ears: Smestad, ett stort antal kollekter, särskilt från 1860-talet, i 
G, L, S, U: 1861 (.1. Norberg, S) — 1919 (K. Johansson S). — S:t Ears: i 
kanten av tallskog vid Ekkällan, II. Dahlstedt 1886 (S). — Norrköping. 
Östra Eneby: Marieborg resp. Ekbacken ett stort antal kollekter i G, L,
S, U från c:a 1840 (Herb. Norm. VII: 22), 1843 (E. Träskman, S) till 1896 (A. 
Trägårdh, L); ! 1942 (U). — Kvillinge. Åbylund, A. Bagge 1904 (G).

SÖDERMANLAND.
Eskilstuna. Järnvägen vid gamla kyrkogården, E. Almquist 1942 (U). — 

Härad. Mellan kyrkan och Eksåg, G. Samuelsson 1898 (L, S). ■—Strängnäs. 
Kilen, dens. 1900 (S). — Aspö. Prästgården, på dikeskanter, J. G. Laurell 
1910 (L; U: »på dikeskanter [vid ’kanalen’] å lerjord på Aspö sn präst
boställe vid allmän, landsvägen»), — Ytterselö. Nära Stallarholmen, Fr. B. 
Aulin 1903 (Hb. Aulin). — Åker. Åkers styckebruk, W. Wernstedt 1889 
(L, U), E. Nystedt 1912 (G). — Åkers styckebruks stn, J. G. Laurell 1898 
(S), G. C. Kjellberg 1901 (U). — Kärnbo. Torsholmen, Th. Arwidsson 1938 
(S), 1940 (S: »i strandsnåren på V delen av ön»), — Mariefred. Näsängs- 
udden, Fr. R. Aulin 1862 (S). — Sundby, in prato frondoso, G. Samuelsson 
1939 (S). — Hedlandet, Eövstalund, vägkant, Th. Arwidsson 1921 (S). — 
Salem. Vällinge, på grusåsen, A. L. Segerström 1920 (S). — Huddinge, K. 
Johansson 1924 (S). -—Vagnhärad, E. Asplund 1932 (S). — *Nacka. Augusten- 
dal, K. Forsselius 1916 (U).

STOCKHOLM.
♦Enskede. Fagersjö, Villa Bergsgården,! 1943. — Brännkyrka. Örby, 

J. Lagerkranz 1922 (S), 1924 (S). — Kungsholmen, C. A. Fredriksson 
1862 (S; säkert = Marieberg), A. Ekström 1892 (G).— Marieberg, C. A. Fred
riksson 1862 (G, S, U), E. G. E. Björklund 1862 (S). — »På sydvestra slutt
ningen af backen mellan Marieberg och Conradsberg», K. F. Thedenius 
1861 (S). — Kristineberg, J. A. L-n 1874 (L, S, U). — +Norra begrav
ningsplatsen, gräsmattor, C. Lindman 1890 (S).

UPPLAND.
Solna. Järvafältet nära Ulriksdal, gräsmark, T. Vestergren 1924 (S, ut

T. brachypetalurn). — Järva, Mariedal, Hj. Ström 1901 (S). — *Ulriksdals 
park, Fr. R. Aulin 1912 (Hb. Aulin). — Ulriksdal, Ilj. Ström 1900 (S), M. 
Engstedt 1913 (S). — Huvudsta, G. Erdtman 1917 (S). — Lidingö. Tyktorp 
(»Tygtorp»), Vivi Laurent 1909 (S). — Åkerren ovanför Tyktorp, J. W.
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Ilåkanson 1927 (lib. Ilåkanson). — Sticklinge äng, R. Florin 1914 (S). 
Lovö. Drottningholm, B. Lagerwall 1905 (L, S), 1916 (G), J. R. Jungner 
1926 (S). — Djursholm. Björkhagen, landsvägskant, M. Ostman 1923 (S). — 
Danderyd. Skogsbryn längs nya vägen, S om folkskolan, massvis, C. Lind
man 1968 (S). — Djurö. Runmarö, L. Lindquist 1928 (G). -—Ljusterö. Vet- 
tersö, Ramsdal, ängsmark vid stranden, I. Fröman 1928 (S). — Ekerö. 
Bockholmssätra, M. Sondén 1911 (S). — Stockholms-Näs. Almarestäket, K. 
Johansson 1923 (S). — Järfälla. Lövsta, A. L. Segerström 1920-talet (S). 
Sigtuna, D. Danielsson 1927 (S). — Prästgården, Fr. R. Aulin 1892 (Hb. 
Aulin). — Norrtil, M. M. Moderus 1878 (U). — Knivsta. Barrsjön, E. P. 
Fries 1853 (S; U: vid Lådinge), S. Paijkull 1868 (S), 1870 (G), P. Borén 1872 
(S). — Noor, på Römossen, E. P. Fries 1853 (U). — Noor, II. Kjellström 
1890 (U). — Alsike, G. Löfgren 1877 (G, U, V). — *Forsmark. Forsmarks 
slottspark, gräsmatta,! 1935 (U). — Enköping. Tallbacke omedelbart N om 
stns-oinrådet, J. A. Nannfeldt 1942 (U). — Skokloster. Nydal, vägkant, G. 
Björkman 1915 (V). — Grindtorpet, löväng, dens. 1915 (V). — Skogstibble. 
1 km NO om Friberga, nära Järlåsa-gränsen, lövbacke V om landsvägen,
J. A. Nannfeldt 1942 (U). — Järlåsa. Lingonbacka, (i. Engdahl & E. Wall 
1933 (S). — Hagmark vid Torpet strax Ö om Skårbäck, J. A. Nannfeldt & 
H. Smith 1943 (U). — Jumkil. Björnarbo, Th. Arwidsson 1921 (S). — Halv
vägs mellan Björnarbo och Stenviken, grusgrop mellan landsvägen och 
ån, J. A. Nannfeldt 1942 (U). — Vid landsvägen mittför Kallås, C. G. Alm 
1936 (U). — SV om Fågelbo, V om landsvägen Jumkils kyrka—Vänge kyrka, 
.1. A. Nannfeldt & 11. Smith 1943 (U). — Åkerby. Mellan Åkerby by och 
Nyåker, vägkant, G. R. Cedergren 1916 (V). — Uggelsta, ängsmark vid ån 
invid bron, dens. 1919 (V). — Mellan bron vid Broby och bron över Åker
byån, utefter vägkanten, dens. 1916 (V). — Landsvägsdikeskant mot SV 
vid Åkerby gård, R. Sernander 1921 (V). -— Börje. Mellan Iiovlösa och 
Ilesselby, S. Junell 1918 (V). — Altuna hage, R. Sernander 1921 (V). — 
Vänge. Finsta, F. Fant 1869 (U, V), L. Collén 1876 (S). — Älvsby, Ö om ån, 
landsvägsdike mittför gården, E. Almquist 1915 (V). — Mellan Brunna och 
Lundby, E. Marklund 1914 (V). — Slånsnåret vid Lilla Kil, R. Sernander 
& N. G. Johansson 1935 (V). — Läby. G. llellsing 1889 (V). — Kvarnbo, 
C. G. Alm 1914 (U). — Brobacken (SV om Läbyvad), grusslänt vid brunn,
J. A. Nannfeldt 1942 (U). — Bondkyrka. Nyvla, örtbacke invid landsvägen, 
E. Almquist 1916 (V). — Salabanan, B. llesselman 1930(V). — Ilåga, E. Mark
lund 1913 (U). — Rickomberga, II. Strömfelt 1876 (U). — Ekeby, Th. Sjö
vall 1923 (G). — Gottsunda, N. Edling 1925 (L). — Flottsund, Th. C. E. Fries 
1904 (U). — Ultuna, Å. Ilovgard 1922 (L); ! 1942 (i Lantbrukshögskolans 
park). — Ulleråkers sjukhus, överläkarvillans trådgård,! 1943. — Uppsala,
K. Jonsson 1884 (U), IL Fröding 1885 (U; väl = följ. lokal), E. Th. & II. 
Fries 1899 (L), A. Fries 1908 (S, V), E. Asplund 1914 (G). — ’Sjukhuspar- 
ken, II. Fröding 1885 (G: in arenoso),! 1942—43. — Slottsbacken, H. Smith 
1904 (V). — Järnvägsparken, A. R. Dahlgren 1892 (V). — Svartbäcken, vid 
Salabanan, G. R. Cedergren 1905 (V). — Nära Ekeby, G. A. Fröman 1891 
(V). — Eklundshov, A. Fries 1908 (G),! 1943. — Kronåsen, ! 1925 (U). - 
Danmark. Vilan, S. I. Almström 1893 (S). — Edeby,! 1942.— Linnés Ham
marby, ! 1942. — Vaksala. Högtomten nära Grönviken, åkerren, G. R. Ce-

‘598
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dergren 1916 (V). — Norra Ilellby, N om gården, vägkant i skogen bort 
mot Kälboda, dens. 1919 (V). — Gamla Uppsala. Norrbo, öppen gräsbacke 
vid åkerkant, H. Olivecrona 1916 (V). — Funbo. Halmbyboda, Th. Fries 
1850 (S), M. Floderus 1851 (U), 1870 (S). Från början avsiktligt odlad?; 
jfr ovan p. 377. — Lena. Vattholma, A. Berg 1884 (L). — Vattholma, Kunsta- 
åsen, C. G. Westerlund 1902 (S).
DALARNA.

Garpenberg. Yttersbenning, vägkant, G. Samuelsson 1911 (U). — Nås. 
Nederberg, F. Lundberg 1928 (L).
HÄLSINGLAND.

Alfta. Järnvägsbanken nära Malviksbron, Fr. R. Aulin 1918 (S). 
MEDELPAD.

Borgsjö, .1. G. Gunnarsson 1903 (S).
ÅNGERMANLAND.

Sollefteå, E. Rönnblad 1904 (G, U), II. \V. Sjögren 1910 (L, S, U). — Säbrå. 
Gryttjom, N. Johnsson 1912 (S), 1915 (G). Jfr ovan p. 390. — Överlännäs, 
G. E. Söderholm 1909 (G, L, S). — Tåsjö. Tåsjö östra by, K. Johansson 
1926 (S: vägkant), G. R. Cedergren 1927 (S: kanten av en rågåker, spars.), 
S. Grapengiesser 1927 (S: ängsmark, täml. spars.). — Helgum. Ärtrik, flerst. 
spars. på ängsmark, dens. 1934 (S).
JÄMTLAND.

Ragunda, .1. Silvén 1897 (L). — Hammarstrand, E. Asplund 1925 (S). — 
Frösön, D. M. Euren 1895 (L).
TORNE LAPPMARK.

Kiruna. Kiruna, distr. B 5 (se Simmons 1910), H. G. Simmons 1909 (L).

T. alpestre ssp. brachypetalum, övriga raser (eller i varje fall ej 
säker v. suecicum).

GOTLAND.
Fole. Prästgården, E. Th. Fries 1939 (L). — Boge. Vid Tjelders, dens. 

1918 (L).
SMÅLAND.

Törnsfall. Prästgården, C. E. Gustafsson 1919 (L, S).
SÖDERMANLAND.

Härad. Eksågs gästgivargård, P. Söderlund 1912 (S). — Ytterselö. Stal- 
larholmen, E. Wikander 1893 (S). — Mariefred. Södra sidan, Karlsborg 
(på vägen till Hedlandets stn, nedanför Ivarsgården), Th. Arwidsson 1910 
(S) [? = suec.]. — Ytterenhörna. Nära Glastäppan, A. Lindström 1932 (S).—- 
Tveta. Kyrkogården, A. L. Segerström 1927 (S). •— Ytterjärna. Solängen, 
G. Erdtman 1909 (S). — Östertälje. Skärvsta, A. Lindström 1932 (S). — Sö
dertälje. E. U. W. 1890 (S). — »Mellan Viksberg i Salem och Södertälje»,
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T. Vestergren 1916 (S). — Salem. Rönninge, T. Krok 1914 (S: bergskre
vor), A. Lindegrén 1923 (S: ytterst allmän), F. Sundstedt 1923 (L, S). — 
Tunadal, T. Krok 1907 (S). —- Botkyrka, F. Ridderstolpe 1899 (S), O. Ilag- 
ström 1901 (S), 1902 (S). — Tumba, K. Johansson 1878 (S). — Huddinge, 
dens. 1924 (S). — Nacka, 1J. V. Björnström 1849 (S) = »inter Nacka et Dam- 
torp», 's. coll. 1849 (S); 'K. F. Thedenius 1852 (S); 1 M. Engstedt 1910 (S).
— Vid Dammlorpssjön, 1 H. Du Rietz 1907 (S), 1D. Danielsson 1917 (S). — 
Dammtorp, 1 K. Fr. Thedenius s. a. (L). — »In valle opaca prope Nacka»,
1 P. H. Johansson (in Dörfler, Herb. Norm, nr 4832: L, S). — Efter vägen 
mellan Nacka kvarnar och Dammtorpet, 1 H. E. Johansson 1921 (S). —• 
Nacka kvarnar, 1M. Sondén 1894 (S). — Nackanäs, 'Fr. E. Ahlfvengren 
1911 (S). — Sickla-ön, P. W. Henschen 1869 (L). — Sickla, 3 G. Haegerslolpe 
1916 (S). — [Sickla] »vid Kåbergs tapetfabrik», 3 A. L. Segerström 1911 (S).
— Storängen, 3 M. Engstedt 1912 (S). — Mellan Storängen och Nyckelviken, 
vid åker, 3 T. Vestergren 1924 (S). — Nyckelviken, 3 G. Romell 1902 (S). — 
Stora Nyckelviken, 3 M. Engstedt 1911 (S). — Duvnäs, 8 G. Strömberg 1869 
(E), 3II. Juhlin-Dannfelt & P. G. Staaff 1869 (S), 8 C. G. II. Thedenius 1888 
(S), Vivi Laurent 1907 (S), 3 M. Engstedt 1911 (S), 3 Ilj. Karlson 1923 (S), 3 N. 
Johnsson 1931 (S). — Erstavik, strandklippor, A. L. Segerström 1929 (S).
— Svindersvik, oljeupplaget, M. Engstedt 1909 (L).

STOCKHOLM.
Brännkyrka. Jakobsberg, E. Asplund 1929 (S). — [Södra] Djurgår

den, 2 K. Fr. Thedenius 1858 (S), 2 s. coll. 1869 (S), 2 G. Lidman 1890 (S).
— Manilla, 2 N. Svedelius 1888 (G), 2 dens. & W. & J. Lilliesköld 1889 (L, 
S), 2 E. Nordström 1893 (G), 2 T. Vestergren 1916 (S). — Nedre Manilla, 2 K. 
Fr. Thedenius 1869 (S), 211942. — Täcka udden, 2Hb. Beurling (S: Täcka 
uddens park, ymnig), 2 S. Velander 1894 (S), 2 ! 1942. — Blockhusudden,
2 M. Engstedt 1910 (S), 2 K. Johansson 1923 (S). — Mellan Blockhusudden 
och Parkudden, 2 T. Vestergren 1916 (S). Ellenhill, 2 C. W. Wedberg 
1865 (S).
UPPLAND.

Lidingö. Skärsätra, S. Grapengiesser 1927 (S). — »Ad viam Islingevägen
— Kyrkviken in graminosis», T. Vestergren 1925 (S). — Nära Fridhäll, S. 
Qvarfort 1923 (Hb. Qvarfort); mycket lik suec. men stift 0,9 mm långt. —- 
Sånga. Svartsjö, F. Lundberg 1893 (G: »i år för första gången funnen», 
scr. C. Reuterman). — Järfälla. Riddersvik, C.Pleijel 1922 (S).— Odensala. 
På åkerren nedanför bergbranten 1 km S om Mörby, II. E. Johansson 1925 
(S). — Djurö. Runmarö, nära Holmflyn, S. Selander 1914 (S). — Runmarö, 
Kila, T. Vestergren 1929 (S). — Ljusterö. Ilusarö, trädbevuxen ängsmark 
på norra sidan av öns mellersta del, I. Fröman 1928 (S).

VÄSTMANLAND.
Kopparberg. Mittför vaskverket, A. Heimer 1910 (S).

DALARNA.
Norrbärke. Flatenberg, Backbyn, banvall, G. R. Cedergren 1921 (S). — 

Leksand. Tällberg, G. Lindmark 1926 (S), B. Carlson 1927 (G).
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HÄLSINGLAND.
Bollnäs och Arbrå. »Järnvägsbankens vestr. sida från vaktstuga norr 

om Lottefors station till Dropphäll. Tätt gräsbevuxen järnvägsbank mot 
vestr: torr—fuktig sandjord, olika beskuggning», A. Liljedahl 1916 (S). — 
Ljusdal. Borr gård, G. Lidman 1915 (L). -— Borr by, på ägorna vid Ljusne 
älv nedom Igglunds gård, dens. 1919 (S).
HÄRJEDALEN.

Lillhärdal. Vall vid Åkersberg, N. Nilsson 1912 (S).
JÄMTLAND.

Frösön, N. M. Östgren 1882 (S); säkert = följ. lokal. — Kungsgården, A. 
Behm 1882 (S), C. Hartman 1882 (S), A. Winnberg 1882 (S).
ÅNGERMANLAND.

Överlännäs, G. E. Söderholm 1910 (G).
1 = »Dammtorps-typen»; 2 = »Manilla-typen»; 8 = »Saltsjö-Duvnäs-typen» 

(se ovan p. 388).

Zusammenfassung.

Verf. zeigt, dass die in Schweden nicht einheimische aber jetzt 
völlig eingebürgerte Sammelart Thlaspi alpestre L. dort von zwei 
Rassenkreisen vertreten ist, u. zw. ssp. silvestre (Jord.) Gillet & 
Magne und ssp. brachypetalum (Jord.) Dur. & Pitt. Ersterer ist in 
Schweden sehr einheitlich und tritt wahrscheinlich nur in der 
ursprünglich von Hälsingtuna in Hälsingland beschriebenen 
v. tunense C. G. West, auf, letzterer umfasst dagegen auch in Schwe
den mehrere Sippen niedrigeren Ranges, von welchen die ver
breitetste v. suecicum (Jord.) Hyl. (T. suecicum Jord., Diagn. 1864, 
p. 254) ist. Die bei den beiden Rassengruppen ziemlich verschie
dene Einfuhr- und Verbreitungsgeschichte wird verfolgt und durch 
Karten 1—2 veranschaulicht; näheres bei Hylander 1943.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.

Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden 
om märkliga växtfvnd o. d.

Om olika slag av dubbla blommor hos blåklockor, särskilt 
hos Campanula rapunculoides.

1 Uppsala fann jag i augusti 1942 ett underligt exemplar av Campanula 
rapunculoides. Det växte invid ett staket tillsammans med normala plantor 
nära Sturegatans slut ute på Luthagen. Vad som genast drog uppmärk
samheten till sig var den stora tpppblomman, som innanför sin ordinarie 
krona hade fått en extra sådan. Denna senares blad alternerade vackert 
med de yttre kronbladen (fig. 1). De fem ståndarna omväxlade i sin tur 
med de inre kronbladen och voro alltså motställda de yttre. Märket var 
icke tre- utan femflikat och fruktämnet i överensstämmelse härmed fem- 
rummigt.

Genom Goebels (1931, sid. 60—72) undersökningar har det klarlagts, att 
campanulacéerna icke ha en obegränsad blomställning. Vi ha här ett 
slags mellanform mellan racemösa och cymösa inflorescenser. Ilos Cam
panula börjar blomställningen som en klase, men den avslutas med en 
toppblomma, vars utveckling likväl ibland kan bliva starkt hämmad 
(1. c. sid. 61 och 83). Stundom kan dock denna blomma få ett ganska mar
kerat försprång i jämförelse med sina närmast sittande grannar såsom 
t. ex. vackert framgår av en bild av Campanula latifolia (1. c. fig. 55). På 
ett förhållandevis svagt utvecklat skott av Campanula rapunculoides fann 
jag toppblomman vara utslagen, fastän alla de därpå följande fem blom
morna ännu befunno sig i knoppstadium. Ilos samma art såg jag i år 
ett ovanligt kraftigt skott med en utslagen toppblomma, varpå följde 
10 st. knoppar, innan man kom till nästa utslagna blomma. Under den 
stora toppblomman på fig. 1 sitta fyra knoppar. Det har för att tala med 
Goebel uppstått »eine obere Minusregion» (jfr också fig. 2!). Lathouwers 
(1922, sid. 25) har beskrivit en mutant, monantha, av Campanula Medium, 
där endast själva toppblomman kommer till utveckling, men denna 
blomma är i gengäld av jätteformat. Möjligt är att bos vår Campanula 
rapunculoides den starkt gynnade utvecklingen av terminalblomman kom-
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mSt».

fr *24

Foto G. Lohammar. Foto O. Dahlgren.

Fig. 1. Campanula rapunculoides. Topp- Fig. Campanula rapunculoides med försto-
blomman har en extra krona inskjuten i rade och blåfärgade foderblad. Fotografi

den ordinarie. av originalexemplaret till StarbXcks »caly-
c//ia»-form i Herb. Upsal.

mit densamma att luxuriera även på så sätt, att den lagt sig till med 
en extra krona. Hos Digitalis purpurea ser man som bekant ibland en 
stor toppblomma utvecklas, och den är då förändrad till peloria-typ.

Hos vår Campanula avvek emellertid icke blott själva den stora topp
blomman från det normala, utan en viss brist på balans i de olika or
ganens utveckling gjorde sig också gällande hos flera av de andra blom
morna. Den tionde blomman uppifrån räknat hade sålunda även fått en 
dubbel krona; men märket var dock som vanligt treflikat och frukt-
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Foto O. Dahlgren.

Fig. 3. Campanula Medium. Foderbladen äro hos calycanthcma-iormen mycket 
stora och starkt petaloida. Hos denna form kunna de också na högt upp och 

omsluta kronan så tätt, att en normal krona imiteras.

ämnet trerummigt. Här följer en översikt av de olika blommornas be
skaffenhet:

1. Toppblomma med dubbel krona, 5 märken och 5 fruktämnes- 
ru m.

2. Liten knopp (icke synlig på bilden) med en petaloid ståndare.
3—5. Knoppar av normal byggnad.

6. Normal nyutslagen blomma.
7—9. Alla blommorna hade en petaloid ståndare med knapp utvecklad 

i ena kanten.
10. Blomma med dubbel krona, dock mindre än toppblomman. Mär

ken som normalt 3 och fruktämnet 3-rummigt.

Blommor med dubbel krona hos Campanula rapunculoides ha förut ett 
par gånger noterats från Österrike (Haring 1885, sid. 390 och Murr 1896, 
sid. 135). Hos flera andra blåklocksarter har man likaledes iakttagit sådana
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dubbla blommor, vilka alltså uppkommit genom »Einscheibung neuer 
Kronwirtel zwischen die primäre Corolla und das Andröceum» (Penzig 
1921). IIos Campanula Medium uppges, att ända till 5 och (i klockor ha 
setts inskjutna i varandra (Goebel 1886, sid. 252).

I detta sammanhang kan det också förtjäna att framhållas, att Star- 
bäck (1889, sid. 185) under flera år på Slottsbacken i Uppsala observerade 
ett individ av Campanula rapunculoides, vars foderblad voro »mycket 
stora och starkt färgade» (»mit grossem, stark gebläutem Kelche» heter 
det i ett referat, 1890, sid. 201). Ett par skott av denna planta, pressade 
år 1888, finnas bevarade i vårt botaniska museum. Fig. 2 återger toppen 
av det ena. Foderbladen äro ännu efter 55 år tydligt blå, fast kronbladen 
förlorat all färg. Ett slags motsvarighet till denna Starbäcks »calycina»- 
typ visar blomman av Campanula Medium på fig. 3, där de stora, starkt 
petaloida foderbladen verkligen kunna sägas agera en extra corolla. Ett 
enda exemplar av denna s. k. calycanthema-varietet uppträdde i somras 
bland idel normala plantor i Uppsala botaniska trädgård. Den avbildade 
blomman tillhör den »dåliga» typen för att citera Correns (1905). Ilos 
calycanlhema-formen kan fodret också bli betydligt mer likt en normal 
corolla. Ibland äro nämligen foderbladen fullständigt blåfärgade och nå 
så högt upp samt omsluta kronan så tätt, att de alldeles imitera en nor
mal sådan. Calycanthema-lormen är recessiv vid korsning med normal- 
typen, och Lathouwers påvisade också en monohybrid klyvning i Fa.

Till slut kanske också bör anmärkas, att, som nyss antyddes, även 
ståndarna kunna bli petaloida hos vår Campanula rapunculoides; och på 
så sätt kan ju ännu ett slags dubbla blommor uppkomma (jfr Goebel 
1886, sid. 251!).
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Några lavar från Nämdö och angränsande öar i Stockholms 
skärgårds barrskogsregion.

År 1941 vistades jag' två veckor på Ornö i södra delen av Stockholms 
skärgårds barrskogsregion för inventering av lavfloran. I samband där
med företogos också exkursioner på den närbelägna Utö, som dock ej 
blev föremål för en noggrannare undersökning. Resultaten publicerades 
i denna tidskrifts årg. 1942. Där påpekas också önskvärdheten av jäm
förande studier över lavfloran i skärgårdens olika delar, speciellt i rikt
ningen väster—öster. Jag hade alltså hoppats på möjligheten att ett annat 
år få tillfälle undersöka delar av yttre skärgården. Under nuvarande 
krigstid är detta tyvärr svårt att genomföra av olika anledningar. Då jag 
i somras efter avslutandet av en del längre resor i södra Sverige fick 
en kortare tid över för andra undersökningar, kom jag i stället att tillbringa 
denna tid på Nämdö med utsträckande av exkursionerna till de angrän
sande öarna Mörtö och Uvö, samtliga tillhörande Nämdö socken (Söder
manland) och belägna i barrskogsregionen. De tre öarna ligga helt nära 
varandra och bilda liksom en enhet.

Första veckan av september ägnades åt de nämnda öarna. Jag vistades 
där i sällskap med dr Herman Persson, som samtidigt bedrev bryologiska 
undersökningar. Någon mer fullständig inventering av lavfloran i likhet 
med den på Ornö medhanns icke, men exkursioner företogos i alla delar 
av Nämdö, en längre exkursion även på Mörtö och en kortare på Uvö. 
Sammanlagda antalet noterade lavarter uppgår till något över 300. Siffran 
är alltså betydligt lägre än den för Ornö (c:a 450), vilket givetvis delvis 
beror på den kortare tid, jag hade till förfogande på Nämdö. Siffran kan 
säkerligen vid fortsatta undersökningar icke obetydligt ökas. Dock förefaller 
mig Nämdö-gruppen lichenologiskt fattigare än Ornö (med undantag för 
kalkarter). Naturen är visserligen i stort likartad med den å Ornö, men 
Nämdö-gruppen är på sätt och vis enformigare. Större partier med ädla 
lövträd saknas t. ex. i sistnämnda område. De nakna hällmarkerna äro 
här mindre vidsträckta och nå ej samma höjd som på Ornö. Med hänsyn 
till kalken är däremot Nämdö-gruppen (som helhet tagen) mer gynnad än 
Ornö. Västra halvan — västra delen av Nämdö, Uvö —är praktiskt taget 
helt uppbyggd av gnejs men östra halvan — östra Nämdö, Mörtö — av 
leptit med talrika gångar av urkalksten. Dessa kalkförekomster täcka till
sammans en betydligt större yta än motsvarande på Ornö (men mindre 
än de på Utö) och sätta i hög grad sin prägel på floran, även lavfloran.

Eftersom en fullständig inventering ej kom till stånd, publiceras ej art
listan i sin helhet. Jag nöjer mig med att anföra märkligare fynd, främst 
av sådana arter, som icke anträffades på Ornö (och Utö). 
Härigenom kommer följande lista, upptagande 30 arter av nämnda kate
gori (varav 10 kalkarter), att utgöra ett komplement till Ornö-listan, om 
hänsyn tages till lavfloran i Stockholms skärgårds barrskogsregion i sin 
helhet. Av dessa arter torde mer än hälften vara nya för hela Stock
holms skärgård.
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Särskilt följande arter erbjuda intresse: Arthopyrenia Persoonii, Derma- 
tocarpon deminuens, Lempholemma isidioides, Collema callopismum, Lep- 
togium teretiusculum, Lecidea atroumbrina, L. subduplex, Toninia cervina, 
Cladonia elongata, Pertusaria nolens, P. subviridis ocli Lecanorci morioides. 
Bland senare anförda är särskilt att observera Parmeliella plumbea.

[Storträsket = sjön Ö om Krokvik; Västerby träsk = sjön S om Västerby 
gård.]

Dermatocarpon deminuens Vain. — Nämdö: Nämdö Böte, nordsidan, över- 
silningsyta å leptitklippa, sparsam. Confirm. R. Santesson. 

Arthopyrenia Persoonii Mass. — Nämdö: vid kyrkan, kvistar a v Fraxinus. 
— Denna art har av mig tidigare samlats på Gotland (Bot. Not. 1936, sid. 62) 
och i Bohuslän (Die Flecht. v. N. Skaftön, 1939, sid. 109). Dessa tre 
fynd äro de enda mig bekanta i Skandinavien. Förmodligen är arten 
förbisedd eller förväxlad med andra.

A. rhyponta Mass. — Nämdö: Västerby, kvistar av Fraxinus vid gården. 
Chaenotheca brunneola (Ach.) Müll. Arg. — Mörtö: västsidan, sparsam på 

granstubbe tillsammans med Calicium abietinum.
Ionaspis epnlotica (Ach.) Th. Fr. — Nämdö: Nämdö Böte, nordsidan, på 

kalksten. Tillhör v. crustosa H. Magn.
Gyalecta geoica (Wg) Ach. — Mörtö: västsidan, på mossa i kalkbrant i 

blandskog.
G. jenensis (Batsch) Zahlbr. [syn. G. cupularis (Hedw.) Schaer.]. — Samma 

lokal som föregående, kalksten.
Lempholemma isidioides (Nyl.) H. Magn. —■ Nämdö: Nämdö Böte, nord

sidan. Mörtö: nordvästsidan. Täml. sparsam på kalksten. Steril. — 
Jag känner nu ett 10-tal svenska lokaler för denna art. Till de ovan 
nämnda samt de av mig i Sv. Bot. Tidskr. 1939 (sid. 427) anförda kan 
jag lägga även Öland: Vickleby alvar (1940!) och Södermanland: Vagn
härad, Furholm (1940 !) jämte några från Gotland, som jag inom när
maste tiden kommer att publicera i annat sammanhang.

Collema callopismum Mass. — Nämdö: Nämdö Böte, nordsidan, sparsam 
på kalksten (öppen lokal). — Intressant fynd. För denna art känner 
jag ytterligare blott tre skandinaviska lokaler, alla på Gotland, näm
ligen Tjälders i Boge (1829 Myrin, ex. i U) samt Torsburgen och Stora 
Karlsö (1943!). Myrins fynd är omtalat av Th. M. Fries i Bot. Not. 1866 
(sid. 152). De där anförda sterila exemplaren från Flöjfjeldet vid Tromsö 
i Nordnorge, som av nämnde förf. ehuru med tvekan räknats till 
samma art, höra emellertid, enligt vad jag funnit vid granskning av 
exemplar förvarade i Bot. museet i Uppsala, icke dit. — C. callopismum är 
en mycket liten men synnerligen karakteristisk art. Bålen är bildad av 
små, m. el. m. hopstående kuddar, erinrande om Lempholemma isidioides, 
hos vilken »kuddarna» dock vanligen äro mer åtskilda ocli dessutom 
nästan alltid sterila. »Kuddarna» hos de båda arterna äro ej heller 
homologa, enär varje »kudde» hos Lempholemma-arten representerar 
ett individ, hos Collema-arten en areol (alltså del av ett individ). Exem
plaren av C. callopismum från Nämdö äro försedda med tämligen tal
rika apothecier (i likhet med Gotlands-ex.).
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Leptogium teretiusculum (Fik.) Arn. — Nämdö: skuggig dalkjusa nära nord
spetsen, täml. riklig på en Fraxinus. Steril.

Nephroma resupinatum (L.) Ach. — Nämdö: största udden V om Västerby 
träsk, på mossig sten i blandskog flera välutbildade exemplar.

Lecidea (Biatora) atroumbrina H. Magn. — Nämdö: Nämdö Böte, nordsidan, 
öppen leptitklippa. Steril. Det. A. H. Magnusson. — Intressant fynd. 
Arten är för övrigt blott samlad på Västkusten (se Magnusson i Sv. Bot. 
Tidskr. 1935, sid. 13—15) och Gotland (1943!).

L. botryosa (Fr.) Th. Fr. — Nämdö: Storträskets östsida, tallstubbe.
L. subduplex Nyl. — Mörtö: på samma lokal som Gyalecta geoica och till

sammans med denna art. — Avviker från den mycket närstående L. 
vernalis (L.) Ach. genom betydligt mindre apothecier (ungefär hälften 
så stora) och delvis 1-septerade sporer.

L. (Psora) Inrida (Dill.) Ach. — Nämdö: Nämdö Böte, nordsidan, kalk
klippor (på en brant sådan samhällsbildande och c. ap.).

Toninia cervina Lönnr. — Nämdö: Nämdö Böte, nordsidan, sparsam på 
kalksten. — Denna art skiljes från den närstående T. aromatica (Turn.) 
Mass., till vilken den även förts som varietet, på sporerna och sub- 
stratet. Sporerna hos T. cervina äro tämligen korta och breda [på 
mina, Lönnroths m. fl. exemplar (10) 13—17 (20) X 4—6,5 p] och till for
men jämnbreda. Hos T. aromatica äro sporerna längre och smalare 
(vanligen c:a 20—28 X 3—4 p, ibland något kortare), till formen vanligen 
smalt spolformiga eller stundom mer jämnsmala men då smalare än 
T. cervina’s. Denna senare växer direkt på sten (kalk), T. aromatica på 
mossa över kalksten. Bålens färg lämnar enligt min mening ingen som 
helst ledning vid särskiljandet av arterna (Lönnroth och Th. M. Fries 
angiva vissa olikheter). — T. cervina beskrevs av Lönnroth från Got
land och uppgives i Th. M. Fries’ Lieh. Scand. även från Öland och 
Jämtland: biandöl. Jag har i Bot. museet i Uppsala sett ex. (s. n. T. aro
matica) även från Västergötland, nämligen Dala sn: Nya Dala (1871 
J. E. Zetterstedt). Enligt hittillsvarande kännedom är arten alltså en 
raritet, åtminstone utanför Öland och Gotland.

T.lobutata (Sommerf.) DR. [syn. T. syncomista (Fik.) Th. Fr.[. — Nämdö: 
Nämdö Böte, nordsidan, på mossa m. m. över kalksten.

Cladonia (Cladina) tenuis (Fik.) Harm. — Nämdö: tydligen ej sällsynt (iakt
tagen på flera lokaler). Steril. — Torde blott vara förbisedd på Ornö.

Cl. (Cenomyce) cariosa (Ach.) Spreng. — Nämdö: nära Lindberget, öppen 
kalkhäll nära väg. Flera välutbildade podetier.

Cl. etongata (Jacq.) Hofftn. — Mörtö: sydvästsidan, täml. glest blandskogs- 
klädd bergbrant mot havet, ganska talrika podetier å en inskränkt yta 
i matta av Cladonia mitis, Cl. rangiferina och Cetraria islandica (ej 
kalkunderlag, dock kalk i närheten). — Ett överraskande fynd. Exem
plaren äro mycket vackert utvecklade. Genom närvaro av atranorin 
(enl. undersökning av kand. E. Daiil) tillhöra de Cl. ecmocyna (Ach.?) 
Nyl. Det taxonomiska förhållandet mellan Cl. elongata och Cl. ecmo
cyna är dock ännu ej helt klarlagt (de båda formerna synas huvud
sakligen skiljas kemiskt). Fullt utpräglade svenska exemplar av den 
morfologiska typen Cl. elongata, dit även ecmocyna hör, föreligga mig



410 SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN

veterligen för övrigt blott från fjällen, där denna typ är allmän, samt 
från Ölands och Gotlands alvarmarker ävensom från en lokal i Stock
holms skärgårds norra, till Uppland hörande del (Blidö sn: Oxhalsö, 
1912 G. Lundquist, hb. Du Rietz). Såväl från Mörtö som Blidö finnas 
apothecie-bärande exemplar; även Blidö-exemplaren innehålla atranorin. 
— Denna typ är mestadels, åtminstone i naturen, lätt att skilja från 
den närstående Cl. gracilis (L.) Willd. i dess olika former, ehuru dock 
tvivelaktiga exemplar anträffas. Från Cl. gracilis avviker den förutom 
genom sin växtgeografiska typ (Cl. gracilis är ubikvisit) genom habitus 
och växtsätt: de grova, ofta uppstigande samt vanligen glesare hopade 
podetierna. Cl. gracilis v. elongata Fr., som ofta anföres i äldre littera
tur, avser Cl. gracilis v. chordalis (Fik.) Schaer.

Cl. Gragi Merr. — Nämdö: Västerby, öppen hällmark. C. ap.
Pertusaria nolens Nyl. [syn. P. inqninata (Ach.) Th. Fr.]. — Nämdö: Nämdö 

Böte, nordsidan, öppen leptitklippa. Arten täckte en yta av några dm2.
P. subviridis Ilöeg. — Nämdö: Lindbergets västsida, på äldre Sorbus in

termedia. Steril. — En nordlig fyndort för denna sydliga (eller syd
västliga) art.

Lecanora (Eulecanora) intnmescens (Rebent.) Rabenh. —Uvö: högsta berget, 
på Sorbus aucuparia.

L. pallida (Schreb.) Rabenh. — Nämdö: Storträskets nordsida, sparsam på 
Alnus glutinosa.

L. (Aspicilia) morioides Blomb. — Nämdö: Väslerby träsks östsida, öppen 
klippa. — Denna art synes utanför Västkusten vara sällsynt.

Lecania dimera Th. Fr. — Nämdö: Västerby träsks östsida, på Populus 
tremula.

Caloplaca stillicidiorum (Vahl) Lynge. — Nämdö: Nämdö Böte, över mossa 
på kalksten. — Apothecie-disk olivfärgad till svartnande, pruinös. Ej 
att förväxla med former av C. cerina (Ehrh.) Th. Fr., som även före
komma på mossa på kalk.

Rinodina Bischoffii (Ilepp) Mass. — Nämdö: Nämdö Böte, nordsidan, spar
sam på kalksten. Tillhör v. protuberans Körb.

Lepraria aeruginosa (Wigg.) Sm. — Nämdö: flerst. på Ainus glutinosa och 
Picea Abies. — Antagligen blott förbisedd på Ornö. — Lepraria-arterna 
har under senare tid ägnats föga uppmärksamhet, och de av‘de gamle 
lichenologerna beskrivna arterna äro kanske ej alltid rätt tydda. Be
träffande här anförda art följer jag Erichsens uppfattning (i Hedwigia, 
Bd LXX, 1930, sid. 230). En snarlik, hos oss liksom föregående mesta
dels vanlig art med mer vit bål samt större och mer luddiga bålkorn 
torde motsvara den lav, som Erichsen (1. c.) upptager som L. glaucella 
(Fik.) Ach. (Erichsen skriver »(Fke.) Nyl.»). Denna typ, som jag mång
enstädes iakttagit, särskilt på Västkusten, innefattas i »L. aeruginosa» 
i mitt arbete om Skaftöns lavar.

Härtill kunna läggas följande två mer markanta varieteter:
Bacidia umbrina (Ach.) Bausch v. marina Degel., Die Flecht. v. N. Skaftön, 

1939, sid. 133. — Nämdö: Nämdö Böte, sparsam tillsammans med Per
tusaria nolens.
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Physcia aipolia (Ehrh.) Hampe v. angustata (Nyl.) Vain. — Nämdö: Västerby
träsks östsida, på Populus tremula. — En nordlig typ, av mig tidigare
behandlad i Ark. f. bot. Bd24A, n:o 3 (1931), sid. 112, och Bd 25A,n:ol
(1932), sid. 66.

Följande tre kalkarter, vilka icke anträffades på Ornö men väl på Utö, 
kunna här anföras: Solorina saccata (Nämdö: Nämdö Böte flerst.; Mörtö), 
Lecanora radiosa (Nämdö: Nämdö Böte och Lindberget) och Blastenia 
leucoraea (Nämdö; Mörtö).

Bland övriga noterade arter märkas: Thrombium epigaeum (Nämdö: 
nära Nämdö Böte, dike), Dermatocarpon cinereum (Mörtö, kalk), D. dae- 
daleum (Nämdö: flerst.; Mörtö), D. rufescens (Nämdö: flerst.), Chaenolheca 
trichialis (Nämdö: Ängsholmen, Betula), Arthonia dispersa (Nämdö: vid 
kyrkan, Fraxinus), Coenogonium nigrum (Nämdö: nära nordspetsen), Lem- 
pholemma myriococcum (Nämdö: Nämdö Böte, kalk), Collema multipartitum 
(Nämdö: Nämdö Böte; Mörtö), C. polycarpum (Nämdö: Nämdö Böte), Par- 
meliella lepidiota (Nämdö: Lindberget; Mörtö: ett par st.; på kalk, ster.), 
P. plumbea (Mörtö: högsta punkten på S delen av ön, sparsam på klippvägg 
i liten enbeväxt klyfta), Pannaria pezizoides (Nämdö: Nämdö Böte), Ne
phroma lusitanicum (Mörtö: samma lokal som P. plumbea, riklig på Junipe- 
rus och övergående på klippa, även på äldre ex. av Salix caprea i närheten), 
Peltigera aphthosa (Nämdö: Nämdö Böte, barrblandskog), P. lepidophora 
(Nämdö: Nämdö Böte; Mörtö; enstaka ex. på kalk), Lecidea luteoatra (Nämdö: 
Nämdö Böte), L.Nylanderi (Nämdö: flerst. steril på Picea och Pinus; Mörtö: 
c. ap. på Pinus), L. praeruptorum (Nämdö; Uvö; blott ex. från Uvö c. ap.), 
L. vernalis (Nämdö: nära Lindberget), Bacidia flavovirescens (Nämdö: 
Västerby, sterila ex.), B. inundata (Nämdö: V om Västerby träsk, sten i 
dike), Rhizocarpon Hochstetteri (Uvö: Sunnansund), Baeomyces carneus 
(Nämdö: nära nordspetsen), Cladonia bellidiflora (Nämdö: Storträskets syd
västra sida, ett par ställen i häll markstallskog), Cl. carneola (Nämdö: 
Nämdö Böte, steril), Cl. strepsilis (Uvö: högsta berget, sterila ex.), Umbili- 
caria proboscidea (Nämdö: vid nordspetsen), Acarospora glaucocarpa 
(Nämdö: flerst.), Pertusaria discoidea (Nämdö: kyrkogården, Fraxinus), 
Lecanora crassa (Nämdö: flerst.; Mörtö: flerst.), L. obscurella (Nämdö: flerst. 
på Alnus och Pinus), L. verrucigera (Nämdö: vid Storträsket), Candela- 
riella superdistans (Nämdö: Västerby träsks östsida, Populus tremula, på 
bål av Lecanora distans), Parmelia Mougeotii (Uvö: högsta berget,! ex.), 
Alectoria nidulifera (Nämdö: flerst. i enstaka ex. på Pinus), Ramalina 
polymorpha (Nämdö: vid stora båtbryggan), R. siliquosa (Nämdö: Nämdö 
Böte, blott steril), Protoblastenia fuscorubens (Nämdö: Nämdö Böte), Calo- 
placa sorediata (Nämdö: flerst.; Mörtö: flerst.; blott sedd steril), Rinodina con- 
fragosa (Nämdö: Nämdö Böte), Physcia grisea (Nämdö: Östanvik, täml. riklig 
på Fraxinus vid gården, även v. semifarrea). — Av här anförda arter sam
lades några redan 1916 på Nämdö, vid Östanvik, av G. E. Du Rietz: Der
matocarpon daedaleum, Collema multipartitum (uppgiften i Sv. Bot. Tidskr. 
1916, sid. 474, noten, hänför sig till denna lokal), C. polycarpum, Lecanora 
crassa och Caloplaca sorediata. Vid detta tillfälle anträffades på samma 
lokal även Parmelia tiliacea (på klippa).

27 — 43736 Svensk Botanisk Tidskrift. 1943.
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Det kan påpekas, att Ornös allmännare arter med få undantag upp
träda såsom m. el. m. allmänna även i Nämdö-gruppen. Till de här 
på lämpligt Substrat allmänna—tämligen allmänna arterna kunna alltså 
räknas även arter som t. ex. Calicium abietinum, C. viride, Stenocybe pul- 
latula, Graphis scripta, Pelligera praetextata, Lecidea cyathoides (även f. 
corticola ganska vanlig), L. deustata, L. quernea (ofta c. ap.), L. sorediza (på 
Uvö även c. ap.), Catillaria chalybeia, Cladonia turgida, Pertusaria leuco- 
sora, Parmeliopsis hypcropta, Parmelia centrifnga, Cetraria commixta, Phy- 
scia sciastra, Lepraria candelaris; på kalk bl. a. Dermatocarpon leptophyllum 
(även D. miniatum sågs någon gång på kalk!), Endocarpon adscendens, 
Thermutis velutina, Synalissa symphorea, Leptogium lichenoides (mer en
staka utanför kalken), Parmeliella microphylla, Toninia caernleonigricans, 
Cladonia symphycarpia.

På levande (även ganska starkt beskuggade) grenar av Taxus a 
Lindberget iakttogs en rik lavvegetation. Parmelia physodes och P. sub- 
aurifera voro särskilt rikliga och täckte ofta helt grenarna; Pertusaria ma- 
culata, Lecanora subfusca (eoll.), Evernia prunastri och Ramalina farina- 
cea uppträdde mer sparsamt. Av mossor antecknades Hypnum cupressi- 
forme och Ulota crispa. Jag har på Gotland gjort liknande iakttagelser. 
Dessa rön ha här anförts, enär i litteraturen häremot stridande uppgifter 
finnas (Almhorn i Bot. Not. 1943, sid. 169).

Till slut ett litet tillägg till den i mitt Ornö-arbete (sid. 16) anförda 
litteraturen berörande lavfloran i Stockholms skärgård. Thedenius har i 
sin bok »Botaniska exkursioner i Stockholmstrakten» (Stockholm 1859) 
sid. 65 anfört 4 lavarter från »Öar, norr om Ornön, som passeras på åter
vägen från Nämdö till Dalarö», alltså från den egentliga skärgården (den 
där omtalade »Umbilic.aria uellea» avser säkert U. spodochroa).

Zusammenfassung. Einige Flechten von der Insel Nämdö 
und benachbarten Inseln in der Nadelwald region des 
Stockholmer Schärenhofs. Einige bemerkenswerte Flechtenfunde 
werden mitgeteilt, besonders von Arten, die vom Verf. auf der Insel Ornö 
nicht beobachtet wurden (vgl. Svensk Bot. Tidskr. 1942). Eine reiche Flech
tenvegetation (besonders von Parmelia physodes und P. subaurifera) auf 
lebenden Zweigen wildwachsender Taxus baccala wird erwähnt.

Uppsala, Växtbiologiska Institutionen, i sept. 1943.

Gunnar Degelius.
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Några nya intressanta mossfynd från Stockholmstrakten.

Namn sådana som II. W. Arnell, S. O. Lindberg, J. Persson ocli K. F. 
Thedenius borga för att Stockholmstrakten tidigare ej blivit helt försum
mad bryologiskt sett. Länge höll man sig emellertid i huvudsak till sta
dens närmaste omgivningar och längre utflykter t. ex. till skärgården 
hörde till undantagen. IIj. Möllers för snart 35 år sedan påbörjade växt
geografiska bearbetningar av svenska bladmossor stimulerade här som 
på många andra håll i hög grad intresset. Ett gott förarbete var därför 
undangjort, då Botaniska Sällskapet i Stockholm i slutet av år 1941 beslöt 
att igångsätta utforskandet av områdets mossor. Stockholmstrakten fat
tades då i samma vida bemärkelse, som den fått i »Stockholmstraktens 
växter». Den sträcker sig sålunda från Norrtälje i N till en dryg mil sö
der om Trosa i S och når inåt landet en bra bit V om Södertälje. Sam
manlagt blir det 31 Sörmlands- och 38 Upplandssocknar, vartill komma 
städerna Stockholm, Södertälje, Vaxholm och Norrtälje, vilka räknas som 
särskilda distrikt.

Nedanstående artlista upptager i huvudsak fynd, som blivit gjorda se
dan år 1941. Åtskilligt skulle kunna tilläggas, men listan torde ändå kunna 
visa att de sista årens arbete på detta område ej varit förgäves.

Följande namnförkortningar, då det gäller insamlare, ha kommit till 
användning: A. = F. Agelin; F. = R. Florin; H. = T. G. Halle; HI = S. 
Hähnel; HR. = H. Horn af Rantzien; P. = H. Persson; UP. = U. Petters
son; S. = A. Silfversparre; U. — W. R. Uggla.

De av R. Florin och T. G. Halle tagna mossorna äro bestämda av mig, 
allt övrigt material har jag kontrollerat.

Bladmossor.

Aloina rigida (Hedw.) Dix. — Uppland. Lovö: Kungshatt i lertag 1942 
(P., S. o. U.).

Ny för Stockholmstrakten!
Amblyodon dealbatus (Hedw.) PB. — Södermanland. Vagnhärad: Fur- 

holmen 1942 (P.).
Ny för Södermanland!

Amblystegium tenax (Hedw.) Dix. [Hygroamblystegium irriguum (Wils.) 
Loeskej — Södermanland. Överjårna: Saltå kvarn 1941 (G. Loham
mar; det. mihi); Salem: Vällinge, stranden nedom utsiktsberget 1942 
(S.; det. mihi); Stockholm: Långholmen, norra stranden 1942 (S.).

Ny för Stockholmstrakten och för Södermanland!
Bartramia Halleriana Hedw. — Södermanland. Turinge: Båglan 1942 

(b. O. Österlind o. P.); Tyresö: Björndalen 1942 (P. o. U.); Nåmdö: Nämdö 
Böte 1943 (P.).

Ny för Södermanland! IIj. Möller (1925) nämner i sin bartramiacé- 
monografi ingen Stockholmslokal för denna ståtliga, boreala art. Samma
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år fann han den emellertid vid Sjöberg i Danderyd sn och 1935 tog 
jag den på Ängsö i Länna sn.

Blindia acuta (Iledw.) Br. & Sch. — Södermaniand. Västerljung: Lugnet 
på VSV-vända stup 1942 (P.). Uppland. Frötuna: Oppsjön 1935 (A.).

Ny för Södermanland och för Uppland!
Calliergon Richardsonii (Mitt.) Ivindb.— Södermanland. Österhaninge. 

Gullringskärret 1913 (II), P. och S.). Uppland. Norrtälje: Öster Knutby 
c. fr. 1933 (A.).

Ny för Stockholmstrakten och för Södermanland!
Cnestrum Schistii (Wg) Ilag. — Södermanland. Salem: bergbrant NO 

om Oxelby 1942 (P. o. S.). Uppland. Frötuna: Nordrona 1942 (A.; 
det. mihi).

Ny för Uppland! De enda exemplar jag sett av denna kontinentala, 
boreala art från Stockholmstrakten äro insamlade i trakten av Flat
sjön i Brännkyrka sn av Södermanland. Det äldsta exemplaret är ta
get av S. O. Lindberg år 1855.

Cratoneurum decipiens (DNot.) Loeske. — Södermanland. Österhaninge. 
Gullringsskärret 1943 (Hl, P. o. S.).

Boreal art, som ej förut är känd från något av Mälarlandskapen.
Cynodontium Bruntonii (Sm.) Br. & Sch. — Södermanland. Toro: NO- 

delen 1942 (S.); Ösmo: Bedarö 1942 (P. o. S.), Nynäshamn, Ö om Hamn- 
vik 1943 (II.); Muskö: Muskö 1 lh km N om Ludvigsberg samt V om 
Arbottna 1943 (P.); Tyresö: Härsö 1943 (U.), Trintorp 1943 (S.); Nämdö: 
Uvö 1943 (P.). Uppland. Ingarö: Mörtviken 1942 (F.); Lovö: Kungshatt 
1912 (P., S. o. U.).

Ny för Uppland! Av denna sydligt suboceaniska art har jag endast 
sett följande äldre insamlingar: Österhaninge: Dalarö 1886 (M. Huss), 
Ösmo: Nynäs 1889 (J. B. Jungner) och Salem: Viksberg 1903 (J. Persson).

Dicranodontium denudatum (Brid. Hag. Södermanland. I agnhärad. 
vid foten av en N-exponerad bergbrant strax SV om Libbetomta 1942(P.).

Första lokalen inom Mälarlandskapen för denna västliga art, som i 
Finland uppvisar en lokal i Nyland.

Dicranum robustum Blytt. — Södermanland. Västerljung: Noretsjöns 
V-sida 1942 (P.); Ösmo: Bedarö 1941 (S.); Vagnhärad: Dånsjön 1942 (P.); 
Västerhaninge: Hemfosa 1942 (I1B., P. o. S.). Uppland. Ingarö: Lems- 
haga 1942 (F.); Bo: NV om Velamsund c. fr. 1943 (HB. o. P.).

Denna östligt boreala art, en av våra ståtligaste bladmossor, synes 
endast vara samlad en gång förut inom området: »Sthlm ad Nacka» 
1861 (S. O. Lindberg).

Drepanocladus capillifolius (Warnst.) Warnst. — Södermanland. Nacka: 
Damtorpssjön 1943 (J. W. Håkanson, G. A. Sjödahl o. P.). Uppland. 
Länna: Hagsjön 1942 (A.; det. mihi).

Ny för Stockholmstrakten! I Damtorpssjön bildade den, intimt blan
dad med Calliergon megalophyllum Mikut. och Fontinalis hypnoides Iln, 
på knappt fotsdjupt vatten utbredda mattor, som överallt hade samma 
sammansättning. I Hagsjön förekom den submers i sjökanten.

Calliergon megalophyllum, en först mycket sent uppmärksammad god 
art, som har sin huvudutbredning N-ut, har förut av R. Tuomikoski
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(1940) uppgivits för en lokal inom Stockholmstrakten: Uppland. Stock
holm: vid Uggleviken 1863 (S. O. Lindberg s. n. Hypnum giganteum 
qrandifolium). I Damtorpssjön är den, som C. giganteum (Schp.) Kindb., 
tagen av R. Florin 1915 och vid det närbelägna Nackanäs av F. Ridder- 
stolpe 1907.

Fontinalis dalecarlica Schp. — Södermanland. Huddinge: tillflöde frän 
NNV till Ådran 1943 (S.).

Ny för Stockholmstrakten!
Grimmia elatior Bruch. — Södermanland. Vagnhärad: Kroka c. fr. 

1942 (P.).
Ny för Södermanland! Blott en lokal i Stockholmstrakten förut 

(Persson o. Sjörs 1941).
G. unicolor Ilook. — Södermanland. Vagnhärad: Dånsjön samt vid 

Kroka 1942 (P.).
Enda lokal förut i Stockholmstrakten och Södermanland: Nacka: 

Nacka nära kvarnen 1901 (Hj. Möller).
Hylocomium brevirostre (Ehrh.) Br. & Sch. — Södermanland. Tyresö: 

blockrasmark i V-läge i S-ändan av Dyviksmaren 1942 (P. o. U.).
Denna vackra, sydligt suboceaniska art, som i vårt land har sin 

huvudutbredning inom bokskogsregionen, upptäcktes år 1848 av K. F. 
Thedenius i den klassiska terräng, som utbreder sig kring St. och L. 
Nyckelviken i Nacka sn av Södermanland strax O om Stockholm. Lo
kalen anges endast som »Sicklaön». Den togs sedan på olika ställen i 
samma trakt av skilda samlare men tycks ej hava blivit återfunnen 
sedan hösten 1891, då J. Persson samlade den. Frånsett en lokal på 
vardera Öland och Gotland har den för övrigt ej varit känd från ost
kusten N om Blekinge. Ett exemplar, som låg i Uppsala-herbariet 
under detta namn från Södermanland. Allhelgona: Stockbäcken, al - 
kärr 13 Aug. 1904 (H. W. Arnell) visade sig överraskande tillhöra Eu- 
rynchium striatum (fiedw.) Schp. s. str. Detta är första Sörmlandsloka- 
len för denna västliga art,, vars utbredning i landet nyligen kartlagts 
(Persson 1943) och som på ostkusten, frånsett Öland och Gotland, ej 
är känd annat än från några lokaler på Skånes ostkust. Att Arnell 
kunde förväxla dessa arter är ej så underligt. I själva verket fick 
P. Stormer, som för några år sedan upptäckte att den gamla Eurhynchium 
striatum bestod av en västlig och en östlig art, uppslaget till sin upp
täckt därigenom att han första gången han samlade den västliga arten, 
tog den för just Hylocomium brevirostre.

Isopterygium turfaceum Lindb. — Södermanland. Osmo: Bedarö 
1912 (P. o. S.), Segersäng 1943 (P.); Utö: Mynäs uddar; Ramsvik samt 
Rånö gård 1941 (F.); Västerhaninge: Ilemfosa (HR., P. o. S.); Vårdinge: 
SO om Saltkällesjön 1943 (P. o. S.); Tullinge: Ilacksjön 1943 (G. Kjell
berg o. P.). Uppland. Djurö: Stavsnäs 1942 (Hl); Lidingö: Sticklinge 
1942 (.1. W. Håkanson, G. A. Sjödahl o. P.); Länna: NV om Ålkistsjön 
1942 (A. o. P.).

Denna vackra och relativt storväxta, östliga art, som dock ofta upp
träder sparsamt, är aldrig förut samlad inom Stockholmstrakten, ej
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heller i Södermanland. Den upptäcktes av S. O. Lindberg vid Gryeksbo 
i Dalarna år 1854 och beskrevs tre år senare.

Mnium serratum Brid. (Af. marginatum PB.) — Uppland. Frötuna: Sa
gen c. fr. 1942 samman med Af. longirostre Brid. (A. o. P.).

Endast en säker lokal i Stockholmstrakten förut: Huddinge 1899 
(A. Arvén).

Orthotrichum diaphanum Brid. — Södermanland. Tyresö: Dyvik på 
gammal ask vid Ugglebo 1941 (U.. Uppland. Norrtälje: Kyrkparken 
1932 (A.).

Denna sydligt suboceaniska art tyckes inom området tidigare endast 
vara samlad på några ställen inom Stockholms stad: Hornstull, på pilar 
1850 (K. F. Thedenius), Eldkvarn (där Stadshuset nu ligger 1853 (S. O. 
Lindberg) och Norrtullsgatan 1874 (K. F. Thedenius). I våra dagar torde 
det vara utsiktslöst att söka arten på dessa eller liknande lokaler, då 
genom den starka luftföroreningen den epifytiska moss- (liksom lav-) 
vegetationen blivit i allra högsta grad lidande, en inverkan som man 
iakttager långt utanför storstadens mera centrala delar.

Philonotis Arnellii Husn. — Södermanland. Vagnhärad: IIerrsätra 1942 
(P.); Ornö: Ängsholmen samt nära öns N-spets 1941 (P.); Tyresö: Dyvik 
1942 (U.); Salem: ravin 1 km SSV om Vällinge 1942 (P. o. S.'. Uppland. 
Ingarö: Mörtviken 1942 (F.); Frötuna: Nordrona 1911 (A.).

ID. Möller (1925) kände av denna lilla, lätt förbisedda, närmast sub
oceaniska art endast en lokal inom Stockholmstrakten: Brännkyrka: 
Petersberg 1869 (S. O. Lindberg). För Uppland uppges ingen lokal. År 
1939 tog E. v. Krusenstjerna den i Uppsalatrakten vid Bäcklösa i Bond- 
kyrko sn.

P. ca/carea (Br. & Sch.) Schp. — Uppland. Riala: bäckravin vid San
dalen 1942 (IL).

Ny för Stockholmstrakten!
Plagiothecium latehricola (Wils.) Br. & Sch. -—Södermanland. Nämdö: 

Nämdö, alkärr mellan Västerby ocb Solhaga 1943 (P.); Ytterenhörna : 
bäckdalen S om Stjerna 1942 (HB., P. o. S.). Uppland. Ångarn: Is
sjöns avlopp 1943 (HR.).

Första lokalen för Stockholmstrakten av denna sydligt suboceaniska 
art upptäcktes först för ett par år sedan (Persson o. Sjörs 1. c.).

P. undulatum (Hedw.) Br. & Sch. — Södermanland. Muskö: Muskö, 
skuggig, NV-exponerad bergbrant utmed havet 1 km VNV om Sköldsvik 
1913 (P.); Tyresö: berget vid Brobänken 1943 (U.); U p p 1 a n d : Stock
holm: Norra Djurgården, norra sluttningen av Drottningberget (strax S 
om Frihamnen) i skogsmark nära ett kärr, sparsamt 1923 (S. Widell).

H. Horn af Rantzien (1943) har nyligen påvisat denna suboceaniska 
art, en av de ståtligaste vi ha i landet, som ny för Stockholmstrakten. 
Ilan nämner 5 lokaler, av vilka C. G. Hoffstein står för den äldsta.

Schistostega pennata (Hedw.) Hook. & Tayl. — Södermanland. Vår
dinge: ravin strax Ö om Molstaberg 1943 (P. o. S.). Uppland. Lovö: 
Fågelön, under rotvalv 1941 (UP.).

Ny för Uppland! Tidigare lokaler inom Stockholmstrakten: Stock
holm: Stadshagen 1857 (S. O. Lindberg); Dalarö 1870 (Hj. Holmgren).

416
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1 en grotta på ett av de små skären Valöarna i Värmdö sn av Uppland 
iakttog direktör E. Wall för ett dussintal år sedan vid olika tillfällen 
ett fosforescerande sken, som efter beskrivningen att döma måste an
tagas lia berott på förekomsten av denna »självlysande» mossa.

Seligeria Doniana (Sm.) C. Müll. — Södermanland. Nämdö: Mörtö 
högt uppe i branterna utefter öns Y-sida ungefär mitt emellan öns 
N-spets och ångbåtsbryggan 1943 (P.).

Första Seligeria-iyndet i Stockholmstrakten. Den lilla nätta arten är 
aldrig uppgiven för något av Mälarlandskapen, den är emellertid av S. 
Waldheim år 1937 tagen vid Djupvik i Björkvik sn av Södermanland. 
På Mörtö växte den, rikt fruktificerande, på en svagt överlutande, starkt 
skuggig kalkklippa, där den bildade en sammanhängande cirka kvad- 
ratdecimeterstor ren matta. Följeväxter voro bl. a. Amblystegiella 
Sprucei (Bruch) Loeske, Fissidens cristatus Wils., Mrtium longirostre Brid., 
Plagiopus Oederi Limpr. och Timmia austriaca Hedw.

Splachnum rubrum Hedw. — Södermanland. Hölö: Kvarnsjöns S- 
strand strax Ö om tillflödet från Basttjärn 1942 (P.).

Denna vackra art är med säkerhet endast samlad två gånger förut 
i Stockholmstrakten. Den växte samman med tre andra splachnacéer: 
Splachnum ampullaceum Iledw., den i dessa trakter ytterst sällsynta 
S. ovatum Hedw. (S. pedunculatum Lindb.) samt Tayloria tenuis (Sm.) 
Sch]).

Thuidium delicatulum (Hedw.) Mitt. — Södermanland. Vårdinge: Stor
kulla, bäckdal c? 1943 (P.); Tyresö: NV om Stensjön <T 1942 (S.); Nacka: 
Ö om St. Nyckel viken i skogskärr 1943 (Hl o. S.). Uppland. Frö- 
tuna: Sågen c? 1942 (A. o. P.).

Ny för Stockholmstrakten! Hj. Möller (1913) kände denna art på 
ostkusten ej nordligare än från Östergötland. I samlingarna hittar man 
emellertid några få säkra insamlingar från Södermanland och Upp

land. Nordligast i landet är den tagen i Jumkil sn cirka 3 mil NV om 
Uppsala av E. v. Krusenstjerna.

Tortula papillosa Wils. — Södermanland. Tyresö: Dyvik på gammal 
ask vid Ugglebo 1941 (U.).

Vid granskning av ett Orthotrichum dzap/iamim-exemplar från denna 
lokal upptäckte jag till min stora överraskning, att den lätt förbisedda 
Tortula papillosa förekom ej alltför sparsamt inblandad. Denna sydligt 
suboceaniska art är på ostkusten, frånsett en lokal på Gotland, ej känd 
N om Blekinge.

Trichostomum cylindricum Hedw. — Södermanland. Brännkyrka: 
Skarpnäck 1942 (S.); Nacka: Ryssviken 1943 (A. o. W. R. Uggla). Upp
land. Djurö: Munkö 1935 (U.); Ed: St. Oxundasjön 1942 (J. Lagerkranz 
o. P.).

Denna sydligt suboceaniska art är ej uppgiven för Mälarlandskapen 
förut. I Riksmuseets samlingar finns emellertid ett exemplar av arten 
från Stockholm: Ekensberg nov. 1892 (leg. K. Ulander; det. II. Lindberg). 
I Uppsalatrakten är den av E. v. Krusenstjerna år 1942 tagen i Bond- 
kyrko sn, Gottsundabergen vid Lurbo.
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Webera pulchella (Hedvv.) Schp. ■— Södermanland. Vårdinge: Tall
åsen 1942 (P. o. S.).

Ny för Stockholmstrakten och för Södermanland!
Weisia rostellata (Brid.) Lindb. — Södermanland. Västerhaninge: 

lerigt dike i den urtappade Transjön i ett 10-tal individ den 13 sept. 1942 
(HR., P. o. S.).

Ny för Stockholmstrakten och för Södermanland! Denna lilla syd
liga jordmossa, som överallt är sällsynt, upptäcktes den 12 april 1874 
av H. W. Arnell och W. Berndes som ny för Norden vid Knivsta i 
Uppland (Berndes 1875). Sedermera har tillkommit tvenne lokaler vid 
Oslofjordens mynning. Redan år 1835 var den emellertid tagen av O. 
L. Sillén vid Norrby i Sala-trakten. Exemplaret hade sänts till K. F. 
Thedenius för bestämning och denne hade givit det namnet Phascum 
crispum Hedvv., vad vi nu kalla Weisia crispa (Iledw.) Mitt. (Astomum 
crispum Hampe). H. Lindberg har sedan uppmärksammat exemplaret, 
som finnes i Riksmuseets herbarium, och givit det dess rätta namn.

Vitmossor.
Sphagnum imbricatum Ilornsch. ex Russ. — Södermanland. Utö: 

Långvik 1941 (F.); Österhaninge: Tyresta urskog 1943 (S.).
Denna suboceaniska art synes tidigare aldrig ha varit uppgiven för 

vare sig Södermanland eller Uppland. Den är emellertid, enligt be
stämning av G. Åberg, i det förra landskapet samlad av E. Asplund år 1915 
på St. Mellskär i Oxelösunds skärgård (Nikolai sn) och S. Waldheim med
delar ett par lokaler i landskapet« västligaste del nära Närkesgränsen. I 
Uppland togs den av G. Samuelsson år 1916 på Rotskären i Möja sn 
(det. E. Melin). Från Gästrikland och Hälsingland är den sedan gam
malt känd från vardera en lokal. I Växtbiologiska Institutionens i Upp
sala rika mossherbarium ligger det enda mig veterligt kända exempla
ret från Dalarna: Säfsnäs: Fredriksberg 1920 (C. A. Tärnlund; det. G. 
Åberg). Fyndet har meddelats mig av H. Sjörs, som nyligen upptäckt 
arten i nordvästra Jämtland (Sjörs 1943).

Levermossor.
Barbilophozia lycopodioides (Wahr.) Loeske. — Södermanland. Nämdö: 

Mörtö högst upp i de branta sluttningarna på öns V-sida nära S-ändan 
av ön 1943 (P.).

Ny för Stockholmstrakten och för Södermanland!
Cephaloziella elachista (Jack) Schffn. — Södermanland. Utö: mellan 

kyrkan och Ö. 1'ladens innersta del; Mynäs uddar samt S. Fladens N- 
sida 1941 (F.). Uppland. Ingarö: 17» km OSO om Brunn på en myr 
1942 (F.); Blidö: Svartlöga 1942 (A. Hülphers; det. mihi).

Ny för Södermanland och för Uppland!
Conocephalum conicum (L.) Dum. — Södermanland. Ösmo: Kron- 

berget cirka 1 km Ö om Valla 1932 (F.); Österhaninge: Gullringskärret 
c. fr. 1942 (Botanistklubbens vid Stockholms Högskola exkursion).
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Av denna ståtliga, sydligt suboceaniska marehantiacé känner jag en
dast följande lokaler i Stockholmstrakten: Brännkyrka: Skarpnäck 18511 
(S. O. Lindberg); Nacka 1879 (K. A. Seth). Eventuellt rör det sig om 
samma lokal.

Douinia ovata (Dicks). Buch. — Södermanland. Ösmo: Kronberget 
cirka 1 km Ö om Valla 1942 (F.).

Denna oceaniska art är förut inom området år 1870 tagen av IIj. 
Holmgren vid Dalarö samt år 1903 av C. G. IIoffstein på den lilla 
holmen Berghamn invid Runmarö. Douinia ovata utgör ett av de ej 
få exemplen på hur oceaniska arter uppträda på enstaka lokaler i 
skärgården eller i den yttre kustzonen. Luftfuktigheten torde härvid
lag, som G. Degelius (1942) redan påpekat för lavarnas del, spela en 
mycket viktig roll. M. J. Kotilainen (1933) understryker den mycket 
höga relativa luftfuktigheten på Åland. Denna ögrupp har ett betyd
ligt rikare oceaniskt inslag i sin flora än det närliggande finska fast
landet, trots att dess årliga nederbörd är avgjort lägre. Stockholms 
skärgård, vars årliga nederbörd också är lägre än det intilliggande fast
landets, och Åland uppvisa alltså stora likheter i detta avseende.

Grimaldia pilosa (Horn.) Lindb. [Neesiella pilosa (Horn.) Schffn.] — Söder
manland. Västerljung: Viksnäs på den stora kalkförekomsten S om 
gården c. fr. 1942 (P. o'. S.).

Ny för Södermanland! Arktiskt alpin art, som länge, vad vårt land 
beträffar, endast var känd från några få lokaler å Ölands alvar samt i 
fjällkedjan, tills den för drygt 25 år sedan upptäcktes på Munkö och 
Runmarö i Djurö sn av Uppland (Samuelsson 1920). Sistlidna sommar 
fann jag den på St. Karlsö som ny för Gotland.

Leiocolea Kaurinii (Limpr.) Jörg. — Uppland. Lovö: Kungshatt nära 
stranden å öns N-sida c. col. 1942 (HR., P. o. UP.).

Denna nordliga, kalkgynnade art är, frånsett tvenne lokaler på Got
land, ej funnen sydligare i vårt land än Gästrikland och Dalarna. Den 
härstädes mycket sällsynta boreala bladmossan Saeiania caesia (Hedw.) 
Broth, växte i närheten.

L. Schultzii (Nees) Jörg. — Uppland. Roslagskulla: kärr invid Cypri- 
pedium-lokalen c. fr. 1943 (P. Köhlin; det. mihi).

Ny för Stockholmstrakten! Utbredning ungefär som föregående art.
Lophozia Mildeana (Gottsche) Schiffn. — Uppland. Lovö: Fågelön, på 

sand å öns N-strand c. gon. 1942 (P. o. UP.).
Sydlig art, till vars kända svenska utbredning, tvenne lokaler i Skåne 

och en i vardera Blekinge och Småland, kan läggas Dalsland, där den 
år 1931 av P. A. Larsson togs på sandstrand å den i Vänern utanför 
Åmål liggande Sandön.

Marsupella Funckii (W. & M.) Dum. — Uppland. Ingarö: Ilenriksdal 
vid Kolström 1942 (F.).

Ny för Uppland! Denna genom sin litenhet säkert mycket förbi
sedda, sydligt suboceaniska art är år 1898 samlad av A. Arvén vid 
Balingsta i Huddinge sn och år 1903 av J. Persson vid Södertälje.

419
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Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi. — Södermanland. Ös/no: vid Jär- 
flottavägen S om Långholmen 1943 (H.); Ornö: Grönskär 1941 (P.); Nämdö: 
Nämdö, Lindberget (mellan Västerby och Västerängen) 1943 (P.).

Denna sydliga art är inom Stockholmstrakten förut endast känd från 
tre lokaler i Djurö sn (Samuelsson 1. c.).

Scapania aequiloba (Schwaegr.) Lindb. — Södermanland. Vårdinge: 
Sjunda på urkalk utefter sjön cirka 1 km SO om gården ymnigt 1943 
(S. Arnell o. P.).

Ny för Stockholmstrakten och för Södermanland!
S. compacta (Roth) Dum. — Uppland. Ingarö: Mörtviken c. col. 1942 (F.).

Ny för Uppland! I Stockholmstrakten förut endast känd från Hölö: 
Djupviksberget c? 1911 (H. W. Arnell). Denna sydligt suboceaniska art, 
som tidigare ej var känd nordligare i landet än i Dalsland och Närke, 
kan jag angiva även för Värmland. Den är där dels år 1922 tagen av 
IL E. Johansson i Grums sn, dels också, vilket är dess nordligast 
kända lokal i landet, i Gräsmark sn, Sandnäs på klippa (sannolikt hy- 
perit) 1923 [G. Åberg s. n. Martinellia aequiloba (Schwaegr.) Lindb.].
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En polyfyll Origanum vulgare L.
Vid ett besök på den gamla fornborgen Gråborg på Öland 1935 fann jag 

en intressant form av Origanum vulgare, som synes mig värd att omnäm
nas. Inom Gråborgs ringmur förekommer Origanum vulgare mycket rik
ligt kring de åkerfält, som uppta större delen av borgens yta. Arten 
tyckes där bestå av en enhetlig ekotyp. Vid min rundvandring fann jag 
att ett individ med ett tjugotal blommande eller fruktbärande skott före
tedde den avvikelse i bladutformningen, som skall beskrivas nedan. Trots 
timslångt sökande inom borgens område anträffades endast detta enda 
individ med avvikande habitus. Överallt där jag under följande somrar 
haft tillfälle att närmare undersöka bestånd av Origanum vulgare, såväl 
på Öland och inom södra Sverige som i Danmark och västra Tyskland, 
har jag förgäves eftersökt den på Gråborg iakttagna Origanum-iormen.

Denna avviker från arten endast i fråga om bladtyp; alla andra delar 
äro fullt »normala». Bladen visa i bladkantens hela omkrets små blad- 
liknande utväxter, vilka med oftast jämna mellanrum stå vinkelrätt ut 
från bladkanten. På större blad kan man räkna ända till ett tiotal dylika 
småblad på ömse sidor av bladskivan. Dessa småblad kunna bli upp till 
3 mm långa och 1,5 mm breda. Då fyndet gjordes så sent som i septem
ber månad, måste bladutvecklingen ha varit slutförd och alltså även 
dessa småblad nått definitiv storlek. Småbladen tyckas i allmänhet vara 
bundna till eller uppstå vid vissa bestämda punkter av bladkanten, vid 
ändpunkten av en större bladnerv eller i någon inbuktning i bladkanten. 
Samtliga skott av individet i fråga hade dylika polyfylla blad.

Vid ett senare besök året därpå återfann jag individet i fråga, vilket 
fortfarande visade samma bladkaraktär som året förut. Detta visar att 
det inte är fråga om en tillfällig bildningsavvikelse av teratologisk art, 
vilket man ju skulle kunna tänka sig som en möjlighet. Extraordinära 
bladbildningar, t. ex. på bladskivan eller i dess kant, finnas ju beskrivna 
i den teratologiska litteraturen. Masters och Penzig ha samlat en rad 
dylika fall, men gemensamt för dem alla är att det därvidlag rör sig om 
mer eller mindre enstaka bladavvikelser och som därför knappast kunna 
jämföras med de ovan beskrivna, som ju två år i följd och med absolut 
regelbundenhet uppträtt på individets samtliga blad.

För närvarande kan man endast konstatera att här föreligger en tyd
ligen mycket sällsynt och för individet konstant avvikelse från artens 
normala bladtyp. Utan en genetisk studie är det för tidigt att spekulera 
över dess natur. Däremot kan man knappast undgå att se en viss yttre 
likhet mellan kantbladen här och de småblad, som normalt bildas i blad
kanten hos vissa välbekanta Bryophyllum- och Euphorbia-arter. Ilos dessa 
senare bildas som bekant ofta rötter från småbladens bas, medan de ännu 
sitta kvar vid moderbladet eller sedan de fallit bort från detta. Något 
liknande har inte iakttagits på den polyfylla Origanum-iormen. Före
komsten av dylika bildningar hos Bryophyllum och Euphorbia ha tytts som 
s. k. xerofila anpassningar, men man kan fråga sig om inte saken ligger 
till på ett annat sätt. Man kan ju tänka sig en imitativ förändring av lik
nande slag som hos Origanum vulgare, där den tydligen uppkommit obe
roende av en xerofytisk miljö. Björn Palm.
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RECENSIONER.
Holmgren, Bj., Blekinges flora. — Karlskrona (tryckt i Karlshamn 

1942). 380 sid. inch 1 översikts-, 1 excursions- och 140 utbredningskartor 
(enl. prickmetoden). Krooks bokhandel, Karlskrona. Pris 8 kr.

Detta är egentligen den sjätte landskapsfloran över Blekinge — ett 
rekord av amatörbotanisk livaktighet! — men samtidigt en ny, förbättrad 
och till omfånget fördubblad upplaga av »Blekings fanerogamer och kärl
kryptogamer» (1921). Kommendör Björn Holmgren, som härmed fört den 
floristiska kännedomen om sin landsända till sydsvensk toppklass, har 
haft många hjälpare, men det är främst tack vare hans eget komplette- 
ringsarbete, som de många vita fläckarna nu krympt samman. Exkur- 
sionskartan vittnar vältaligt om intensiteten av hans under en mansålder 
fullföljda undersökningar.

I ett inledande kapitel ges bl. a. en kort historik och uppgift om bi
dragsgivare. Andra källor nämnas i en lista över förkortningar, bl. a. 
några äldre manuskript (i offentlig eller enskild ägo?). En utförlig krono
logisk litteraturförteckning följer, upptagande även mossor och lägre 
kryptogamer, dendrologiska objekt, fossil m. m. Utom slutregistret finns 
ett synonymregister som följd av den besvärliga nyordningen i nomen
klaturen; detta är vidlyftigt (12 sidor) och upptar en del namn, som säkert 
aldrig nyttjats i något svenskt opus, men saknar de Taraxacum- och 
Hieracium-urtev som i förra upplagan benämndes olika mot nu.

Ett utmärkt tillskott är prickkartorna, som åskådligt belysa kontrasten 
mellan kust- och inland, det krit- och sandbetonade Listerlandets sär
ställning' inom provinsen och en mängd lokala egendomligheter i övrigt. 
Ingen växtgeografisk indelning genomföres, men till kartorna anknytes 
i inledningen en översikt av utbredningsgrupper, invandringsvägar m.m. 
Ref. vill ytterligare påpeka en märkligt kalkbetonad liten artkontingent i 
själva Karlskrona med grannskap (Asplenium ruta muraria, Cerastium 
pumilum, Draba incana, Hornungia petrcea m. fl.). Äro dessa måhända dit- 
förda med öländsk eller gotländsk kalksten? — En karla, som tydligen 
avser Ononis hircina, bär orätt namn (O. repens ssp. »procnmbens»). Agri- 
monia-arterna sakna hänvisning till kartorna, vilka f. ö. äro onumrerade 
och litet besvärliga att hitta.

Artförteckningen uppvisar flera inhemska novitier (Crambe maritima, 
Latlujrus maritimas o. a.) samt några förut betvivlade eller utdömda men 
ånyo funna arter (Poa alpina, Carex ligerica, C. aquatilis, C. naginata). Ett 
märkligt fynd är C. exlensa vid en insjö i norr (varför ej på kartan?).
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Stor tillökning utmärker Cratcegus, Rubus (av ingenjör Hj. Hylander) och 
Taraxacum, där bl. a. några arter nybeskrivas (av G. Haglund). Hiera- 
cium, eljest föga åtgjort, inrymmer av N. Hylander meddelade (men först 
1943 beskrivna) nya »parkhieracier». H. pilosella- och Rosa-småarterna ha 
slopats. — Tillskottet av adventiva och förvildade arter är betydligt och 
delvis oväntat (Rims typhina, Evonymus latifolia m. fl. parklignoser upp
ges stadda i spridning); en rätt stor procent är dock annuella prydnads- 
o. a. kulturväxter.

Artantalet når därmed upp till omkr. 1,400 (utom maskrosor och hieracier), 
vartill komma enheter av lägre rang — mest färgvariationer — och c. 
150 hybrider. Antalet inhemska eller acklimatiserade arter synes komma 
nära 1,050. En svaghet är, att ingen upplysning ges i detta avseende. 
Kategoriklyvning, om än m. el. m. konventionell, vore ju påkallad ej minst 
på grund av landskapets sydliga florakaraktär. Nu stå alla arter med 
samma stil, och förklarande tillägg (adventiv, förvildad, tillfällig o.s. v.) 
saknas alltför ofta. Mycket får läsaren begripa själv (eller gissa sig till). 
Ett enda exempel: av Spirma nämnas 7 arter ss. förvildade, för S. salici- 
folia står endast »t. a.» Om därmed avses att den är naturaliserad, borde 
detta med allt skäl ha framhållits, ty i största delen av riket uppträder 
den icke så.

Stor omsorg är ägnad frekvensuppgifterna och det summariska »a.» 
eller »t. a.» i många fall utbytt mot lägre frekvensgrad med empiriskt 
stöd av lokallistor (och delvis kartor). Givetvis äro dessa — av brist på 
äldre lokaluppteckningar — relativt ofullständiga och den nya frekvens- 
graden nog ibland för låg. Särskilt har man svårt att tro, att Asplenium 
septentrionale skulle vara sällsyntare än A. septeritrionale X trichomanes 
eller Potamogeton natans väsentligt mindre vanlig än näckrosorna. Att 
verklig frekvensminskning inträtt för t. ex. Lithospermum arvense, kunde 
ju ha framhållits. Potamogeton pectinalus och Atriplex latifolium kallas 
utan inskränkning »a.» (vilket ju icke gäller inlandet), medan den för
visso mycket allmänna Festuca pratensis betecknas »t. a». I ännu några 
fall vore kanske en nyansering lämplig.

Lokaluppgifterna äro rikhaltiga och alltid försedda med källhänvis
ning, mera sällan med ståndorts- och tidsuppgifter. Båda voro ju önsk
värda t. ex. för Meum athamanticum, Peucedanum oreoselinum, den inuti 
landet högst ovanliga Reseda luteola (Jämshögs by »fl.») o. a. intressanta 
nykomlingar. Förf. inriktar sig något ensidigt på lokaluppräkning ulan 
att alltid anföra källor, som meddela annat av värde. Man kan hänvisa 
till goda utsagor av förf. själv, dels i inledningen, dels i BN 41! Ett par 
inadvertenser må nämnas: röda vinbär i gemen kallas »Ribes spicalum 
Robs.; Hyl. Coll.» (i st. f. R. rubrum L.); den till ett gammalt manuskript 
refererade Viola canina X monlana (då okänt begrepp!) är väl identisk 
med V. montana (och T. canina X stagninaV) från samma lokal; Carex 
fulva (hybrid?) inbegripes i C. Hostiana. Ref. betvivlar, att Ligusticum 
{levisticum?] från Kristianopel är Lig. scoticum. Varför uteslutes Betula 
nana fr. Hovmanbygd (Hemberg 1922) och Orchis militaris fr. Valje (BN 
1930 p. 05)? Vid så märkliga arter borde motivering ges. Ej många upp
gifter torde vara förbisedda; se dock Hartmans floras äldre upplagor
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(saknas i litt.-förteckn.) samt — beträffande Karlshamns ruderatflora —
K.B.N. BN 03 p. 114 och SBT 08 p. (44)! - I sitt sätt att citera är förf. mindre 
konsekvent (emedan källmaterialet ej inregistrerats i tidsföljd?); i st. f. 
litteraturuppgifter åberopas ofta manuskript eller herbarier, och en viss 
publikation betecknas ej alltid lika (t. ex. för K.B. N. BN03 står ofta blott 
K. B. N.). Att av princip endast en källa anföres (jämte ! vid av förf. kon
staterade fyndorter), är orsak till en del av vad nyss påtalats. Det mesta 
är ju bagateller. Litet allvarligare blir aspekten i fråga om florans säll
syntheter. För många av dessa hänvisas endast till källor från förra år
hundradet, och ofta nog kan man undra, om växten alls lever kvar i 
Blekinge. Troligen skulle förf. härutinnan kunnat ge besked, positivt 
eller negativt, i flera fall än som skett. Ett kompletterande meddelande 
av sådan innebörd skulle ytterligare höja värdet av den nya förtjänst
fulla och välkomna Blekingefloran.

Erik Almquist.
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BERNT LYNGE.
NÅGRA MINNESORD 

AV

RUTGER SERNANDER.

Slag i slag följde under 1940-talets 
första år de tvenne storman-fallen i 
Norges botaniska värld: först Bernt 
Lynge den 28 januari 1942, så Jens 
Holmboe den 25 juli detta år.

Båda hade i vetenskapens och fäder
neslandets tjänst väl hårt pressat sina 
allt annat än outtömliga krafter, vilka 
slutligen ej räckte till i kampen mot 
utbrottet av konstitutionella sjukdoms- 
anlag. Lynge drabbades till sist av 
leukemi och gick som sagt bort den 
28 januari förlidet år.

Han var född i Lyngör den 9 juli 
1884. Utexaminerades från Kristiania 
katedralskola och blev student 1902, 
dr. philos. 1917. Tidigt fästes han vid 
universitetets botaniska institutioner, 
vilka han under sitt återstående liv 
skulle ägna ett så hängivet och gag
nande arbete. Docent 1918 utnämndes han 1935 till professor i botanik 
med undervisningsskyldighet i detta ämne för farmacie studerande.

Lynges vetenskapliga produktion visar en påfallande stark koncentra
tion. Ilan började tidigt ägna sig åt lavarna och blev snart en lichenolog 
av stora mått med Arktis lavvärld som sitt centrala forskningsobjekt. 
Detta skaffade han sig på tvenne sätt, dels genomgick han på de europeiska 
museerna eller fick sig tillsända alla tillgängliga samlingar av arktiska 
och antarktiska lavar, dels företog han lichenologiska forskningsfärder 
till Nordnorge, Novaja Zemlja, Spetsbergen, Beeren Eiland, Jan Mayen, 
häröarna och Grönland. Sina ofantliga samlingar från alla dessa färder 
hann han bearbeta. Det kan ha sitt intresse att efter Johannes Lid om

Foto 1919.
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resorna på Island 1937 och 1939 meddela: »Han kom over storste delen 
av landet, og överalt samla han stora mengder lav. Ein storre del av 
dette materialet hadde han ferdig til publisering, og' eg veit at det er 
mange nye arter i det.»

Vi svenskar äro Lynge speciellt tack skyldiga för hans bearbetning av 
de svenska arktiska lavsamlingarna. Trots att åtskilligi bestämts, kvarlågo 
sedan årtionden som obearbetade hela skåp med dylika lavar. Särskilt 
ha vi beklagat, att fackmännen så sällan grepo sig an med de ytterligt 
viktiga samlingarna från Vega-färden och Grönlands-expeditionen 1871. 
Och nu blevo de ej blott samvetsgrant bestämda utan även deras art
listor inarbetade efter de nya och storslagna synpunkter, som Lynge 
under sina studiers fortgång lade ej blott på lav- utan även på fanero- 
gamvegetationen.

Liksom andra skandinaviska och nordamerikanska forskare i fjällens 
och Arktis växtvärld bestrider Lynge den ännu kvarlevande dogmen om 
istidernas allt demolerande verkan på de nedisade områdena, och det 
är i lavarnas utbredningsförhållanden han har sin överväldigande rika 
arsenal i denna strid.

»Denna åsikt,» refererar jag i en anmälan i G. F. F. 1932 av några bland 
Lynges arktiska arbeten, »förutsätter bl. a. en överensstämmelse i den 
nuvarande floran, vilken sålunda i sen tid skulle återinvandrat till Arktis 
olika delar, som på intet sätt motsvaras av verkligheten. Lynge har, vad 
lavarna beträffar, i olika arktiska länder och studier i herbarier, bland 
dem det ovärderliga Vega-materialet, givit märkliga belägg på motsatsen. 
Av släktet Rhizocarpon känner han 48 arktiska arter. Varje arktiskt huvud
område har sitt artbestånd, och endast 6 arter äro circumpolära». — Ark
tis hade under istiden refugier av tillräckligt omfång, för att, då de resp. 
interglac.ialtiderna kommo, på de olika glaciationsområdena återställa 
huvuddragen av den växtvärld, som kännetecknat präglacialen eller näst 
föregående interglacial. Alltmer inser man genialiteten av Warmings 
slutsats av 1886: »Jeg maa altsaa antage, at Hoved mässen av Grönlands 
Arter holdt sig der under Istiden paa de isfrie Steder og senere har ut- 
bredt sig, efter som nya Straekninger bleve afdaekkede.»

Det antagande, man i början för Norge uppställt nämligen att sista is
tiden företedde mindre växtrefugier i form av nunatakker och en eller 
annan kustremsa mellan landisen och det drivisfyllda havet, utvidgade 
Lynge i hög grad.

Detta skedde framförallt genom undersökningarna över ornitokopro- 
f ili ens betydelse för den arktiska vegetationens fördelning nu och for
dom. Utgående från min ornitokoprofila lav-grupp har han funnit att 
procenten av sådana lavarter, som gynnas av fågelexkrementer, är mycket 
hög i Arktis. Men ej nog härmed, även andra växtgrupper gynnas på 
samma sätt. Nu uppstår i Ishavet, där glaciärer eller landis ej kalva, 
ett översvallande plankton, som åter framkallar ett rikt fågelliv på strän
derna och därmed en art- och individrik vegetation. De nedisade områ
denas »isfrie Kyststribe» borde just ha bjudit på skolexempel av denna 
naturfaktorkomplex. Hur Lynge tänker sig förhållandena framgår av hans 
livliga skildring från en dylik lokal på Novaja Zemlja.
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»Det fuglefjället på Novaia Semlja, som jeg har skrevet om, ligger på 
en slik isfri kyststribe, og det er en ganske smal en. Rundt omkring går 
innlandsisen likud til sjoen, og bakfra strekker den mange armer langt 
ned i fuglefjellet.

Allikevel var vegetasjonen ber så rik, at dens studium for mig er blitt 
et av mit livs bedste minder. Det er ikke bare det, at vi på en ukes tid 
fant over 200 arter av lav og 70 arter av blomsterplanter. Men plante- 
dekkets tethett og frodighet var ganske eksepsjonell for de breddegrader 
(70 gr. n. br.). Jeg bar aldrig sett så store vakre blomster på Saxifraga 
cernua en sildreart med hvita blomster, og slik var det med den ena 
arten efter den andra. Mosteppet var svulmende og frodig, og lavarne 
uptredte i en yppighed og en artrikedom, som gjorde det til en glede å 
arbeide med dem. Der hade planterne det riktigt godt.

Betingelsen for all lierligheten var gjodslingen fra de utallige skarer 
av sjofugl, som hekket der. Det vil igjen si, at der var et isfritt hav 
utenfer, med et rikt planktonliv, livar fuglerne kunde frådse.»

När man läser dessa inspirerade rader om Novaja Zemljas delvis ned
isade, men artrika fågelfjäll som prototypen för istidssträndernas glacia
tion och växtvärld, tycker man sig skönja en sammanbindande tråd med 
de första trevande försöken att utvecklingshistoriskt uppdela glacialfloran: 
Axel Blytts klassiska skildringar av 1809 från Jostedalsbräen med deras 
aning om den glaciala kustfloran som det urgamla elementet framför de 
andra. Vi följa Rolf Nordhagens koncisa sammanfattning i hans biografi 
över Blytt: »Noklen til en dypere förståelse av Blytts merklige arbeider 
fra 70- og 80- årenen har vi i hans bok ’Om Vegetationsforholdene ved 
Sognefjorden’ (1869). Jostedalsbreens omgivelser har her for hans indre 
blikk rullet opp et biide av Skandinavias vegetasjon ved istidens slutning. 
Med forbloffende sikkerhet slår han samtidigt ned på de problemer som 
knytter seg til fjellplantenes opptreden i lavlandet: i de indre fjelldaler 
i Sogn dreier det seg trolig bare om en recent nedvandring, men ute ved 
kysten i vest må forholdet ifolge Blytt ses i et storre perspektiv — trolig 
er fjellplantene her i likhet med de subarktiske strandplanter Carex glareosa 
og C. incurva o. fl. å betrakte som rester av en ’gammel flora’, som har 
holdt seg lengst på vestkysten.»

De arbeten, Lynge ägnat Arktis lavar, äro till antalet omkring 30 (några 
omfatta även fanerogamer), flera av dem t. ex. Lichens from Novaja 
Zemlja, Lichens from North East Greenland och Lichens from West Green
land collected chiefly by Th. M. Fries med ett betydande sidoantal.

För att få ett begrepp på omfattningen av Lynges lichenologiska gär
ning utom Arktis bör nämnas att den resulterat i också c. 30 uppsatser 
avhandlande olika delar av jorden. Även här har svenskt material kommit 
till nytta. Ur systematisk synpunkt märker man en viss kärlek för 
Physciacéernas svåra, men intressanta familj. Inryckningen av den ant- 
arktiska lavfloran i resonemangen har ett stort heuristiskt värde.

Andra verk än lichenologiska äro icke så många. De flesta behandla 
arktiska kärlväxter. Om ett av dem säger Johannes Lid: »Frå Novaya 
Zemlya tok han dessutan heim ein rikhaldig samling blomsterplantar og 
skreiv i 1923 ein avhandling om dei högre plantane på Novaya Zemlya,

28 43736 Svensk Botanisk Tidskrift. 1943.
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vel den storste og viktigaste avhandling som er skriven om blomsterplan- 
tane på desse oyane.» — Lynge har enligt min tanke genom sina ungdoms
verk över lav- och fanerogamvegetationen på Novaja Zemlja, denna väl
diga landbarriär där Europas och Asiens arktiska växtvärldar mötas, mer 
än någon annan forskare givit oss den rationella utgångspunkten för den 
senkvartära växtgeografiska utvecklingen av gamla världens ishavskust.

Det tidskrävande verket Index över lavexsickater har i ej ringa grad 
underlättat lichenologernas systematiska arbete. Det är ett typiskt exem
pel på den uppoffrande och oegennyttiga verksamhet, Lynge utförde för 
att lämna sina kolleger och vänner en tjänst och för att sätta den norska 
botaniska litteraturen i fullgott bibliografiskt skick. När Holmboe flyttade 
över till Oslo och i sin nya ställning fick händerna fulla av arbete, över
tog Lynge efter honom redaktionen av »Nytt Magasin for Naturvidenska- 
perne», var dessutom länge redaktör av »Naturen» samt utgav några år 
förteckningarna över norsk botanisk litteratur.

Samstämmande vittnas om vilken god lärare Lynge var för sina stu
denter. Han hjälpte dem ock på alla sätt i deras akademiska liv. De 
farmacie studerande uppvaktade honom på 50-årsdagen med ett fackeltåg 
till hans villa. Han kallades allmänt »Studenternas ven».

Vi hans svenska vänner satte ett stort värde på honom som människa. 
Han var vänfastheten själv och följde vår färd genom skiftande öden 
med rörande minnesgodhet. Vid våra sammanträffanden föreföll han i 
början något tyst och tillbakadragen, men det dröjde icke länge, förrän 
hans tal blev livligt och givande. Man njöt av hans intresseväckande 
meddelanden och idéer, hans personlighet utstrålade värme och ett redbart 
sinnes kärlek till det goda och rättfärdiga, vrede över ondska och vrång
het i livet.

Sedan underrättelsen om Lynges död nått oss, yttrade professor Einar 
Du Rietz i egenskap av ordförande i Svenska växtgeografiska sällskapetr 
vid första sammanträdet därefter:

»Då Svenska Växtgeografiska Sällskapet år 1932 valde Bernt Lynge 
till korresponderande medlem, ville det därmed icke endast hedra en högt 
värderad forskare från ett av våra nordiska broderland utan även ge ett 
uttryck åt att denne forskare faktiskt redan i årtionden varit förenad 
med svensk växtgeografi i ett sällsynt intensivt och givande samarbete. 
— Lavforskningen och den arktiska växtgeografien ha genom Bernt Lynges 
bortgång gjort en oersättlig förlust och flera av oss ha med honom för
lorat en av sina trognaste vänner och bästa arbetskamrater utanför vårt 
eget land. I vetenskapens hävder skall hans forskning inta en hedrad 
plats och minnet av hans anspråklösa, sympatiska och gedigna person
lighet skall länge leva bland svenska växtgeografer.»

Rutger Sernander.
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Vid årsskiftet 1941—42 erhöll 
författaren till dessa minnesord 
från Bernt Lynge ett brev där 
han bl. a. skrev:

»Som du kanske vet har Holmboe 
vseret alvorlig syk helt siden midten 
av mai. Det var et hårdt anfald av 
angina pectoris, hjertet har en svare 
job med hans ubekvemme krop. Jeg 
tror virkeiig at vi magre varer 
lsengst.1

Han har vasret hjemme etpar re
priser efter hvilen på sykehuset hvor 
de har stelt godt med ham. Ingen 
ventet at han skulde levet dagen 
over, men merkelig nok kviknet han 
noget til, i hvert fald forelopig. Det 
er i hvert fald en trist historie, for 
nogen arbeidskraft får han neppe 
mer, og da har han liten glaede av 
livet.»

Det dröjde emellertid mer än 
ett halvannat år, innan budet gick 
ut över Norden, att Holmboe nåtts av den befriande döden. Det var den 
25 juli 1943.

Och nu några minnesord om vännen och kollegan, funtade på person
liga erinringar från ett långt samarbete, litterära källor, upplysningar av 
sonen Cand. med. Arne Holmboe och en givande korrespondens med 
Rolf Nordhagen.

Jens Holmboe föddes i Tvedestrand den 5 maj 1880. Han tillhörde en
1 För Lynge själv gick förhoppningen ej i uppfyllelse. Redan vid detta brevs 

nerskrivande en bruten man, avled han nämligen den 28 januari.
Om detta fotografi sade Holmboe, efter vad fru Holmboe meddelat mig: »ja, 

der stod jeg nok på lioiden».

Foto ÜW2.2
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gammal lärdomssläkt, räknande Vardalsprästen Jens Holmboe, född 1671, 
som sin norske stamfader. Botanistens far var en ansedd läkare, död 1918 
som direktor för Norges civila medicinalväsen. Modern, död 1901, hette 
Bella Vogt och var dotter till Fredrik Vogt, läkare i Tvedestrand. In
tresset för botanik kom från både far och mor. Modern sysslade gärna 
med matnyttiga växter och medicinalörter i den vilda norska floran.

Efter att ha utgått från nuvarande Oslo Katedralskola blev han 1898 
inskriven vid Kristiania universitet.

Den flitige studenten fick, tack vare sin huvudlärare, botanices professor 
N. Wille, som i hög grad beundrade sin lärjunge, från början ägna bota
niken huvudparten av sina studier och sin vetenskapliga verksamhet. Att 
han tidigt antogs till konservator vid Botaniska museet och endast 22 år 
gammal erhöll Kronprinsens gullmedalje för sin bok »Planterester i norske 
Torvmyrer» berodde nog på Willes förord.

Men så kunde studenten peka på ett författarskap, av lika lovande som 
omfattande beskaffenhet. De följande åren motsade ej Willes förväntningar. 
Se vi på den första Kristiania-tiden, som slutade 1907 med IIolmboes ut
nämning till konservator vid Bergens museum, möta vi ett botaniskt oeuvre 
av sällsporda dimensioner. Vi ha redan namngett ett av hans till volymen 
största verk, det om »Torvmyrerne»; det fullbordades 1903. Det största 
företaget under denna ungdomens strålande forskartid är emellertid resan 
till Cypern 1905. Ilan lillbragte här våren och sommaren under plan
mässiga exkursioner och växtinsamlingar över hela ön. Bearbetningen, 
som kombinerades med studieresor till kontinentens muséer, tog flera år. 
I Bergens museums skrifter n:o 10 utkom 1914 »Studies on the vegetation 
of Cypern», en ståtligt illustrerad volym på 344 sidor. Flera avhandlingar 
över diatomacéer samt i spridnings- och skogsbiologi falla på samma 
skede.

Den växtgeografiska utforskningen av den nya hembygden, Vestlandet, 
med den botaniska avdelningen av Bergens museum som medelpunkt 
ställde den unge konservatorn, snart direktor för hela muséet och inneha
vare av den professur i botanik, vilken förbands med detsamma, som ett av 
sina huvudmål. Ilan hade en ovanlig förmåga att intressera Bergens 
mecenater och att skaffa sig förbindelser med botanister ute i bygderna. 
Jag nämner bland dessa senare några namn, välkända också bland de 
svenska taxonomerna: S. II. Selland, T. Lillefosse, Johannes Lid och 
Joh. Dyring. Muséets herbarier växte enligt Nordhagen under Holmboes 
tid från 43,000 till 255,000 ark.

Följda av medarbetarnes publikationer, utkommo under Bergen-tiden 
hans egna över Vestlandets flora och dess samband med det övriga Europa. 
Hans prickkartor, utgivna samtidigt och i ädel tävlan med dylika kartor 
från Växtbiologiska institutionen i Uppsala, över Ilex, Hedera och Digitalis 
samt utbredningsområdenas sammanställning med de meteorologiska kon
stanterna äro mönstergilla.

På denna tid, mellan åren 1910—1919, faller också Holmboes deltagande 
som en av Norges representanter i Benbeteskommissionens invecklade 
arbete, med dess ej så sällan starka motsättningar mellan Sverige och 
Norge i så väl juridiska som naturvetenskapliga frågor. Strapatserna i
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fältet pressade hans redan då ingalunda starka konstitution, och under 
debatterna med de svenska botanisterna, närmast Thore E. Fries, i växt- 
sociologiska och pedologiska frågor kunde han ej repliera på samma er
farenhet och skolning som dessa. Han hade dessutom ej alltid lätt att 
sätta sig in i nya åskådningar och tog sina uppgifter härutinnan ej blott 
samvetsgrant utan även ganska tungt.

Kom så efter Willes död återflyttningen till Oslo 1925 som professor i 
botanik samt prefekt för museum och trädgård på Töjen. Om också upp
gifterna på den nya lärostolen i viss mån voro analoga med dem på den 
gamla, inneburo de en högst betydande utvidgning av arbetets omfattning 
såsom sådant.

Arbetslusten och arbetsförmågan tog han med sig till Oslo i hela deras 
intensitet. Det behövdes också; uppgifterna, gamla och nya, hopade sig 
över honom.

Liksom i Bergen utvidgade för att ej säga omdanade han museet. I 
trädgårdens upprustning fick han mycket att beställa och många bekymmer, 
mera än vad som kanske motsvarades av hans intressen för praktisk 
hortikultur.

Ingen har väl inom det norska naturskyddet arbetat med en sådan 
energi och en sådan blick på de vetenskapliga förpliktelserna som Wille. 
Då intresset för de skyddsliga problemen något senare än hos oss vaknade 
i Norge, grep denne genast in i rörelsen.

Första fridlysningen är signifikativ för den starkt växtgeografiska be
toning som landets naturskydd genom honom erhöll. Den är från 1911 
och av betydelse för hela Nordens botanik. Den gäller den europeiskt 
bekanta fjällfloran i Dovre. Väl genomtänkt och utarbetad av en så fram
stående florist som Wille, står den härvidlag som motsats till en analog 
ungefär samtidig fridlysning av fjällväxter för Norrbotten, uppgjord efter 
förslag av några amatörer och egentligen grundad på deras botanisering 
kring Abisko turiststation.

Men man må ej tro, att han ofta lyckades vid sina skyddsförsök. Låt 
oss om hans reaktion vid slika tillfällen citera Printz (p. 12):

»Da Turistföreningen i 1919 solgte sin servitut paa Ringedalsfossen og Tysse- 
strengene i spekulationsöiemed, motsatte han sig dette av al kraft, men forgjieves. 
Ganske karakteristisk för det kraftige sprog som han under slike omständigheter 
gjerne anvendte, skrev han dengang: ’Men desvierre har det senere vist sig at 
den Norske Turistförenings kulturopfatning mermest kan sammenlignes med de 
tyrkeres som for nogen hundrede aar siden soigte antike marmorskulpturer til 
kalkbriendning’.»

Holmboe blev en hängiven efterföljare till Wille, framförallt vad de 
växtgeografiska spörsmålen angick. Vestlandet var verkningsfält under 
Bergen-tiden, Östlandet under Oslo-tiderna. Tyvärr hade även Holmboe 
sorgen att se sin aktion för viktiga skyddsobjekts representation fåfäng 
eller beskuren. På Vestlandet verkade han för bevarandet av //er-regionens 
botaniska pärla, en del av ön Anuglen i Hardangerfjorden, omslutande 
bl. a. Norges största kristtorn och största murgröna. Reservatet fick på 
den härvarande statsskogen blott ett stycke frimark, alldeles för litet för 
forskning och representation. På Östlandet hade han ett antal framgångar, 
om ej av Anuglens valör.
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Då Torsten Lagerberg utformade sitt bekanta stora verk »Vilda växter 
i Norden», inledde han ett samarbete med Holmboe, som än mera ökade 
verkets betydelse för den nordiska botaniken. Holmboe utvidgade nämligen 
för sitt lands bokvärld den ursprungliga planläggningen, så att då det 
svenska verket håller 3, hålier det norska 6 delar. Enligt Nordhagen 
ägnade Holmboe åratal av intensivt arbete åt detta äreminne över den 
nordiska floran, vilket blev hans flitiga pennas sista och omfångsrikaste 
alster.

Av Holmboes brinnande intresse för och stora kunskap om naturen i 
sin nya hemtrakt Vestlandet har även Växtbiologiska seminariet vid Upsala 
universitet fått profitera. Dess excursio ilicina prima sommaren 1912 är 
framförallt det stora minnet. Holmboe gjorde allt för att hjälpa oss: vi 
hade t. ex. motorbåtar och en dag en ångbåt till vårt fria förfogande, och 
ledaren visste väl vart han med dessa och med de mest lämpliga vegeta- 
tionscentralerna till mål skulle föra oss på de icke få tiotal mil vi med 
talrika strandhugg avverkade.

Seminariet hade fått blodad tand. Det var ej så få av deltagarne, som 
Holmboe fick återse vid den exkursion i juli 1916, som det skandinaviska 
naturforskarmötets botaniska avdelning anordnade till Vestlandet och i 
vilken Holmboe åter var spiritus rector.

Kom så en tid, då Växtbiologiska seminariet, som för naturstudiet av 
de marina regionerna länge fått nöja sig med Östersjöns och Skageraks 
stränder, började längta till urkällan, världshavet, för att normera begrepp 
och terminologi (Sernander, De nordeuropeiska hafvens växtregioner, 
Sv. botanisk tidskrift 1917). Sommaren 1931 företogs därför en excursio 
ilicina secunda med Holmboes efterföljare och vår gode Upsalakamrat 
Rolf Nordhagen som högste ledare. Starten från Oslo celebrerades av 
Holmboes välönskningar i hans gästfria hem på Töjen.

Myrarna intogo en centralpunkt i den unge studentens vetenskapliga 
verksamhet, och denne tänkte nog, att de skulle göra så för en oöver
skådlig tid framåt, vilket icke blev fallet. Först kom i Geologiska för
eningens förhandlingar 1900: »To torvmyrprofiler fra Kristiania omegn», 
åren 1901—1902 ej mindre än 4 dock jämförelsevis små uppsatser och så 
1903 det viktiga, rikt illustrerade ej mindre än 227 sidor omfattande verket 
»Planterester i norske torvmyrer».

I det första och sista av dessa arbeten anslöt sig Holmboe till tvenne 
åskådningar, som för honom fingo grundläggande betydelse.

Den ena åskådningen var den, som företräddes av de scanodaniska 
forskarne, närmast Gunnar Andersson, vilken höll på, att den skogsgenera- 
tionernas ordningsföljd, som Japetus Steenstrup på 1830- och 1840-talen 
hade trott sig konstatera i de nordsjällandska myrarna, återfanns i den 
sydsvenska och vidare norrut med vissa av det nordliga klimatet betingade 
förskjutningar. Holmboe uppställde för Norge: Dvergbirke-, Birke-, 
Furu- och Gran-regionerna, den sista i Västnorge ersatt av Ly ng-regionen.

Den andra åskådningen var den, att Axel Blytts bekanta periodindelning, 
för så vitt den är grundad på stubblager växlande med torv, icke kan 
uppehållas. Lagerföljden i de syd- och nordnorska myrarna, Holmboe så 
omsorgsfullt undersökt, höll han som stöd för denna skeptiska uppfattning.
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Det nordiska myrstudiet intog då som nu en ledande ställning inom 
Europas torvmarksforskning. Det bör därför ägnas några ord om den 
miljö, i vilken Holmboe uppfostrades som myrforskare under vårt år
hundrades första lustrum.

Det levande intresse, med vilket studenten Holmboe under sina första 
studieår och sedan allt framgent omfattades av N. Wille, förde honom 
med auktoritativ kraft in i många av lärarens synpunkter. Printz’ lika 
samvetsgranna som skarpsynta analys av Willes personlighet mäler nog 
med rätta:

»Wille var en rank og selvstsendig personlighet, som hurtig gjorde sig op 
en decidert anskuelse om en sak, og hadde han forst tat standpunkt, var han 
senere upaavirkelig — indtil stivsind. Denne bestemthet og sikkerhet som kanske 
var hans styrke som administratör, var samtidig hans storste svakhet som viden- 
skapsmand. Likeover andre meninger kunde han dog vaire iydhor naar det kom 
fra folk han satte pris paa og de forovrig var ordentlig begrundhet, men ellers 
kunde han mot sine motstandere vsere meget haard i sin dom.»

Nu fogade det sig så, att förhållandet mellan Blytt och Wille med 
åren ej blev det bästa. Då deras umgänge med de vetenskapliga spekula
tionerna var ganska olika funtat, fingo den förres geniala, europeiskt upp
märksammade, men väl konstruktiva hypoteser om den norska vegeta
tionens fysionomi som en resultant av växlande torra och fuktiga perioder, 
vilka särskilt skulle avspeglas i myrarnas byggnad, sitta emellan i den 
senares omdöme. När Holmboe nittonårig besökte de myrar i Kristiania
trakten, vilka han sedan på uppfordran av W. C. Brögger och Wille 
ägnade sin första paludologiska uppsats, mötte han Blytts syn på hit
hörande problem med samma skepsis som den så högt skattade läro
fadern.

Och denna skepsis, fullföljd i det väldiga verket av 1903, lät sig' föga 
rubbas, genom att jag och mina lärjungar redan i flera arbeten för Sveriges 
myrar och kalktuffer påvisat tydliga spår efter växlande torra och våta 
perioder och på grundval av en konstant återkommande lagerföljd härut- 
innan inom Norden uppställt ett system för den postglaciala utvecklingen. 
För detta ansåg jag mig böra överflytta de 4 yngsta BLYTTska periodnamnen, 
ehuru jag ingalunda accepterade deras uppställares astronomiska förklaring 
eller kunde följa dennes konstruktiva syn på »stubblagrens» antal i myrarna. 
Holmboe och många med honom kunde knappast tänka sig, att de som 
konstruerade växlande klimatiska perioder kunde utgå från annat än de 
Blyttska »stubblagren», ocb då han framförallt i Sandemossen och Tuvmyr 
i Kristiania-trakten empiriskt kunde visa stubbars diffusa uppträdande i 
torv och att deras fördelning på verkliga lager, motsvarande torra perioder, 
måste vara godtycklig, hade han själva fundamentet för den Blyttska teorien, 
stubblagrens bevisvärde för torra perioder rubbat.

Min paleosociologiskt-aktualistiska metod gav ingalunda stubblagren 
detta fundamentala värde. Metoden innebar att återkonstruera myrjord
arterna till sina modersamhällen, vilkas hydrologiska konstanter bestämdes 
av motsvarigheterna till i den nu levande vegetationen. Jag sökte efter 
relativa uttorkningshorisonter. Det vanligaste slaget av sådana voro 
i de nordiska myrarna stibfossila skogsbottnar, oftast med kvarstående 
stubbar, ibland den ena på den andra på samma sätt som i nutidens sump
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skogar, men ingalunda voro alla stubblager uttorkningshorisonter från i 
förhållande till de under- och överlagrande bildningarna torrare tider, 
så t. ex. kunde subatlantiska transgressioner av mossar och kärr begrava 
myrarnas marginalskogar på den tidens moränfält. Det stubblager, som 
härigenom kom att kläda en sträcka av myrens botten, härstammade så
lunda från en våt period.

För Holmboe, vilken med sin goda, taxonomiskt-morfologiskt skolade 
blick samt sin paleobotaniska utbildning hos Gunnar Andersson, slamnings- 
metodens främste i den dåtida Norden, stodo »planteresterne», vilka vittnade 
om artens forna existens — märk huvudarbetets titel — som A och O; 
rekonstruktionerna av växtsamhällena, om vilka de också vittnade, lågo 
egentligen utom arbetsuppgiften.

Holmboes intensiva myr forskningar med åtföljande publikationer, som 
kännetecknade seklets första år, slutade med ens 1903, om man frånser 
det sammanfattande arbetet till Geologkongressen 1910.

Närmaste anledningen var Cypern-resan och bearbetningen av dess 
material samt det tid- och kraftslitande arbetet i Renbeteskommissionen. 
Om sedermera något rådrum för eller någon anledning till myrforskning 
yppade sig, vilket väl är troligt, vet jag ej. Men våra samtal hemma eller 
ute i naturen i paludologiska ämnen, i vilka han visade mycken förståelse 
för Uppsala-åskådningarna, vittnade kanske om en viss olust att upptaga 
de gamla objekten efter nya riktningar, ej minst Lennart von Posts epok
görande pollenanalys.

Alltså: i den nordiska myrforskningens och den därmed nära stående 
utvecklingshistoriska geografiens omfattande fortskridande under den tid
rymd, på vilken Holmboes vetenskapliga gärning faller, sökte han grund
erna till sin egen verksamhet och sin åskådning i myrvetenskapen dels 
hos Gunnar Andersson i Stockholm, dels på Växtbiologiska institutionen 
i Uppsala. I de djupt gående meningsskiljaktigheter, vilka här i livlig 
strid med varandra mötte honom, hade hans betänksamma temperament 
svårt att fatta position. Hur denna inre kamp till sina yttre former utföll, 
vill jag som part i målet ej bedöma, utan nöjer jag mig att citera vad 
Rolf Nordhagen i sin minnesruna i Naturen 1943 säger:

» Holmboe var i sine yngre år nermest en motstander av Blytts klimavekslings- 
teori og en tilhanger av Wille og den svenske forsker Gunnar Andersson, som 
begge hörte til Blytts antagonister. Men han var aldri dogmatisk, og da senere 
en rekke kjendsgjerninger kom lor dagen som stöttet den svenske forsker Itutger 
Sernanders selvstendige utformning av klimavekslingsteorin, aksepterte Holmboe 
denne som kvartärgeologisk teori. Derimot tok han sterk reservasjon overfor 
Blytts indelning av Norges flora i klimatisk-innvandringshistoriske grupper. Hans 
egne plantegeografiske arbeider ble banebrydende ved deninduktive-kartografiske 
metode han anvendte.»

I denna strid om Nord- och Mellaneuropas klimatiska utveckling rubba
des aldrig vår vänskap. Och det är mig ett behov att som gammal myr
forskare uttrycka min beundran och tacksamhet för allt positivt han som 
kollega givit. För oss svenskar var det t. ex. av vikt att redan 1903 genom 
Planterest-verket, som man har allt skäl att kalla grundläggande, ej blott 
få en prickkarta för den subfossila hasseln i Norge som det nödvändiga
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komplementet till Gunnar Anderssons storslagna svenska hasselkarta, 
utan, innan ännu Sverige och Finland för sina myrar hunnit göra det, 
upprätta norska prickkartor för subfossil Cladium Mariscus, Najas marina, 
Ceratophyllum demersum och Cakile maritima.

I tacksamt minne bevarar jag Holmboes lärare och vän N. Wille. 
Han blev och förblev nog i hela sitt liv en motståndare till min indelning 
av det nordeuropeiska klimatets historia i senkvartär tid. Men icke dess 
mindre var han en av dem, som stodo bakom Oslo universitets inbjudan 
till mig att höstterminen 1913 hålla föreläsningsserier i detta ämne. Jag 
hade äran att på dem se Wille. Men en dag, då läkaren förbjudit honom att 
lämna sängen hans tuberkulos var redan då ganska framskriden —, 
kunde han ej komma. Jag måste då besöka honom vid sjukbädden och 
taga om den förlorade föreläsningen. Lynge, hans dåvarande amanuens, 
och jag tågade ut till Töjen med kartor och profiler. Åt dem ordnade vi 
med ställningar på golvet och sänggaveln, och så läste jag, delvis med 
avbrott för givande diskussioner. Så blinkade Lynge åt mig, att nu finge 
inte Wille ansträngas mera, varefter jag under åhörarens protester slöt 
den för mig så angenäma föreläsningen.

Väl närmast för att komplettera sin bristande akademiska utbildning i 
kvartärgeologi och pedologi, dessa för den utvecklingshistoriska 
växtgeografien grundläggande discipliner, gjorde Holmboe under sina många 
resor i fäderneslandet gedigna självstudier inom dessa. Över de mera 
omfattande lämnade han intressanta redogörelser t. ex. »Om en förmodad 
saenkning af Norges sydvestlige kyst» (1901), »Om faunaen i nogle skjal- 
baenker og lerlag ved Norges nordlige kyst» (1904) och »Om skudfaslding 
hos rödlyngen og dess betydelse for dannelsen af organisk muld» (1909).

De inhemska gagn växternas historia låg Holmboe alldeles särskilt 
om hjärtat. Det var nog ett arv från modern, vilket här kärleksfullt fördes 
vidare, då han bl. a. 1919 skrev om »Gamle norske matplanter». En stark 
hjälp lämnade här å ena sidan hans växtpaleontologiska kunskaper och 
erfarenheterna från resorna landet runt, å den andra hans intima kännedom 
om Norges historia ej minst under sagotiden.

När vi hade stämt möte och träffades, hade Holmboe gärna någon god
bit att bjuda på, nyss upptecknad från dessa växtlärans utmarker, på 
vilka han visste att jag också älskade att lustvandra. För min del kunde 
jag som motgåva ge honom någon linnéansk godbit t. ex. från Hammarby, 
vid vars Stiftelse han djupt fäste sig.

Direkt som en liten hjälp i kristidernas ekonomi kommo nyligen »Gamle 
norske matplanter» och det till svenska översatta verket: »Gratis mat ur 
vilda växter».

Kännedomen om vikingatidens växtvärld och om miljön för Åsebergs- 
skibets högläggning berikade han med sina vederhäftiga botaniska ana
lyser från högens och skibets inre. De äro införda i den stora härom året 
utkomna utgrävningsberättelsen.

Nära denna grupp av publikationer över gagnväxts-historia med dess 
bakgrund av studier i humaniora stodo hans strövtåg in på språkliga 
och folkloris tiska problem, tryckta i »Mål og minde», samt biografica 
om de nordiska naturforskarna. Man kan med fog om dessa historiska
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arbeten som Nordhagen i Naturen i 1943 säga, »at de vitner om en intensiv 
fördybelse i emnet og baerer preg av varm menneskelighed».

Holmboe kom från sin första studenttid i intim förbindelse med den 
svenska botaniken såväl dess enskilda idkare som institutioner och sam
manslutningar. Vi sökte genom att förläna honom medlemskap i våra 
botaniska och naturhistoriska sällskap uttrycka vår tacksamhet och glädje 
för allt vad vi av honom mottogo under detta vårt samarbete. Vi erinra 
om, att han var medlem av vår förening redan 1908 och att han 1922 
valdes till korresponderande ledamot, en mycket sällsynt utmärkelse, samt 
att han 1930 valdes till korresponderande ledamot och 19/s 1943 till heders
ledamot i Svenska växtgeografiska sällskapet. Sedan 1936 var han medlem 
av K. Vetenskapssocieteten i Uppsala.

Kasta vi nu en återblick på Jens Holmboes solida, innehållsrika gärning 
som vetenskaps- och universitetsman, framträder inom denna tvenne drag. 
Talrika uppgifter inom det givna värvet lågo honom om hjärtat. Dem 
ägnade han det varmaste intresse, ofta ett verkligt patos, andra voro och 
förblevo främmande för hans temperament, men de måste, inför ett öm
tåligt och känsligt samvete fullföljas; blev än arbetet aldrig så tungt, 
sviktade gjorde han icke.

För oss svenska vänner, bland vilka författaren är den äldste, se vi 
icke så mycket på motsatsen mellan dessa drag; bilden av Jens Holmboe 
framstår i stället med helgjutna drag. Det är som hedersmannen med det 
trofasta sinnet, vår gode arbetskamrat, vars minne vi vårda och hylla.
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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.
Årsmötet 1943.

Föreningen sammanträdde den 13 november 1943 å Stockholms hög
skola under ordförandeskap av professor R. E. Fries.

Ordföranden meddelade, att föreningen sedan sitt senaste samman
träde genom döden förlorat fem av sina medlemmar, nämligen överste
löjtnant friherre Carl A. Falkenberg, Stockholm, docent Otto Heilborn, 
Djursholm, professor Henrik IIesselman, Djursholm, professor Jens Holm- 
boe, Oslo, och grosshandlare Ernst Nordström, Stocksund. Ordföranden 
erinrade om deras botaniska gärning och lyste frid över deras minne.

Det stadgeenliga valet av funktionärer för 1944 företogs. Härvid ut- 
sågos: till ordförande professor R. E. Fries, till vice ordförande professor 
E. Melin, till sekreterare lektor K. Afzelius, till skattmästare kassör Helge 
Erickson efter framlidne docent Heilborn, och beslöts att detta val skulle 
gälla även för återstående del av år 1943, till redaktör för tidskriften 
professor C. Malmström, till övriga ledamöter av styrelsen professor R. 
Florin, rådman A. Hafström, lektor I. Holmgren, professor H. Nilsson- 
Ehle, professor O. Rosenberg, professor G. Samuelsson och professor C. 
Skottsberg.

Till ledamöter av redaktionskommittén valdes: professorerna G. E. 
Du Rietz, T. Lagerberg, C. Malmström, J. A. Nannfeldt, G. Samuelsson och 
M. G. Stålfelt.

Till revisorer utsågos: direktör G. Indebetou och civilingenjör S. Qvar- 
fort samt till revisorssuppleanter: lektor G. Carlson och civilingenjör 
A. E. Swensson.

Docenten F. Fagerlind höll föredrag om korsningsmöjligheterna inom 
släktet Rosa. Med anledning av föredraget yttrade sig lektor E. Almquist 
och föredraganden. Vidare framlade professor T. Lagerberg några iakt
tagelser angående fruktsättningen hos Dicentra spectabilis.

Sammanträdet bevistades av 45 personer.

Nya medlemmar.

Vid styrelsesammanträdet den 15 oktober 1943 invaldes såsom med
lemmar av föreningen:

på förslag' av professor C. Malmström: 
fil. lic. Anton Söri.in, Västerhaninge.
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Vid styrelsesammanträdet den 13 november 1943 invaldes: 
på förslag av professor G. E. Du Rietz: 

fil. stud. Sven O. Björkman, Uppsala; 
f. d. köpman Emil Engnér, Stockholm; 
fil. stud. Olle Hedberg, Uppsala; 
ämneslärarinnan Elsa Linde, Orsa; 
farm. kand. Sara Sjökvist, Göteborg; 
trädgårdseleven Gotthard Söderström, Stockholm; 
fil. stud. Birgitta Torstenson, Uppsala, 

på förslag av professor C. Malmström: 
fil. mag. Rudolf Tunblad, Varberg.

höreningens statsanslag år 1943.

Statsanslaget för år 1943 var 1,100 kr., varmed följde skyldighet för 
föreningen att kostnadsfritt överlämna av Svensk Botanisk Tidskrift 1 ex. 
till ecklesiastikdepartementet, 30 ex. till skolöverstyrelsen, 2 ex. till bo
taniska institutionen i Uppsala och 1 ex. vardera till kungl. biblioteket, 
farmaceutiska institutet, pedagogiska biblioteket, lantbruksakademien och 
lantbrukshögskolan.
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NOTISER.

Botanikprofessuren i Lund. — Den vid professor H. Kylins 
avgång ledigblivande professuren i botanik, särskilt fysiologi och anatomi, 
vid Lunds universitet söktes vid ansökningstidens utgång den 4 oktober 
1943 av docenterna IL Burström, N. Fries, A. Håkansson, O. Langlet, A. 
Levan, G. Lohammar och S. Suneson.

Till sakkunniga vid tillsättande av nämnda professur har större aka
demiska konsistoriet i Lund den 3 november 1943 utsett professorerna 
H. Kylin, II. Lundegårdh och E. Melin.

Avgående professor. — Professorn i botanik vid Lunds universitet 
Harald Ivylin har beviljats avsked med utgången av maj nästa år.

Ny ledamot av K. Vetenskapsakademien. — Vid Vetenskaps
akademiens sammankomst den 27 oktober 1943 valdes professor Elias 
Melin till ledamot av akademiens botaniska klass.

K. Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté. — Pro
fessor G. Einar Du Rietz har den 13 oktober 1943 utsetts till ledamot 
av denna kommitté efter framlidne professor H. Hesselman.

Bergianska stiftelsen. — Professor T. G. Halle valdes vid Veten
skapsakademiens sammankomst den 13 oktober 1943 till inspektor för 
Bergianska stiftelsen efter framlidne professor H. Hesselman.

K. Vetenskapssocieteten i Uppsala. — Till utländsk ledamot 
har vid sammankomst den 12 november 1943 invalts professor Rolf Nord
hagen, Bergen.

Laboratorsbefattningen i botanik vid Stockholms hög
skola. — Docent F. Fagerlind skall uppehålla den efter framlidne labo
rator 0. Heilborn lediga befattningen som laborator i botanik vid Stock
holms högskola tills den blir återbesatt.

Docentförordnanden. — Till docenter i botanik vid Uppsala uni
versitet ha förordnats den 4 juni 1943 fil. dr Gunnar Israelson och den 
15 juni 1943 fil. dr Nils IIylander. Vidare ha fil. dr Tore Arnborg den 
22 oktober 1943 förordnats till docent i växtbiologi vid samma universitet 
och fil. dr Tycho Norlindh den 19 november 1943 till docent i botanik 
vid Lunds universitet.
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Personlig assistentbefattning för fil. dr Seth Lundell. 
Genom beslut av årets riksdag inrättades fr. o. m. den 1 juli 1943 en person
lig assistentbefattning i mykologi vid Uppsala Botaniska Museum för fil. 
dr Seth Lundell.

Statens centrala frökontrollanstalt. — Till ledamot i styrelsen 
för Statens centrala frökontrollanstalt efter framlidne professor II. IIessel- 
man har regeringen den 10 september 1913 förordnat docenten vid Skogs- 
högskolan, fil. dr Bertil Lindquist.

Herman NiLssoN-EHLE-fonden. — Vid K. Fysiografiska sällskapets sam
manträde den 13 oktober 1913 antogos stadgar för Herman Nilsson-Ehle- 
fonden, som nu uppgår till 260 000 kr.

Botaniska disputation er. — För vinnande av filosofie doktors
grad försvarade vid Uppsala universitet fil. lic. Bör.te Åberg den 13 no
vember 1943 en avhandling »Physiologische und ökologische Studien über 
die pflanzliche Photomorphose», vid Lunds universitet fil. lic. Alf Lind
stedt den 4 december 1943 en avhandling »Die Flora der marinen Cyano- 
phyceen der schwedischen Westküste» och vid Stockholms högskola fil. 
lic. Ivar Elvers den 13 december 1943 en avhandling »On an Application 
of the Electron Microscope to Plant Cytology».

Carl Peter Thunbergs 200-årsminne hyllat. — Med anledning av 
200-årsdagen av Carl Peter Thunbergs födelse ägde den 11 november 
1943 en högtidlighet rum vid hans grav på Uppsala kyrkogård, där re
presentanter för den botaniska forskningen i Uppsala och ett antal med
lemmar av Smålands nation församlats. Smålands nation nedlade en krans 
genom sin förste kurator, kand. Per-Gunnar Blomdahl, och professor 
Axel Nannfeldt, som hyllade Thunberg såsom upptäcktsresande, forskare 
och grundläggare av Uppsala universitets nuvarande trädgård och bota
niska museum, nedlade en krans bunden av kvistar från samma lagerträd, 
som redan på Thunbergs tid prydde trädgårdens orangeri.

Anslag. — Från Vetenskapsakademien ur Enanderska fonden: till do
cent Åke Gustafsson 700 kr. som bidrag till utgivandet av ett arbete »The 
Genesis of the European Blackberry F'lora».



Upprop.

Sedan våren 1930 vilar Tycho Vestergren i sin hemsockens jord 
på kyrkogården i Bro på Gotland. Hans grav är emellertid namn
lös och därför säkerligen dömd att inom en snar framtid helt falla 
i glömska, såvida icke en minnesvård där reses.

Tycho Vestergren var i många avseenden en central person
lighet inom svensk mykologisk, floristisk och växtgeografisk forsk
ning, och han förvärvade genom sina vinnande egenskaper och 
sin rika begåvning många vänner och beundrare icke blott bland 
botanisterna utan även utanför deras led. Inom Svenska Botaniska 
Föreningen gjorde han en betydande insats som medredaktör för 
Svensk Botanisk Tidskrift åren 1909—1912 och som redaktör åren 
1913—1917.

Svenska Botaniska Föreningen finner det angeläget att en min
nesvård reses på hans grav och vill därför nu vända sig till 
Tycho Vestergrens många vänner i skilda läger med en vädjan 
att efter råd och lägenhet lämna bidrag till detta ändamål. För
eningens styrelse mottager och redovisar i tidskriften influtna 
medel samt åtager sig att ombesörja anskaffandet av minnesvården. 
Eventuellt överskjutande medel komma att lämnas till kyrkorådet 
i Bro socken för gravens framtida underhåll.

Bidragen torde översändas till föreningens skattmästare, kassör 
Helge Erickson, Furusundsgatan 9, Stockholm, postgiro nr. 195618.

Stockholm den 29 november 1943.
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