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DE SYD- OCH MELLANSVENSKA UTPOSTERNA 
FÖR POLYSTICHUM LONCHITIS (L.) ROTH.

AV

OLOF 14. SELLING.

Det första uppslaget till efterföljande rader daterar sig till för
sommaren 1936, då jag vid en färd genom Runstens socken på 
Öland invid stora landsvägen icke långt från gränsen mot Glöm- 
minge fann ett exemplar av Polystichum Lonchitis. Fyndet — det 
andra inom landskapet — väckte milt intresse för arten, och det 
var till en början av'sikten att företaga en rätt omfattande under
sökning rörande dess uppträdande i Fennoskandia. Andra arbets
uppgifter stötte emellertid till och de för planens genomförande 
erforderliga fältstudierna kommo därmed aldrig till stånd. Även 
från den mera begränsade uppgiften att till föreliggande medde
lande foga en kartografisk framställning av den fennoskandiska 
utbredningen har jag måst avslå, sedan allt det material, som 
hänförde sig till Norge och som i början av 1940 översändes till 
Oslo för komplettering, kom på avvägar i samband med krigs
utbrottet i april samma år. Av den ursprungliga planen är så
lunda icke mycket kvar; jag inskränker mig här till att behandla 
artens syd- och mellansvenska utposter och att därvid meddela en 
del förut opublicerade data. Till framställningen fogas en karta 
över den svenska utbredningen. I sin ursprungliga form samman
ställdes den våren 1937 på grundval av allt material, som då före
låg i de nordiska ländernas offentliga herbarier, ävensom av littera
turuppgifter och ett antal brevledes erhållna meddelanden. Den 
har nu kompletterats med de svenska herbariernas accession fram 
till innevarande år och återges i fig. 1. Av utrymmesskäl pu
bliceras icke lokalförteckningen i sin helhet. Ett exemplar fin-
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138 OLOF H. SELLING

Fig. 1. Polgstichum Lonchitis (L.) Roth i Sverige.
® = lokal, vars exakta läge ej kunnat lastställas.
O = lokal för juvenilt exemplar, som ej med full säkerhet kunnat 

hänföras till ifrågavarande art.



nes lillgängligt i Riksmuseets paleobotaniska avdelnings her
barium.

Polijslichum Lonchitis är en boreal art med cirkumpolär utbred
ning. I Norge är den vida spridd och ställvis allmän. I Finland, 
där den är mera sällsynt, förekommer den i landets norra delar; 
den sydligaste lokalen ligger i närheten av polcirkeln. James 
Britten (European Ferns, Vol. II. London u. å., s. 140—141) och 
Th. Moore (The Ferns of Great Britain and Ireland. London 1855, 
PI. IX) publicera en uppgift om dess förekomst i Danmark. Här 
har den dock aldrig anträffats. Arten förekommer för övrigt i 
de flesta av Europas länder. Vidare är den spridd i Asiens bergs
trakter från Ural till Mindre Asien, Turkestan och nordvästra 
Himalaya i söder och i öster till Bajkalsjön. Den förekommer 
också på Kamtschatka och närliggande öar och har även upp- 
givits från Sachalin. Det amerikanska utbredningsområdet sträcker 
sig från Aleuterna och Alaska tvärs över kontinenten till Alherta 
och Newfoundland, mot söder når det Kalifornien, Colorado, Mi
chigan och Cape Breton Island i Nova Scotia. Arten förekommer 
också på Grönland och Island. Växtgeografiskt sett tillhör den 
en grupp, som omfattar bl. a. Arctostaphijlos uva ursi, Campanula 
rotundifolia och Drosera rotundifolia och vars kvartära historia i 
stora drag behandlats av Hultén (Outline of the History of Arctic 
and Boreal Biota during the Quarternary Period. Lund 1937, s. 132).

Såsom kartan (se fig. 1) ådagalägger, har arten i Sverige ett 
huvudsakligt utbredningsområde, som nära ansluter sig till det 
av Andersson och Birger (Norrl. Handbibi. V. 1912) med särskild 
hänsyn till rasbranternas flora urskilda »fjällområdet», vars öst
gräns i slort sett sammanfaller med fjällskiffrarnas. Arlen, som 
inom det föreliggande området är kalkgynnad, förekommer uppe 
i det alpina bältet men uppträder främst i de subalpina ängsbjörk- 
skogarna och går även ned i de övre delarna av barrskogsbältet. 
Den är, som de båda förutnämnda författarna även framhållit, 
att hänföra till en grupp, som förmedlar övergången mellan rena 
fjällarter och nordliga arter. Förekomsten av denna grupp inom 
fjällskiffrarnas område skulle enligt samma författare stå i sam
band med den större luftfuktigheten i dessas rasbranter, jämförda 
med urbergsområdets (s. 99), och i en lista på arter tillhörande 
samma övergångsgrupp, däribland den föreliggande, har åskådlig
gjorts, hur rasbrantsförekomsterna glesna ut mot gränsen till ur
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bergsområdet (s. 100). På grundval av den nu uppgjorda kartan 
kan samma företeelse sägas gälla artens lokaler i allmänhet. Det 
är ett anmärkningsvärt faktum, att den veterligen icke anträffats 
på mer än en verkligt markerad utpostlokal inom det stora norr
ländska urbergsområdet, nämligen Härjedalen: Kolsätt i Al vros 
sn, juni 1842, K. Fr. Thedenius (S; ej upptagen i Birger, Härje
dalens kärlväxter. Sthlm 1008). Från Medelpad finnas visserligen 
elt par lokaler omnämnda av Olsson (Bot. Not. 1888, s. 40; Öster
sunds h. allm. lärov. progr. 1800, s. 51), men de kunna icke an
ses vara tillförlitliga (jfr Neumans beriktigande i Bot. Not. 1888, 
s. 101 och Andersson och Birger, a. a., s. 4) och ha uteslutits 
jämväl i Collinders Medelpads flora (Norrl. Handbibi. II. 1000). 
Även från Jämtland har Olsson anfört några liknande lokaler 
(Öfv. K. V. A. Förh. 1884. No. 0, s. 149; Ibid. 1890. No. 2, s. 154), 
vilka tyvärr icke heller kunna anses belagda (jfr Lange i Acta 
Bot. Fenn. 21. 1938). Den verkliga orsaken till det sällsynta upp
trädandet av arten inom det anförda urbergsområdet undandrar 
sig emellertid mitt avgörande (jfr nedan, sista stycket).

Beträffande artens syd- och mellansvenska förekomster må först 
följande lokalförteckning lämnas. De använda förkortningarna äro:

G = Botaniska Trädgården, Göteborg.
K = Universitetets Botaniske Museum, Kobenhavn.
L = Botaniska Museet, Lund.
S = Riksmuseets Paleobotaniska Avdelning, Stockholm.
U = Botaniska Museet, Uppsala.
V = Växtbiologiska Institutionen, Uppsala.

DALARNA.
[I Addenda till första upplagan av sin Flora Svecica har Wahlenberg 

bland lokaluppgifterna för denna art anfört: »D al ecarl i ae supra Por- 
phyrverket» (1826, s. 1072). I andra upplagan är dock uppgiften försvun
nen (1833, s. 697 och 1094). I Kröningssvärds Flora Dalekarlica (1843, s. 
53) och i Indebetous arbete med samma namn (1879, s. 43) upprepas den 
likväl, och därför har den fortlevat in i senaste tid. Den anföres sålunda 
av Almquist (Acta Phytogeogr. Suec. I. 1929, s. 430) ocli Binning (Meddel. 
Göteb. Bot. Trädg. XIII. 1936), liksom också av Holmberg i Hartmans Hand
bok i Skandinaviens flora (H. 1. 1922). Den senare lämnar dock rum för 
en viss osäkerhet. Då Wahlenberg icke annorstädes nämnt denna lokal, 
torde den få anses vara i viss mån tvivelaktig. Framlidne professor Gun
nar Samuelsson lutade också åt denna uppfattning, efter vad han medde
lade vid ett samtal 1937, ehuru han tidigare (Sv. Bot. Tidskr. 1910, s. 23) 
accepterat uppgiften. Herbarieexemplar föreligga icke.]
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VÄRMLAND.
[Den tidigaste uppgiften om växtens förekomst i landskapet ingår i 

första upplagan av Wahlenbergs flora (1826, s. 673), där det heter: »nec
non juxta limitem Norvegise usque ad Vermlandiam-------raro, nisi ibi
P. a cu le a ti var. norvegica Hisinger norrig. p. 41». Nästa gång den om- 
nämnes är i Myrins Anmärkningarom Wermlands och Dalslands Vegeta
tion i K. Vet. Akad. Ilandl. för 1831 (1832), s. 248, där ett tillägg göres men 
där osäkerheten fortfarande är påtaglig: »Skall äfven finnas i vestra Werm- 
land, i Jössehärad.» I denna form ingår uppgiften i andra upplagan av 
Wahlenbergs flora (1833, s. 697). Säkrare uppgifter ha aldrig förekommit 
om denna lokal, och herbariematerial saknas. Det torde därför vara mest 
berättigat att såsom skedde i Hartmans flora t. o. m. 11. upplagan (1879) 
utesluta lokalen i fråga. Krok har i 12. uppl. (1889) anfört uppgiften på 
följande sätt: »v Vrm. Jösse hd enl. Wg», och i Holmbergs flora (1922) 
heter det: »även uppg. för-------vVrm. ’Jösse härad’.» Lokalen har här
efter upptagits av Almquist (1929) liksom av Binning (1936) (jfr ovan).]
VÄSTMANLAND.

Sala: vid en sten invid vägen mellan Kolarhagen och Stamperstorp, 
nära sistnämnda plats. "A 1835 (U) och 2% 1836 (S), O. L. Sillen. Lokalen 
anförd av Hartman (Skand. Flora, 3. uppl. 1838, s. 251— 12. uppl. 1889, s. 12), 
Wall (Westmanl. flora. 1852), Iverus (Beskr. ö. Västmanl. fanerog. o. thallog. 
1877), Olsson (a. a., 1890), Dahlgren (Sv. Bot. Tidskr. 1910) och Holmberg 
(a. a.). Senare har arten icke blivit funnen inom landskapet.
UPPLAND.

Hållnäs: vid Verkskärsbäcken nära Flottskär; ett enda stort individ på 
ett stenrös, som upplagts vid en åkerkant. 15/e 1915, B. Sjöström (U), 16/e 
1917, Erik Almquist (S). Upptäckt av den förstnämnde år 1908, enligt 
Almquist i Sv. Bot. Tidskr. 1919, s. 319, där lokalen första gången publi
ceras och där också framhållits, att här ett fall av recent långdistans- 
spridning torde föreligga. Lokalen är även omnämnd av Holmberg (a. a.) 
liksom i Almquists gradualavhandling (Acta Phytogeogr. Suec. I. 1929, 
s. 430).

[I S föreligger även ett ark, etiketterat »Rosendal sept. 1884. H. Kugel- 
berg». Det är emellertid känt, att arlen här icke förekommit spontant 
utan varit odlad i växthus.]
DALSLAND.

Bäcke: Björtveten, fuktig bergvägg. 2% 1933, S. Bergström (G). Publi
cerad av Binning (a. a., s. 241).

Dalskog: Heden. 15/o 1889, Anders Fryxell (G, V), 15A s. å., samma in- 
samlare (S, U). Publicerad av Holmberg (a. a., s. 16).

Edsleskog: Prästerudshöjden (ej utsatt på topografiska kartbladet men 
förmodligen belägen på gränsen till Mo sn — Prästerud är enligt Lignell, 
Reskrifning öTver Grefskapet Dal. II. Stblm 1852, s. 261, en utjord under 
V. och Ö. Byn i Mo sn). Arten påträffades här i början av 1820-talet av 
komministern i Tösse förs. Carl Svensson. .1. E. Wikström publicerade 
det första meddelandet om fyndet i Bidrag till kännedomen om sällsyn-
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tare Växters geographiska utbredning inom Sverige (K. Vet. Akad. Hand]., 
1824, s. 459 noten): »Det säges att Aspidium Lonchitis blifvit funnen 
uti Ilesselskogs Församling, men man måste tills vidare tvifla om rigtig- 
heten af denna uppgift.» Wahlenberg, som i själva texten till första upp
lagan av sin flora (1826, s. 673) yttrat sig endast belt allmänt, på samma 
sätt som om uppgiften från Värmland, upptog lokalen i Addenda på s. 
1072: »ex. gr. in Hesselskog», och inarbetad i texten återfinnes uppgiften 
på samma sätt i andra upplagan (1833, s. 697). Myrin hade då redan ti
digare (1832) meddelat säkra data om förekomsten, som han beskrev på 
följande sätt (a. a., s. 248): »i den s. k. Presterudshöjden i Ilesselskogs 
socken, funnen af afl. Komminister Svensson enligt af honom meddeladt 
exemplar, hvilket jag sett hos Past. Kihlgren». Vart detta exemplar 
tagit vägen, är mig icke bekant. Ej heller IIÅrd av Segerstad (Ark. f. 
Bot. 27 A: 1. 1935, s. 298) känner något herbariematerial. I Hartmans flora 
är lokalen icke upptagen. — En annan fyndort från denna socken är: präst- 
gårdsskogen c:a 1 km norr om prästgården, skifferbrant m. höga granar, 
15A 1939. Sten Eriksson (S).

Edsleskog el. Fröskog: Hafsåsberget, på sydöstra sidan (II. är ej om
nämnt på topografiska kartbladet men väl på det geologiska; det är be
läget mellan Iväppesjön och Knarrebysjön). »Ilafsås, Dalsland Jul. Har
din. Ex herb. J. E. Areschoug» (S). Uppgiften på detta ark, som Hård av 
Segerstad (a. a. s.) uppenbarligen ej haft tillfälle att taga del av, kan 
kompletteras: Lokalen påträffades i juni 1832 av Sven Hardin och publi
cerades av honom sex år senare i Formatio Schisti chloritici in Dalia 
(Lund 1838, s. 14, noten) helt kortfattat (jfr även svenskt referat av Wik
ström i Årsber. om Bot. Arb. för år 1838 (1838), s. 457). I ett interfolierat 
exemplar av Myrins förut anförda Dalslands-arbete av år 1832, som nu 
finnes i Riksmuseets botaniska avdelning, har Hardin gjort en anteck
ning, som må framdragas, då den ger några ytterligare upplysningar: 
»Pol. Lonch. på sydöstra sidan af Ilafsås, blott ett stånd, fanns af mig med 
frukt junii 32.» — I Hartmans flora är lokalen kortfattat omnämnd fr. o. m. 
4. uppl. (1843, s. 347); Holmbergs (1922) upptar endast sockennamnen.

Gunnarsnäs: Rostock. Juli 1897, N. C. Kindberg (U). Tidigare till synes 
ej publicerad.

I första upplagan av Hartmans flora (1820, s. 368) finnes ytterligare en 
lokal angiven: »Dahl vid Ullgrund L.» och samma uppgift, fastän utan 
»L.», går igen i alla de av C. J. och C. Hartman redigerade upplagorna, 
d. v. s. fram t. o. m. den IL, och den ingår därför också i Olssons för
teckning (Östersunds h. allm. lärov. progr. 1890, s. 51). Det liar icke lyc
kats mig att finna, var detta Ullgrund är beläget, och Ortnamnsarkivet 
i Uppsala har ej namnet i sitt utförliga kortregister. Hartmans hänvis
ning till Linnés arbeten (»L.») ger ingen vägledning, då det visat sig att 
Linné aldrig nämnt denna plats i något av sina verk. Herbarieexemplar 
av arten, som kunna bidraga till någon klarhet, finnas ej heller; Linnés 
eget bär ingen påskrift utöver artnamnet (Hartman i K. Vet. Akad. Ilandl. 
1851, s. 426). I Liljedahls uppsats om »Linnés resa genom Dal och hans 
Dalbotanik» (Hembygden. Göteb. 1930) finnes uppgiften icke med.



Att arten dock redan på Linnés tid insamlats i Dalsland är odisputa
belt. Då första upplagan av Species Plantarum utkom år 1753 var växten 
känd endast från extraskandinaviskt område. Andra upplagan åter (1763, 
s. 1548) upptar den jämväl från »Daliae Svecicae». Och Gunnerus, som 
år 1766 i sin Flora Norvegica publicerat det första norska fyndet, under
stryker detta i ett litet kompletterande arbete, Om nogle Norske Planter, 
(Det Kgl. Norske Vid. Selsk. Skr., Fierde Deel. Kbhvn 1768, s. 81, noten): 
»Af Hr. v. Linnél’.] nyeste Udgave af hans Spec, plant, sees, at den nu og 
er funden i Sverrig.» Vem, som funnit arten, och var denna insamlats 
i landskapet, anger Linné dock icke, varken här eller för övrigt i sina 
arbeten. De hittills publicerade avsnitten av hans brevväxling innehålla 
heller ingenting om lokalen i fråga. Den synes också i viss mån ha råkat 
i glömska. Sålunda förbisågs den redan i Liljeblads Utkast til en Svensk 
Flora (1792 och följande upplagor), och Myrins ovannämnda arbete om 
Dalsland (1832) nämner endast Edsleskogslokalen. I enlighet härmed an
ger Hård av Segerstad (a. a. s.) att sistnämnda uppgift är det äldsta 
litteraturbelägget för växten inom landskapet. Beträffande landet i dess 
helhet har första upplagan av Liljeblads flora med orätt av Nordstedt 
i Prima loca plantarum Suecicarum (Bot. Not. 1920, s. 66; citerad av Bin
ning a. a.) tillskrivits enahanda innehåll.

Som ovan nämnts finnas inga herbarieexemplar, som ge någon ledning 
vid försök att precisera, var fyndorten varit belägen. Det finns emeller
tid en uppgift, fogad till ett tidigare obeaktat exemplar av arten (S), som 
hos någon LiNNÉ-forskare möjligen kan ge anledning till ett uppslag och 
som jag därför begagnar tillfället att publicera.

Ifrågavarande kollekt består av ett 28,4 cm långt blad, helt uppklistrat 
på ett ark i formatet 32 X 19,5 cm. Vattenstämpeln Gjustavus] R[ex] Sjveciae] 
förråder att arket icke iordningställts före 1771, året för Gustav III:s tron- 
bestigning. Framsidan bär endast artnamnet som påskrift med J.E. Wik
ströms handstil. Baksidan däremot visar, att här föreligger ett exemplar 
— det enda kända — från den av Linné anförda första fyndorten för ar
ten i vårt land. En anteckning, som otvivelaktigt gjorts av LiNNÉ-lär- 
jungen P. J. Bergius, Bergianska Stiftelsens grundare, säger nämligen: 
»E Dahlia Sveciae. Wendt.» Övriga anteckningar, till vilka även banko
kommissarien Bengt Bergius, den kände samlaren, och Wikström bi
dragit, äro endast av nomenklatorisk art och kunna här lämnas åsido. 
Året för den förres bortgång, 1784, är terminus ante quem för arkets 
iordningställande. Det ligger nära till hands att antaga, att insamlaren 
varit P. J. Bergius’ kollega sedan studieåren, med. lic. Samuel Wendt 
(1722—1765), som stod Linné nära och bl. a. på egen bekostnad deltog i 
dennes öländska och gotländska resa 1741. Han tilhör emellertid icke 
dem, vars öden noga utforskats. När de en gång bli föremål för närmare 
utredning, om icke förr, får kanske frågan om den första svenska fynd
orten för Polystichum Lonchitis sin lösning.
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Ytterligare en lokaluppgift finnes från Dalsland. På ett ark av hybri
den P. aculeatumxLonchitis, insamlad i »Örss:n: Ryd stora, på bergs
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sluttningen öster om lägenheten Prästmyran» ’%> 1909 av H. V. Rosendahl 
(S), anger denne i ett tillägg, att detta skulle vara en gammal lokal för 
P. Lonchitis. Som jag emellertid haft tillfälle att konstatera på herbarie- 
material, är platsen i stället en gammal lokal för P. aculeatum.
BOHUSLÄN.

Rödbo: nära Rösbo på Hisingen. 9/s 1936, A. Binning (G). Av Binnings egen 
redogörelse för fyndet (Meddel. Göteb. Bot. Trädg. XI. 1936, s. 241) framgår, 
att det här är fråga om ett enda exemplar, som växte i ett slånsnåri barr- 
blandskog. Exemplaret var fertilt och hade fem eller sex blad, av vilka 
ett, som mätte 30 cm, insamlades.
HALLAND.

»Södra Halland». Ex herb. Theorin (L). — Fyndet, som synes ha gjorts 
1852, finnes först omnämnt av Lindeberg (Bot. Not. 1853, s. 32): »C.S.Nor- 
lander inlemnade omkring 400 arter från södra Halland, bland vilka 
märkas:------Aspidium Lonchitis,------- .» Någon mera detaljerad fynd
uppgift har icke anträffats. I Hallands och Bohusläns Fanerogamer och 
Ormbunkar (Göteborg 1878, s. 26) säger Lindeberg endast »Il[alland]. sjödra 
delen] r[ar].» Hartmans flora (6.—12. uppl.) är icke utförligare, och G. 
R. A. Tiieoiiin (Växtgeografisk skildring af Södra Halland. Ak. avh. Lund 
1865) nämner icke arten i sin förteckning. Alfvengren har i Hallands 
växter (Lund 1924), s. 182, som en förmodan framkastat, att lokalen varit 
Hallandsås; Holmberg (a. a., s. 16) skriver åter: »sHL Hallandsås (enl. Lin
deberg)». På kartan har därför fyndorten kunnat anges endast ungefärligt.

ÖLAND.
Hulterstad: i en karstspricka på alvaret rakt väster om Asplunden. 

“A 1917, R. Sterner (S, U). — Lokalen publicerades av Sterner följande 
år (Sv. Bot. Tidskr. 1918, s. 233). Av beskrivningen framgår, att fyndet 
utgjordes av ett individ med 9 blad, alla fertila; detta växte i en spricka 
i kalkberget av omkring ’A meters djup och ett par decimeters bredd, 
tidigare delvis täckt av en lös kalkflisa, varigenom exemplaret befunnit 
sig i ständig skugga. Senare visade del sig ha blivit kraftigt utvecklat; 
det iakttogs av Sterner senast 1937 (jfr dennes meddelande i Sv. Bot. 
Tidskr. 1922, s. 118, och i Flora der Insel Öland. Acta Phytogeogr. Suec. 
IX. 1938, s. 55). Det är avbildat i Sterner, Ölands växtvärld (Kalmar 1926), 
s. 56.

Runsten: vid stora landsvägen ung. 2 km NV om Spjutterum, invid en 
stengärdesgård. 18/<> 1930 och 8th 1937, O. II. Selling (två ark i S). Loka
len publicerades i Sterners Flora der Insel Öland, s. 55. Såsom där re
dan meddelats, uppträdde arten även på denna plats i endast ett exemplar. 
Detta växte tätt intill en låg stengärdesgård på södra sidan om landsvä
gen, ung. 200 m väster om det kronojägareboställe, som hör under Spjut
terum. Växtplatsen var belägen alldeles invid en bäckfåra, som korsar 
vägen; söder om gärdesgården växer björkskog. Ivärlväxtfloran på plat
sen erbjöd f. ö. intet av intresse: Ranunculus acris, Geum rivale, Veronica 
chamaedrys och Plantago lanceolata uppträdde här i artens omedelbara 
grannskap, och inne vid gärdesgården, omkring exemplarets bas, visade



DE SYD- O. MELLANSVENSKA UTPOSTERNA FÖR POLYSTICHUM LONCHITIS 145

TöW.

.»»JÄä

Foto 0. H. Selling, 31.5. 1937.
Fig. 2. Lokalen lör Polystichum Lonchitis (L.) Roth i Runstens sn, Öland. Sedan 
1939 är arten här utgången. — Bladen äro halvmeterlånga. Till vänster skymtar 

den bäckfåra, som namnes i texten.

sig mossfloran bestå av Acrocladium cuspidalum, Mnium iindulatum och 
Scleropodium purum. Exemplaret var kraftigt och hade halvmeterlånga 
blad, av vilka åtskilliga voro fertila. I maj 1937, sista gången jag såg detta 
individ, var bladens antal 28, därav 13 nya för året (fig. 2). Strax efteråt 
skadades exemplaret svårt en frostnatt, enligt vad framlidne kyrko
herde Carl Areskog i Glömminge meddelat. I brev av den .**/« 1940 
skriver han, att det aldrig sedan tog sig: 1938 föreföll det ännu vara 
vid liv, 1939 funnos endast några förvissnade blad och 1910 var det full
ständigt försvunnet. Att förekomsten var spontan behöver icke betvivlas; 
noggranna förfrågningar i trakten ådagalade, att arten där aldrig före
kommit i kultur.
SKÅNE.

Fågeltofta: på en stengärdesgård vid vägen mellan Kronovall och Fågel- 
tofta kyrka. ‘Vs 1876, A. G. Nathorst (L, S); juli 1895, C. Kurck (G, S, 3 ark 
i L); juli 1905, samma insamlare (L). — Lokalen publicerades som ett re
daktionellt meddelande i Botaniska Notiser 1876, s. 126. Antalet exemplar 
på platsen nämnes icke; de voro tre vid Kurcks besök 1895 (Neuman i 
Bot. Not. 1912, s. 183). Strax efter 1905 torde arten här ha blivit utrotad. 
Neuman uppger 1912 att han under de föregående åren »vid flera tillfällen 
— senast sistlidne jul — sökt den, men alltid förgäves». Den torde ha 
gått förlorad, då gärdesgården, där den växte, breddades. Areschougs 
uppgift i andra upplagan av Skånes flora (1881, s. 549): »mycket sällsynt 
i skog bland stenar mellan Kronovall och Fågeltofta» ansågs av
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Neuman vara avsiktligt vilseledande formulerad för att skydda förekomsten 
mot utrotning. Någon skog uppges icke ha funnits på platsen.

Höör: Långstorp. Funnen första gången av prof. Sven Berggren 23/s 

1884 (enl. sammanträdesreferat i Bot. Not. 1884, s. 109). Sedermera in
samlad endast en gång, av L. M. och V. Neuman 24A> 1911 (K). Två exem
plar anträffades därvid bland lingonris intill några enbuskar (Neuman 
a. a., s. 184).

[Köpinge: »vid Gringelstads station?» [på en gärdesgård. Juni 1910,] 
G. Theorin (L). Fyndet publicerat av Neuman, a. a., s. 184—185, varifrån 
de kompletterande uppgifterna hämtats. Det bestod av ett enda juvenilt 
exemplar, som icke möjliggör säker bestämning men som dock icke osan
nolikt representerar ifrågavarande art. Redan året efter var exemplaret 
försvunnet. Neuman tillskriver detta den torra och ogynnsamma väder
leken.]

[Österslöv: Tomarp, Vo 1909, P. Tufvesson (L). Närmare fynduppgifter 
lämnas icke. På förfrågan har dock kyrkoherde O. J. IIasslow under
rättat mig om att arten enligt meddelande av Tomarps nuvarande ägare, 
ingenjör A. Möllerberg, inplanterats av dennes fader, C. Möllerberg (om
nämnd i Bot. Not. 1933, s. 60).]

Som redan anförts har Almquist framhållit, att den uppländska 
lokalen torde vara resultatet av en recent spridning över stora 
avstånd, troligen från fjällen. Frågan är, hur de övriga syd- och 
mellansvenska förekomsterna skola tolkas. Bevis för artens relikt
natur på någon lokal kunna icke förebringas, och det finns heller 
knappast någon anledning att röra sig med hypoteser i denna rikt
ning. Hulterstads-lokalen på Öland är dock svår att få något 
grepp på, och detsamma gäller även några av de andra, helst 
som fyndbeskrivningarna lämna en del övrigt att önska. Att åter 
artens utposter genomgående skulle vara av ganska sent datum, 
kan man omöjligen påstå, men långdistansspridning kan mycket 
väl ha betingat dem alla. Lokalerna i Dalsland ansluta sig f. ö. 
nära till utbredningsområdet på andra sidan norska gränsen. 
Även i övriga fall ligga de sträckor, som ifrågakomma, helt säkert 
inom ramen för sporernas spridningsförmåga. Dessutom är ju, 
som ovanstående granskning visat, den uppländska lokalen icke 
ensamstående som belägg för en dylik spridning av växten i sen 
tid. Nathorsts fynd på stengärdesgården i Fågeltofta vittnar ju 
om samma sak och den i viss mån osäkra Köpinge-lokalen even
tuellt likaså. Även Runstens-förekomsten på Öland kan knappast 
ha varit äldre än den gärdesgård, intill vilken exemplaret växte. 
Om det sedan tillkommit genom spridning direkt från fjällen eller



sekundärt från mera närliggande ströförekomster må lämnas där
hän; det lär knappast gå att få klarhet på den punkten. Den 
västmanländska lokalen hade — att döma av Sillens beskrivning 
från 1836: »vid en sten invid vägen» — drag, som måhända er
inrade om de nu nämnda, kulturskapade ståndorterna.

Även beträffande Polystichum Lonchitis’ utposter kan man alltså 
göra samma iakttagelse som Hasselrot nyligen gjort (Acta Phyto- 
geogr. Suec. XV. 1941, s. 13 ff.) i det han fann, att förutom en 
rad mer eller mindre alpina typer, även silvina och allregionala 
nordliga stenlavar mot sina respektive sydgränser i södra och 
mellersta Sverige i stor utsträckning äro bundna till kulturska
pade ståndorter, där konkurrensen med andra arter ännu är re
lativt liten, i första hand stengärdesgårdar och odlingsrösen men 
även vid jordbruks- och vägarbeten uppbrutna block o. s. v. 
Samma företeelse är känd även från andra områden. Lid och 
Zachau anföra sålunda ett slående exempel på denna sak: i norra 
Västmanlands och Dalarnas bergslag är Viscaria alpina alltid pri
märt knuten till slaggvarp, »möjligen en och annan gång sekun
därt utvandrad till annat underlag» (Meddel. Göteb. Bot. Trädg. 
IV. 1929, s. 72). Vad t. ex. mossorna beträffar är Halles fynd av den 
alpina Desmatodon latifolius (Tortula latifolia) i en vägskärning 
på Hökensås (Ark. f. Bot. 4: 11. 1905, s. 5) lika talande i såväl 
denna fråga om ståndortens karaktär som beträffande möjlighe
terna för sporspridning över stora avstånd. Man frågar sig då 
åter, varför icke östra Norrland lika väl som de sydliga landska
pen uppvisar utposter för Polystichum Lonchitis. Kontrasten är 
slående och kan väl icke helt bero på skillnader i undersöknings- 
frekvens. Å andra sidan föreligger härvidlag en likhet med Fin
land söder om polcirkeln, där ströfynden också lysa med sin från
varo. Måhända lägger klimattypen, åtminstone i viss utsträck
ning, hinder i vägen inom dessa områden.
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ACAROSPORA SPECIES FROM ICELAND.
By

A. H. MAGNUSSON.

During his work on the large material of lichens brought 
home from Iceland in 1937 and 1939, my late, much lamented 
friend B. Lynge sent me some species of Acarospora for determina
tion. They were all collected on hard diabasic rock (except one 
on earth) and had grown in small specimens among other lichens. 
They all belong to the subgenus Phaeothallia and are arranged 
in the same way as in my »Monograph of the Genus Acarospora» 
1929 (K. V. A. Handl. Scr. 3, Bd 7, No. 4).

1. A. lapponica (Ach.) Th. Fr. var. — Akureyri sysla, N of the 
town 1937. Thallus +. areolate, areolae alutaceous, average thick, 
uneven, cracky, wilh solitary or a few apothecia in one areola. 
Structure of apothecia typical. Scattered among other lichens — 
Sudur-Miilasysla: Hallormstadahåls 1939. One stone with areolate 
thallus, areolae pale reddish brown, separated by cracks or sub
dispersed. Apothecia prominent, very rough. Thecium 85—100 p, 
high. The other stone with dispersed, dark reddish brown areolae 
occurring in depressions of the stone. Apothecia solitary, em
bedded or + prominent, rough. Thecium 85—100 \i.

2. A. smaragdula (Wg) Th. Fr. — Sudur-Miilasysla: Fåskrud 
fjordur 1939, mixed with A. proletaria. Partly typical with alu
taceous, plane squamules, KOH + yellow, and numerous punc.li- 
form apothecia, partly with thicker, pale grey, uneven areolae, 
KOH —, and irregular apothecia: v. Lesdainii (Harm.) H. Magn.

3. A. scabrida Hedl. — Eyjafjardar-sysla: Akureyri, near Lundur 
1939. Only a few sterile squamules on earth.

4. A. islandica H. Magn. n. sp.
Thallus effusus, obscure rufo-fuscus, areolatus, areolis saepius
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pluribus contiguis, Tplanis, rimis latis separatis, arete adnatis, 
reagentibus immutatis, subtus pallidis. Apolhecia numerosa, sae- 
pius pauca in quavis areola, superficiem fere tegentia, disco thallo 
concolore, piano, leviter depresso. Cortex superior tenuis, cellulis 
minutis. Thecium subaltum, jodo rufo-fulvescens. Sporae numero- 
sissimae, suboblongae.

Thallus areolae forming 0.5—2 cm wide patches without distinct 
circumference, uniform, 0.5—1(1.6) mm broad, 0.4—0.6 mm thick, 
plane or slightly uneven, irregularly angular and gradually dividing 
into smaller ones, with perpendicular sides to the wide cracks, 
where the stone is visible. — Upper cortex 25—-30 p thick, trans- 
lucid, upper 4—5 p dark reddish-brown, amorphous stratum absent 
or thin, + continuous, cells distinct, 2—3.5 p, thin-walled, rounded 
or angular. Gonidia 8—13 p, stratum 50—100 p thick, continuous, 
upper surface even. Medulla translucid or + obscured by air, 
hyphose or cellular, hyphae very thin-walled, 3—3.6 p, cells often 
rectangular. Lower side entirely fastened to the stone, of a pale 
colour, without stone fragments.

Apothecia inconspicuous, rarely solitary, usually 2—6 in each 
areola, disc 0.3—0.5 mm large, in thallus level or slightly de
pressed, orbicular, sometimes confluent with indistinct margin. — 
Apothecia 150—200 p deep. Exciple rather indistinct in water, 
in iodine distinct, 10—15 p, 1 —, slightly widened at edge. Hypo- 
thecium about 35 p (or ± conical up to 70 p thick with the exciple), 
I + pale brownish red. Thecium 85—100 p high, upper 12—20 p 
dark yellowish brown; I T intensely wine-red. Paraphyses firmly 
coherent, in KOH 1.7 p thick, apices dark brown about 3.6 p thick. 
Asci about 85 X 18 p, clavate. Spores perhaps more than 200, 
3.5—5 X 1.7 p, oblong to cylindrical.

Borgarf jordar-sysla: Borg 1937, two specimens.
A. islandica belongs to the veronensis group, but is separated 

by the only slightly impressed, plane apothecia, the subareolate 
thallus and by rather small cortical cells. It is distinguished from 
A. intermedia by thicker, hardly continuous thallus and numerous 
apothecia.

5. A. veronensis Mass. — Eyjaf jordar-sysla: Akureyri, hills above 
Lundur 1939; in another specimen associated with A. lapponica. 
— Siglufjordur 1939: f. areolata H. Magn. — Sudur-Miilasysla: 
Djupivogen 1939: f. areolata.
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6. A. hospitans H. Magn. — Austur-Skaptafellsysla: Hornafjordur, 
foot of Medalfell 1939.

7. A. nitrophila H. Magn. f. obscurata H. Magn. — Nordur-Miila- 
sysla: Skjoldolfstodir 1939. Areolae lobale, thick, concave, separa
ted by wide cracks. Apothecia impressed, angular, large, rough.

8. A. rosulata (Th. Fr.) H. Magn. — Eyjafjardar-sysla: Fifilgerdi 
1937.

9. A. contraria H. Magn. n. sp.
Thallus squamuloso-areolatus, obscure rufo-fuscus, areolis dis- 

persis, rotundatis, tenuibus, applanatis, irregularibus, subtus palli- 
dis. Apothecia in quavis areola numerosa, impressa, rotundata, 
disco thallo concolore. Cortex superior mediocris, opacus, CaCl 
rubescens, cellulis distinctis. Thecium altum, paraphysibus tenui- 
bus, jodo sordidum. Sporae numerosae, cylindricae.

Squamules 0.5—1.5 mm wide, scattered among other lichens,
0.3—0.5 mm thick, with irregular, somelimes sublobate outline, 
edges often free from the substratum, KOH —, Pd — . — Upper 
cortex 35—40 p thick, upper and lower part translucid, central 
10—13 p greyish white, CaCl+ red, upper 6—8 p dark yellow, 
cells distinct, 3—3.5 p, thin-walled, angular, amorphous stratum 
thin. Gonidia 10—15 p, stratum about 100 p thick, regular like 
cortex. Medulla translucid, hyphose, cells distended and irregular, 
thin-walled.

Apothecia numerous, up to 20 in one squamule, slightly im
pressed, concave, about 0.2 mm broad, giving the surface a pitied 
appearance. — Exciple indistinct or thin. Hypothecium about 50 p 
thick, plane-convex, 1+ dark blue at once. Thecium 120—135 p 
high, 1+ slowly greenish blue or sordid greenish yellow; upper 
20 p bright brown. Paraphyses in KOH 1—1.5 p, discrete, apices 
up to 2 p thick. Spores 100—200, easily escaping, 3—5XI.5(1.7) p, 
cylindrical.

Sudur Mülasysla: Hallormsbadur 1939, on basaltic stone among 
Candelariella vitellina and partly overgrown by it.

A. contraria very closely resembles A. veronensis but has quite 
another structure with high thecium, positive CaCl-reaction and 
rather small cells in the cortex. It is a noticeable type of its own.

10. A. proletaria II. Magn. n. sp.
Thallus areolatus, pallide rufofuscus, indeterminatus, areolis 

subtenuibus, contiguis vel subdispersis, applanatis, inaequalibus, 
subtus pallidis. Apothecia pauca, singula, dua vel tria in quavis
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areola, subpunctiformia, impressa, obscure fusca. Cortex superior 
subtenuis, CaCI rubescens. Thecium altum, jodo sordide rufescenti- 
fulvum. Sporae numerosae, cylindricae.

Thallus forming up to 1 cm large areas, areolae 0.5—0.7(1) mm 
large, 0.2—-0.25 mm thick, slightly convex or + plane, opaque, 
angular with narrow cracks, widely attached, KOH —. — Upper 
cortex 25—35 |x thick, most part greyish white, CaCl-t- red, sur
face reddish brown for 3—5 |x, cells 2—3 ;x, indistinct. Gonidia 
12—25 (i, stratum 60—-90(150) p thick, continuous. Medulla in part 
poorly developed, translucid.

Apothecia 0.1—0.25 mm wide, a good many areolae sterile. — 
Exciple indistinct. Hypothecium about 40 jx thick, 1+ blue. The
cium 130—150 p high, 1+ sordid yellowish red or greenish yellow; 
upper 12—18 ja reddish brown. Paraphyses in KOH 1—1.5 [i, 
apices reddish brown, 2(3) p.. Spores at least 200, 3—4 X 1.5 jx, 
cylindrical.

Sudur-Mulasysla: Faskrndsfjordur 1939 on basaltic rock with 
A. smaragdula, Lecanora lacustris and Lecidea sp., probably near 
water (a brook?).

A. proletaria is a not very conspicuous species, characterized by 
the thin, plane areolae with positive CaCI-reaction, the pale lower 
surface and the high thecium.

11. A. subdispersa H. Magn. n. sp.
Thallus areolatus, rufofuscus, areolis dispersis vel paucis con- 

tiguis, minutis, tenuibus, rotundatis, planis, arete affixis, subtus 
±pallidis. Apothecia solitaria, interdum dua in quavis areola, 
immersa, disco atro, concavo, irregulari. Cortex superior tenuis, 
CaCI rubescens. Thecium altum, paraphysibus tenuibus. Sporae 
valde numerosae, cylindricae.

Thallus in the specimen seen 2 X 1.5 cm large, areolae 0.3-—0.6 
mm wide, about 0.2 mm thick, when in small groups separated 
by thin cracks and partly angular, opaque, KOH —, Pd — . — Upper 
cortex 17—20 jx thick, grey, CaCl+ red, surface dark reddish 
brown, cells indistinct, about 2 |x. Gonidia 10—17 ;x diam., stratum 
up to 100 |x thick. Medulla little developed. No lower cortex.

Apothecia with 0.2—0.3 (in wet sections to 0.4) mm wide, depres
sed, often irregular discs with sloping, blackish edge. Only very 
young and thin areolae sterile. — Exciple laterally 12—15 [x thick, 
widened at edge to 25—35 jx, I— or pale bluish. Hypothecium 
25—40 jx thick, 1+ (greenish) blue. Thecium 100—120 p, high,
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1+ sordid bluish to brownish yellow; upper 15 p dark yellowish 
brown. Paraphyses 1 p, apices contiguous in KOH, 2—2.5 p. 
Spores several hundreds, 3.5—4.5 X 1—1.6 p, cylindrical.

Sudur Mulasysla: Reydarfjordur, beneath Kollur 1939, on basal
tic rock.

A. subdispersa has several characters in common with A. sparsa 
M. Magn., Suppl. Monogr. Acar.: 44, 1933 (from New Mexico), e. g. 
dispersed areolae, positive CaCl-reaction, and a similar structure 
of the apothecia, but has smaller and thinner, plane areolae. It 
may resemble A. veronensis but for the CaCl-reaction.

12. A. fascata (Nyl.) Arn. — Isafjardarsysla: Isafjordur 1939. 
Small groups of sterile areolae in the depressions of the stone, 
underside partly pale. Cortex CaCl+ red. Uncertain.

v. effigurata (Smrft.) If. Magn. — Isafjardarsysla; Seljalandsdalur 
1939. A few lobate, shiny areolae between several other lichens, 
especially Caudelariella vitellina. — Sudur Mulasysla: Hallormstadur 
1939. A good, rather typical specimen, associated with many other 
lichens.

13. A. peliocypha (Wg) Arn. — Sudur Mulasysla: Egirstadir 
1939. Large, typical specimen.

Göteborg, February 1944.
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DIE ENTWICKLUNG VON FOMES ANNOSUS FR. 
BEI ZUSATZ VON ANEURIN UND VER

SCHIEDENEN EXTRAKTEN.
VON

ERIK RENNERFELT.

Für unseren Waldbau spielt der Stockfäuleschwamm, Fomes 
annosus Fr., eine sehr grosse Rolle. In gewissen Fichtenwald
gebieten, besonders auf guten Böden, stellt er grosse Schäden an. 
Im abtreibbaren Alter können 60—70 % der Bäume von Stockfäule, 
die wahrscheinlich zum grössten Teil von Fomes annosus verursacht 
ist, angegriffen sein. Der Pilz produziert sehr grosse Mengen von 
Sporen und Konidien, die unzweifelhaft zu seiner Verbreitung 
über weitere Abstände beitragen. Für die Verbreitung von Baum 
zu Baum dürfte jedoch das saprophytisch in der Humusdecke 
wachsende Myzel ebenso wichtig sein.

Gemäss übereinstimmenden Zeugnissen mehrerer Forscher dringt 
Fomes annosus durch tote oder verwundete Wurzelteile in den 
Wirt ein. Drinnen im Baum wächst er saprophytisch in dem 
schon toten Kernholz und verursacht dort eine typische Korro
sionsfäule. Nur unter besonders günstigen Verhältnissen tritt er 
als Parasit auf. Er stimmt in dieser Hinsicht mit vielen anderen 
Fäulnispilzen überein, die hauptsächlich als Saprophyten leben.

Auch in seinem Vitaminbedürfnis stimmt er mit anderen Fäulnis
pilzen überein. In mehreren Untersuchungen (Fries 1938, Noecker 
1938, Schöpfer und Blumer 1940) ist gezeigt worden, dass die 
Fäulnispilze unserer Waldbäume für ihr normales Wachstum An
eurin bedürfen. Fries zeigte, dass dieses Vitamin für die Entwicklung 
von Fomes annosus notwendig war. Der M/'A-Quotient wurde bei 
einer Verdünnung des Aneurins von 1 : 250,000,000 zu 0,7 bestimmt.

11 44220 Svensk Botanisk Tidskrift 1944
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Die Fäulnispilze, wie auch viele andere Pilze, haben aber ver
schiedene Ansprüche betreffs des Zusatzes der beiden Bestandteile 
des Aneurins: des Pyrimidins und des Thiazols (Robbins und 
Kavanagh 1938, Janke 1939). Schöpfer und Blumer (1940) fanden, 
dass Polgporus adustus, P. benzoinus und P. squamosus einen Zu
satz von Pyrimidin benötigten. Polijporus benzoinus wuchs auch 
bei Zusatz von Tbiazol. Sämtliche Pilze wuchsen aber besser in 
Gegenwart von sowohl Pyrimidin als Thiazol, die meisten sogar 
besser als in Gegenwart des ganzen Bx-Moleküls.

Melin und seine Schule hat in mehreren Arbeiten über die 
Mykorrhizapilze die Einwirkung von Vitaminzusatz, besonders 
Aneurin und seinen Komponenten, untersucht. Von Boletus granu- 
latus wurde teils ein Stamm, der die Fähigkeit besass, Aneurin 
zu synthetisieren, gezüchtet, teils ein Stamm, der nur wuchs, wenn 
Aneurin oder seine beiden Komponenten geboten wurden. Pyri
midin oder Thiazol allein war ohne Wirkung (Melin und Nyman 
1942). Mehrere Mykorrhizapilze wurden von Melin und Norkrans 
(1942) untersucht. Bei den meisten konnte B, durch Pyrimidin 
und Thiazol in äquimolekularen Mengen ersetzt werden. Bei Boletus 
luteus und B. piperatus war Thiazol, bei Cenococcum graniforme 
dagegen Pyrimidin wachstumsbefördernd. M. R. atrovirens verhielt 
sich anders, indem er bei Zusatz von B, oder irgendeinem seiner 
Komponenten gehemmt wurde. Melin hat also gezeigt, dass es 
unter den Mykorrhizapilzen sowohl aneurin-autotrophe als aneurin- 
heterotrophe Arten gibt. Unter den letztgenannten Pilzen konnte 
er verschiedene Typen aussondern.

In dem vorliegenden Aufsatz habe ich die Einwirkung der beiden 
Aneurinbestandteile auf das Wachstum von Fomes annosus näher 
untersucht. Dies kann von einem speziellen Interesse hinsichtlich 
dieses Pilzes sein, der nicht nur in dem Holz, sondern auch in 
der an Wuchsstoffen verhältnismässig reichen Humusdecke vor
kommt. Zum Vergleich wurde auch die Entwicklung mit Zusalz 
von Erdextrakten untersucht. Da bei der Forstlichen Versuchs
anstalt Schwedens Untersuchungen über den Stockfäuleschwamm 
nach mehreren Linien aufgenommen worden sind, wurden zuerst 
einige kulturtechnische Fragen untersucht, worüber anfänglich 
etwas mitgeteilt wird.
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Methodik.

Alle Versuche wurden mit einem Stamm ausgeführt, der im 
Jahre 1941 aus einem Fruchlkörper von Hisingen in der Nähe 
von Göteborg isoliert worden war. Die Versuche wurden in 200 
ml-ErlenmeyerkoIben (Jena-Geräte) mit 50 ml Nährlösung ausge
führt. Die Nährlösung hatte im allgemeinen folgende Zusammen
setzung :

Glukose oder Saccharose .
(NH4)sS04..............................
MgS04 • 7 HjO.......................
KH2P04..................................
FeCl,......................................
ILO Wasserleitungswasser

Die Nährlösung wurde 30 Minuten bei 1,5 Atm. autoklaviert. 
Hefeextrakt und Aneurin wurden nach dem Erkalten hinzugefügt. 
pH nach dem Autoklavieren etwa 5,2.

Falls nichts anderes angegeben ist, wurden die Kolben mit Myzel, 
aus Agarplatten geschnitten, beimpft. Das Agar war gewaschen 
und enthielt ausser den notwendigen Salzen Glukose puriss. Auf 
diesem Nährboden wuchs der Pilz mit einem sehr gleichmässig 
ausgebildeten, dünnen Myzel, und Konidien traten in den etwa 
10-tägigen Kulturen, die als Impfmaterial benutzt wurden, nur 
spärlich in der Mitte der Kulturen auf. Die Temperatur des Brut
schrankes war 22° G, und die Kulturdauer war 4—5 Wochen. Die 
Werte in den Tabellen geben das Myzeltrockengewicht an und 
sind als Mittelwerte aus vier Parallelen berechnet worden.

Versuch 1. Das Wachstum in verschiedenen Glukose- 
und Salzlösungen.

Impfung mit Myzel oder Konidien.

Die nähere Anordnung des Versuches geht aus der Tabelle I 
hervor. In dem Kolben, die Glukose puriss. enthielten, fand kein 
Wachstum statt, auch nicht wenn die Nährlösung mit Boas’ Salzen 
(Boas 1935) versetzt war. Die Spurenelemente können also nicht 
Vitamine ersetzen. In technischer Glukose bildete der Pilz wohlent
wickelte Myzelien, dort gibt es als Verunreinigung genügend Vita
mine, wohl besonders Aneurin. Die Impfung mit Myzel hat einen

. . 20 g
• • 2,6 g'
• • Ls g

1,5 g 
ml 0,1% 
ad 1000 ml

Grundsalze
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Tabelle I. — Das Wachstum von Fomes annosus in verschiedenen 
Salz- und Glukoselösungen. Versuchszeit: 4 Wochen.

Nährlösung Impfmaterial mg
Trockengewicht PH

Glukose puriss. u. Grundsalze .... Konidien 0.2 ± O.o 4.2

» » u. » .... Myzel 0.4 ± O.0 4.4

>» » u. Boas’ Salze .... Konidien 0.6 ± 0.1 3.9

» » u. » » .... Myzel 0.6 ± O.o 4.1

Techn. Glukose u. Grundsalze .... Konidien 38.5 ± 3.7 3.2

» » u. » ... Myzel 40.4 ± 2.9 3.2

» » u. Boas’ Salze .... Konidien 39.6 ± 2.1 3.1

» » 11. » » .... Myzel 44.1 ± 3,2 3.1

Ertrag von derselben Grössenordnung gegeben wie die Impfung 
mit Konidien. Bei der technischen Glukose hat Zusatz der Spuren
elemente keinen deutlichen Einfluss auf die Bildung von Trocken
substanz ausgeübt.

Versuch 2. Entwicklung auf Glukose hzw. Saccharose.

Glukose puriss. ist zur Zeit sehr schwierig zu beschaffen. Ein 
Versuch wurde daher mit Saccharose (reinste Handelsqualität der 
Svenska Sockerfabriks A. B.) als Kohlenstoffquelle angestellt. Wie 
aus Tabelle II hervorgeht, fand keine Entwicklung statt in Kolben, 
die nur Saccharose und Salze enthielten. Bei Zusatz von 1 ml 
Hefeextrakt pro Kolben entwickelte sich der Pilz sehr gut, ganz 
wie in Kolben mit Glukose und Hefeextrakt. Saccharose von 
obengenannter Qualität kann also gut Glukose puriss. bei Vitamin
versuchen ersetzen.

Tabelle II. — Das Wachstum von Fomes annosus in Nährlösungen 
mit Glukose bzw. Saccharose. Versuchszeit: 5 Wochen.

Nährlösung Hefeextrakt Trockengewicht pH

Glukose puriss. u. Grundsalze .... — 2.6 ± 0.6 3.6

» » 11. » .... 1 ml 51.4 ± 3.s 3.o

Saccharose u. » .... 0.9 ± O.o 3.9

» u. » .... 1 ml 55.2 ± 4.2 2.9
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Versuch 3. Der Einfluss von Hefeextrakt.

Hefeextrakt ist für die Pilze eine gute Vitaminquelle, auch für 
Fomes annosus, wie dies ja schon aus dem vorigen Versuch hervor
ging. In diesem Versuch wurde der Einfluss von Hefeextrakt etwas 
näher untersucht. O.oi ml Extrakt hat keinen Einfluss auf die 
Entwicklung (Tab. III), aber schon 0.1 ml bewirkt eine beträchtliche 
Trockensubstanzproduktion. Mit 0.5 ml Extrakt pro Kolben ist 
der maximale Ertrag erreicht, er wird nicht durch Zusatz von 
1 ml Extrakt gesteigert.

Tabelle III. — Der Einfluss von Hefeextrakt auf das Wachstum 
von Fomes annosus. Versuchszeit: 5 Wochen in Saccharose und

Boas’ Salzen.

Hefeextrakt, 
ml pro Kolben1 Trockengewicht PH

0 2.8 + l.o 4.4
O.oi 3.2 + 1.3 3.8
O.i 26.5 ± 3.1 3.4
0.5 55.6 ± 3.9 3.5
1.0 55.8 ± 2.8 3.6

1 1 ml Hefeextrakt = 14 mg Trockensubstanz.

Versuch 4. Einwirkung von Aneurin und seinen Komponenten auf
das Wachstum.

In seiner Untersuchung benutzte Fries (1938) so kleine Mengen 
von B], dass sie auf die Myzelproduktion begrenzend wirkten. 0.01 
und 0.02 y Bi gestatteten Fomes annosus ein schwaches Wachstum 
mit einer maximalen Myzelproduktion von 7.9 bzw. 11.3 mg. Gute 
Übereinstimmung mit diesen Werten ist erhalten worden (Tab. 
IV). Bei einem Zusatz von 0.01 y Bx pro Kolben wurde 7.3 mg 
Trockensubstanz erhalten, einem M/A- Quotienten von 0.6 ent
sprechend. Ein Zusatz von 0.1 y Bx bewirkte beinahe maximale 
Produktion. 0.5 und 1 y haben nur unbedeutend mehr Trocken
substanz gegeben. Bei so grossem Zusatz von Bj wirken andere 
Faktoren auf die Myzelproduktion begrenzend.

Wie aus Tabelle V hervorgeht, muss von den beiden Komponenten 
des Aneurins Pyrimidin zugeführt werden, um ein Wachstum 
hervorzurufen. Thiazol kann also, wenn nötig, von Fomes annosus 
selbst synthetisiert werden, Pyrimidin dagegen nicht. In Kolben,
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Tabelle IV. — Das Wachstum von Fomes annosus bei verschiedenen 
Gaben von Aneurin. Versuchszeit: 5 Wochen in Glukose puriss.

und Boas’ Salzen.

Y B, pro 
Kolben Trockengewicht M/A- Quotient 

in Millionen pH

— 1.5 ± 0.0 5.3

O.oi 7.3 + 0.5 0.6 3.6
O.i 64.8 + 7.4 0.6 2.7
0.5 74.6 ± 2.6 0.15 2.7

1.0 73.9 ± 2.6 0.07 2.7

mg

Abb. 1. Die Trockensubstanzproduktion von Fomes annosus bei Zusatz von 
Aneurin, Pyrimidin, Thiazol bzw. Pyrimidin und Thiazol.
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Tabelle V. — Einwirkung von Pyrimidin und Thiazol auf das 
Wachstum von Fomes annosus. Versuchszeit: 4 Wochen in Saccharose

und Boas’ Salzen.

Zusatz T Pro 
Kolben Trockengewicht pH

_ _ 2.7 ± 0.9 3.4

Pyrimidin 0.5 28.1 ± 4.6 3.2

Thiazol 0.5 2.2 ± 0.4 3.6

P + T 0.5 + 0.5 74.6 ± 2.7 2.7

B, 1.0 83.0 + 4.7 2.7

die sowohl Pyrimidin als Thiazol, wie auch in solchen, die das 
ganze BrMolekül enthielten, war jedoch die Myzelproduktion be
trächtlich höher. Diese Verhältnisse deuten darauf, dass das Syn
thetisieren das Thiazols nicht ganz ohne Schwierigkeiten vor sich 
geht.

In einem besonderen Versuch (Tabelle VI) wurde die Einwirkung 
von Bj und seinen Komponenten in optimaler Konzentration näher 
untersucht. Aus den Kurven in Abb. 1 geht hervor, dass die 
Myzelproduktion während der ersten drei Wochen in denjenigen 
Kolben, die P, P + T und Bi enthielten, ziemlich ähnlich verlief, 
sie ging sogar etwas rascher vor sich bei Zusatz von nur P. Nach 
längerer Zeit wurde die Myzelproduktion grösser in den Kolben 
mit Bj und P -f T, während sie in Kolben, die nur P enthielten, 
nur unbedeutend zunahm. In Kolben mit Thiazol war die Myzel
produktion sehr unbeträchtlich, ungefähr wie in den Kontroll- 
kolben.

Tabelle VI. — Der Einfluss von Aneurin und seinen Komponenten 
in optimaler Konzentration auf das Wachstum von Fomes annosus. 

Saccharose und Grundsalze.

Zusatz Y pro 
Kolben

Tage

33
pH ö. K.

10 17 23 28

_ _ 0.4 ± 0.0 1.3 ± 0.2 2.3 ± 0.5 3.8 8.7

p 0.05 5.2 ± 0.8 24.1 ± 1.8 31.6 ± 2.4 34.5 ± 2.7 38.2 ± 3.2 3.0 0.8

T O.oö 1.7 ± 0.3 2.5 + 0.6 2.3 ± 0.4 1.9 + 0.4 1.9 ± 0.2 3.8 7.8

P+T 0.05 4- 0.05 3.5 ± 0.4

+1io 24.7 ± 1.5 39.o + 2.5 47.5 ± 3.6 2.9 5.9

B, O.i 4.1 ± 0.2 16.2 ± 1.8 34.2 ± 2.6 52.2 ± 4.7 57.6 ± 4.5 2.6 4.8
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Bei Abschluss des Versuches wurde der Saccharoseverbrauch 
(nach Fehling) ermittelt. Der ökonomische Koeffizient war in 
Gegenwart von Bj am niedrigsten, in Gegenwart von P + T und 
P etwas höher, und noch höher in den Kolben, die T enthielten. 
Das pH der Lösung war um so niedriger, je grösser die Myzel
produktion war, was auf eine lebhafte Bildung organischer Säuren 
deutet.

Versuch 5. Eimvirkung von Erdextrakten auf den Zuwachs.

In zwei Versuchen wurde die Einwirkung von Zusatz einiger 
verschiedenen Erdextrakte (Fichtenwald-, Garten- und Komposterde) 
untersucht. Die Extrakte wurden in folgender Weise hergestellt: 
10 g lufttrockenes Material wurde in 100 ml Wasserleitungswasser 
aufgeschwemmt. Nach 24 Stunden bei 75° C wurden die Extrakte 
abfiltriert, und davon wurde 1 ml in die Kolben eingebracht, 
die danach in üblicher Weise sterilisiert wurden.

Tabelle VII. — Zuwachs von Fomes annosus bei Zusatz von Erd
extrakten. Versuchszeit: 4 Wochen.

Extrakt
1 ml Extrakt enthält 

mg Substanz

organisch anorganisch
Trockengewicht

Humusdecke des Fichtenwaldes 6.1 0.9 14.0 ± 2.3
Mineralerde desselben Waldes . 0.2 0.3 4.7 ± 0.2
Gartenerde .......................................... 0.7 0.5 8.6 ±1.1
Komposterde ..................................... 7.0 5.o 24.6 ± 3.4
Ohne Zusatz.......................................... 2.5 + 0
O.i y Aneurin pro Kolben . . . 46.8 ± 3.8

Aus Tab. VII ist ersichtlich, dass in solchen Kolben, die Extrakte 
von der Humusdecke der Walderde und von der Komposterde 
enthielten, Zuwachs stattgefunden hatte. Der Zuwachs war jedoch 
bedeutend schwächer als in den Kolben mit Aneurin. Die Extrakte 
der Mineralerde des Fichtenwaldes und der Gartenerde hatten nur 
einen sehr begrenzten Zuwachs erlaubt. Wahrscheinlich sind es 
die organischen Bestandteile der Extrakte, die den Zuwachs be
fördert haben.

Dass die Menge der Extraktbestandteile einen direkten Einfluss 
auf die Myzelproduktion ausübt, geht aus Tab. VIII hervor. Ein
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Tabelle VIII. — Der Zuwachs von Fomes annosus bei Zusatz ver
schiedener Mengen Extrakte von Komposterde.

mg Zusatz pro Kolben
ml Extrakt organische

Substanz
anorganische

Substanz
Trockengewicht

2 14.0 lO.o 29.6 ± 3.2

i 7.o 5.o 21.4 ± 2.8

0.5 3.5 2.5 11.6 i 1.9

O.i 0.7 0.5 5.8 ± 0.7

0.05 0.85 0.26 4.2 ± 0.8

Ohne Zusatz.................................. 3.2 ± 0.8

O.i y Aneurin pro Kolben . . . 44.5 ± 3.6

Zusatz von 0.6 ml Kompostextrakt hat eine deutliche Einwirkung, 
und mit zunehmendem Zusatz wird die Myzelproduktion noch 
grösser. Aber nicht einmal 2 ml Extrakt, 14.0 mg organische 
Substanz enthaltend, kann dieselbe Entwicklung hervorrufen wie
0.1 y Aneurin. Erdextrakte sind also weniger wirksam als Hefe
extrakte, mit denen maximale Entwicklung schon mit 0.6 ml 
erreicht wurde (Tab. III). Wahrscheinlich muss man jedoch damit 
rechnen, dass die Erdextrakte während der Herstellung und des 
Autoklavierens Veränderungen erfahren haben, die sie weniger 
wirksam gemacht haben.

Zusammenfassung.

Die Entwicklung des Stockfäuleschwamms, Fomes annosus, wurde 
bei Zusatz verschiedener Wirkstoffe untersucht. Ein Zusatz von
0.1 y Aneurin gestattet optimale Entwicklung. Von den beiden 
Bestandteilen des Aneurins kann der Pilz Thiazol selbst syntheti
sieren, während Pyrimidin zugeführt werden muss.

Hefeextrakt bewirkt optimale Entwicklung, während Extrakte 
aus Humus und Komposterde zwar einen Zuwachs gestatten, aber 
nicht in demselben Mass wie Hefeextrakt. Extrakte aus der Mineral
erde hatten nur geringe Einwirkung.
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POLLEN MORPHOLOGY AND PLANT 
TAXONOMY. II.

NOTTS ON SOME MONOCOTYLEDONOUS POLLEN TYPES.1

BY

G. ERDTMAN.

During the last five to ten years the author has prepared and 
made illustrations from material gathered with a view to com
piling a text-book of spore and pollen morphology. So wide is 
the scope of this subject, and so many difficulties result from the 
present international situation that the publication of the planned 
book will presumably be postponed for a number of years. Mean
while it may be deemed appropriate to describe in brief a few 
pollen types, particularly such as have apparently not been de
scribed previously and which, for one reason or another, may also 
be of interest in other than purely morphological respects. Taxo- 
nomical hints offered in connexion with the descriptions should 
be regarded as mere suggestions. A judgement of their value may 
only be formed after due consideration of other facts.

1. Pollen grains with a three-slit opening.

This pollen type is an aberrant form of the common mono- 
colpate pollen (cf. Wodehouse 1935, Erdtman 1943). Monocolpate 
grains (Fig. 1: la and lb) are bilateral, boat-shaped, possessing 
two planes of symmetry, one of which extends from »prow to 
stern», the other from »port to starboard». The keel corresponds 
to the proximal part of the grain (»proximal» relates to the 
position of the pollen grain in the tetrad; cf. Florin 1936). The

1 »The Systematic Position of the Genus Diclidanthera Mart.» (Bot. Not., 1944) 
should be regarded as the first paper in this series.



164 G. ERDTMAN

PH D

LAT 6 ■o
0

DI ff @

LÄT o 0 o
1 IA IB r n ml

Fig. 1. — Some pollen and spore types. — The pollen grains and spores are 
represented in four different positions. The drawings are arranged in four 
columns, viz. I A and I B, monocolpate grains (longitudinal and transverse po
sitions); II, grain with three-slit opening; III, trilete spore. — Pr, polar view 

(proximal part); Di, polar view (distal part); Lat, lateral view.

opposite distal part is provided with a single longitudinal furrow, 
usually dividing the »deck» into equal portions. Pollen grains 
with a three-slit opening are, viewed from a pole, more or less 
isodiametric (Fig. 1:11); the opening is situated on the distal 
part of the grain [Fig. 1:11 Di; in trilete spores the scar is located 
on the proximal part of the spore (Fig. 1: III Pr). Particularly 
in the examination of microfossils from Tertiary or older strata 
it may sometimes be difficult to establish whether a »pollen grain» 
or a »spore» is a trilete moss or fern spore (cf. Figs. 17, 18) or 
a pollen grain with a three-slit opening (cf. Figs. 7, 11, 13, 14)].

Pollen grains with a three-slit opening have hitherto been found 
in the following monocotyledonous plants [taxonomic units in 
conformity with Engler-Diels, Syllabus der Pflanzenfamilien, 11th 
Edition, Berlin 1936; (mt) indicates that the species in question

Figs. 2—18. Pollen grains and spores (2,3: Flagellariaceae; 4: Thurniaceae; 
5: Orchidaceae; 6-—12 Liliaceae; 13—15: Palmae; 16: Cyperaceae-, 17,18: Fili- 

ciriae; 1 mm in the figures represents about 1.5 p).
2: Flagellaria indica; 3: Joinvillea sp.; 4: Thurnia Jenmani; 5: Vanilla plani- 
folia; 6: Aphyllanthes monspeliensis; 7: Phormium Colensoi; 8: Philesia buxi- 
folia; 9: Smilax aspera; 10: Colchicum atticum; 11: Johnsonia lupulina; 12: 
Arnocrinum Drummondii (aberrant grain with 4-slit opening); 13: Acanlhorhiza 
Mocinni; 14: Euterpe oleracea (pollen grain with 3-slit opening); 15: E. oleracea 
(monocolpate grain); 16a: Diplasia karataefolia\ 16b: Mapania humilis; 17: Os- 

munda Claytoniana; 18: Archangiopteris Henryi.
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produces monocolpate grains as well as grains with a three-slit 
opening]:

Palmae-Coryphoideae-Sabaleae 
Acanthorhiza Mocinni 
Pritchardia Marl'd 

Palmae-Ceroxyloideae-Areceae 
Euterpe oleracea (mt)
Linospadix petrickiana (mt)
Pinanga Pohlii

Palmae-Ceroxyloideae-Cocoéae 
Aslrocargum lucumoides 
Badris Plumeriana 
Barbosa pseudococos (mt)
Scheelea Lundellii (mt)

Liliaceae-Asphodeloideae-Asphodeleae-Dianellinae 
Dianella coerulea

» sandiuicensis 
Excremis coardata 
Stypandra glauca

Liliaceae-Asphodeloideae-Hemerocallideae 
Phormium Colensoi 

Liliaceae-Asphodeloideae-Johnsonieae 
Arnocrinum Brummondii 
Johnsortia lupulina

It seems probable that a mechanical factor is involved in the 
formation of pollen grains with a three-slit opening, since some 
of the plants having such pollen grains may produce monocol
pate grains as well. On the other hand the presence of pollen 
with a three-slit opening in a number of plants belonging to 
Liliaceae and Palmae may possibly have some phylogenetic signi
ficance; in any case it seems preposterous to postulate a relation
ship between the palms and certain gymnosperms as has formerly 
been done on insufficient pollen-morphological evidence. Nor are 
there, from a pollen-morphological point of view, any reasons 
why Palmae should be grouped with Araceae.

The interesting theme of the extent to which pollen morpho
logy may lie of use in delimiting and characterizing different 
subdivisions within Palmae and Liliaceae cannot be entered upon 
here. It may suffice to mention that the possibilities in this
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respect seem to be greater here than in any other monocotyle- 
donous families, Araceae and Bromeliaceae perhaps excepted [thus 
Lepidocanjoideae and Nipoideae among the palms, Aphijllanthes 
(Fig. 6), Lapageria and Philesia (Fig. 8), Smilax (Fig. 9) and Col- 
chiceae (cf. Fig. 10) etc. among the lilies are pollen-morphologic- 
ally very different from the hulk of the families mentioned],

2. Pollen grains in Flagellariaceae.

The pollen grains in two species (Flagellaria indica L. and 
Joinuillea sp.; the material of the latter was kindly provided 
by Dr. M. Gleason, New York) belonging to this interesting family 
are distinctly graminoid, i. e. provided with a distinct, round 
germ pore. It seems but natural to advance this character in 
favour of the assumption of a somewhat close relationship be
tween Flagellariaceae and Gramineae (cf. also Düben-Areschoug, 
Handbok i växtrikets naturliga familjer, Stockholm 1870, p. 483) 
or between Flagellariaceae and Restionaceae, which latter likewise 
has graminoid pollen grains. (Attention has previously been 
directed to the gradual establishment of the graminoid pollen 
type within the series Centrolepidaceae -> Restionaceae -» Gramineae] 
cf. this Journal, Vol. 32, 1938, pp. 181 —132).

3. Pollen grains in Thurniaceae.

The pollen grains in Thurnia Jenmani (Pig. 4; material kindly 
supplied from the Herbarium of the New York Botanical Garden) 
are united in tetrahedral tetrads of the same shape as those in 
Juncaceae (Juncus, Luzula, Prionium). For this and other reasons, 
which need not be mentioned here, it seems almost a matter of 
taste whether Thurniaceae is to be considered an independent 
family at the side of Juncaceae, or whether it should be included 
in the latter family, which would, perhaps, be the more natural 
standpoint to assume (cf. also Bentham and Hooker, Genera Plan- 
tarum, III, p. 869).

It may be added that the pollen grains in Thurnia and Junca
ceae seem to form a primitive link in a morphological chain 
leading from normal tetrads to the peculiar form of pollen grains 
in Cgperaceae. It may be difficult to distinguish advanced out
posts in this chain (cf. Figs. 16 A, 16 B) from grass pollen. Gra-
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minoid as these outposts are they cannot, at least on a basis of 
our present knowledge, be adduced in favour of a closer rela
tionship between Cijperaceae and Gramineae.

In conclusion it may be added that triporate pollen grains 
occur in Vanilla (Fig. 5). At the moment at least, this seems very 
remarkable from the viewpoint of pollen morphology. Without 
expressing an opinion in this special case, it may be mentioned 
that, theoretically, a triporate condition of a pollen grain would 
ensue in consequence of a coalescence of the central parts of 
the three slits in a pollen grain with a three-slit opening. Further 
investigations (cytological and others) of this genus as well as of 
Abolboda, Chamaelirium, Tapeinia, etc., which with regard to pollen 
are very different from their supposedly nearest relatives, are 
particularly desirable.
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ARBUTINHALTEN HOS DEN SVENSKA ARCTO- 
STAPHYLOS UVA URSI OCH DESS VARIATION 
MED HÄNSYN TILL ÅRSTID OCH VÄXTPLATS.

AV

KURT LINDBERG och CARL-OLOF SVEDIN.

Arctostapliylos uva ursi (mjölon) förekommer inom flertalet länder 
i Europa. Den längst i norr kända växtlokalen är trakten kring 
Nyborg vid Varangerfjord, 70° 10' nordlig bredd. I Asien förekom
mer den på Himalaya, Altai och Bajkalbergen. I Amerika går den 
i söder till New Jersey, Nebraska och Kalifornien samt i norr till 
Alaska och den arktiska kusten. Även på Grönland har den på
träffats på några ställen (Hegi).

Arclostciplujlos uva ursi innehåller, liksom övriga i den till Erica
ceae hörande underfamiljen Arbutoideae ingående växter, ett karak
teristiskt ämne, glykosiden arbutin, som fått sitt namn av Arbutus 
uva ursi, en äldre benämning på växten. I bladen av Arctostaphylos 
uva ursi påvisades glykosiden första gången av Kawalier år 1852.

Arbutinet är, som nyss nämnts, en glykosid och som sådan av 
tämligen enkel konstruktion. Den är uppbyggd av aglykonen hydro- 
kinon och sockerkomponenten glykos, 1 mol av vardera (fig. 1 a).

O • C6 H, j 06 0-C6Hm05

OCH
arbutin metylarbutin
Fig. la Fig. 1 b

Glykosiden förekommer rikligt i växtens blad och kan lätt påvisas 
genom inikrosublimation.

12 44220 Svensk Botanisk Tidskrift 1944
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Hos arter växande i Mellaneuropas alptrakter har ett metyl
derivat, metylarbutin, påvisats (fig. 1 b). Hos dessa arter kan metyl- 
arbutinet stundom förekomma i samma procenthalt som arbutinet 
(Wasicky 1937). Undersökningar på nordiska arter utförda av 
Rosenthaler (1923) ha visat, att metylarbutinet ej förekommer i 
dessa.

Vi ha vid våra undersökningar ej heller kunnat påvisa före
komst av metylarbutin hos den svenska arten.

Man antar, att arbutinet uppbygges och nedbrytes av fermentet 
arbutas. Det nedbrytes därvid i sina komponenter hydrokinon och 
glykos. Samma process kan utföras in vitro genom uppvärmning 
i sur lösning.

För att kvantitativt bestämma arbutinhalten finnas två princi
piellt skilda metoder:

1. Isolering och renframställning av arbutin och gravimetrisk 
bestämning av detsamma.

2. Isolering och spjälkning av arbutin samt bestämning av någon 
av dess bägge komponenter.

Den gravimetriska metoden är tidsödande samt ger mindre till
förlitliga resultat, vilket sammanhänger med svårigheten att ren- 
framställa arbutinet.

Vid metod nr 2 lämpar sig hydrokinonet bäst för den kvanti
tativa bestämningen. Vid närvaro av oxidationsmedel oxideras näm
ligen hydrokinonet lätt till kinon enligt formeln:

O /=\OH + O o + h2oOH

Då kinon i motsats till hydrokinon är en färgad substans, skulle 
man kunna tänka sig en kolorimetrisk bestämningsmetod. En sådan 
har dock visat sig praktiskt outförbar på grund av färglösningens 
instabilitet (Danner 1940).

En titrimetrisk bestämningsmetod grundande sig på det förut 
nämnda red-ox-systemet är fullt genomförbar. Som oxidations
medel kan man bl. a. använda jod och kaliumdikromat. Jod som 
oxidationsmedel har använts av Zechner (1931), Danner (1940) 
m. fl. Senare undersökningar utförda av Wasicky (1939) ha visat 
att kaliumdikromat är att föredraga framför jod. Dels ger bestäm
ningen med kaliumdikromat säkrare värden, dels är kaliumdikro- 
matlösningens hållbarhet överlägsen jodlösningens.

På grund av sin relativt höga arbutinhalt har Arctostaplujlos uva 
ursi genom tiderna spelat stor roll som medicinalväxt, varför ett
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flertal haltbestämningar utförts av utländska forskare. Hävid har 
huvudsakligen använts material från Tyrolen och spanska Sierran. 
Särskilt de spanska bladen äro sedan länge kända för sin höga 
arbutinhalt, enligt Wasicky (1937) vanligen över 12%.

Av såväl botaniskt som farmakognostiskt intresse torde därför 
en undersökning av arbutinhalten i bladen av den svenska Arcto- 
staphylos uva nrsi vara.

Våra undersökningar ha dessutom tagit sikte på att utröna arbu- 
tinhaltens variationer med avseende på årstid och olika ståndort 
inom landet. Då svårigheter förelegat att erhålla kontinuerligt 
material för studium av den annuella variationen, har sådant blott 
insamlats i Stockholmstrakten.

Arbutinbestämningen kan uppdelas i tre moment:
1. Framställning av råarbutinlösning.
2. Sönderdelning av glykosiden.
3. Ti trering på frigjort hydrokinon.
Råarbutinlösningen framställdes enligt en av Zfxhner angiven 

och av oss modifierad metod.

Bladen torkas vid 70° C i termostat och pulvriseras. 5,00 g av de 
pulvriserade bladen uppvägas och macereras med 50 ml dest. vatten 
under 2 timmar vid c:a + 70° C. Utdraget dekanteras och silas 
genom bomull, och bladen macereras ytterligare två gånger med 
50 ml dest. vatten — nu en halv timme varje gång. Zechner har 
föreskrivit maceration i rumstemperatur under 24 timmar. Den 
av oss använda extraktionsmetoden har vid jämförelse visat sig ge 
fullständigare utdrag, varjämte den är tidsbesparande.

Förutom arbutin innehåller extraktet stora mängder garvämnen 
av såväl tannin- som katekintyp. Dessa avlägsnas genom utfäll- 
ning med blyacetatlösning (Sol. plumb, subacetat. Ph. Suec. Ed. X), 
varav tillsättas c:a 20 ml. Fällningen, som är gulfärgad och volu
minös, får sjunka någon tid, varefter den frånfiltreras. För att på
skynda filtreringen sugfiltrerade vi genom talkfilter. Fällningen 
tvättas med 3 X 50 ml dest. vatten. Det färglösa filtratet befrias från 
överskott av bly genom tillsats av natriumbikarbonat i överskott.

Blyfällningen frånfiltreras och filtratet indunstas i skål över 
öppen låga till c:a 30 ml. Efter tillsats av 5-u HC1 till svagt sur 
reaktion, spädes lösningen med dest. vatten till 50 ml i mätkolv.

I den så erhållna råarhutinlösningen sönderdelas arbutinet på 
följande sätt:
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10,00 ml av lösningen försättes med lika volym 1-n HCl samt 
kokas under 30 minuter i en kolv försedd med återflödskylare. 
Enligt försök utförda av Wasicky är denna tid fullt tillräcklig för 
kvantitativ sönderdelning av glykosiden. Efter avsvalning ti 1 lsättes 
magnesiumpulver, varvid eventuellt bildad kinon reduceras till 
hydrokinon. Lösningen filtreras och är färdig för titrering.

Vid titreringen ha vi använt 0,1-n kaliumdikromatlösning som 
oxidationsmedel — en metod, vilken som förut nämnts angivits 
av Wasicky. Som indikator har begagnats difenylamin, som vid 
överskott av oxidiationsmedel omlagras och antar violett färg. 
Reaktionsförloppet åskådliggöres av formeln:

K2Cr20: + 3 C6H4(OH)2 + 8 MCI 3 C6H402 + 2 CrCl8 + 2 KC1 + 7 H20

När omslaget är nära förestående, vilket annonseras av mörk
bruna slingor på vätskeytan, göres ett uppehåll på c:a 10 sekunder 
mellan varje droppe och titreringen avbrytes, då ett tydligt omslag 
i violett kan förmärkas.

Den förbrukade mängden kaliumdikromat, uttryckt i ml, multi
pliceras med faktorn 1,36, då arbutinmängden uttryckt i procent av 
torrvikten vid 4- 70° C erhålles.

Vid torkning från 70°—105° C visade bladen en viktsminskning 
av 8,6%. Härav kan man lätt uträkna procenthalten på torråter
stoden.

Indikatorn, som är en amid, är för sitt omslag beroende av lös
ningens pH. Titrerades ett och samma extrakt vid olika surhets- 
grad, visade det sig att indikatorns omslagspunkt var förskjuten. 
För att utröna vid vilken surhetsgrad titreringen lämpligen bör 
företagas, ha vi gjort elektrometriska titreringar. Därvid kunde 
förloppet följas på en samtidigt uppgjord kurva (fig. 2), och för
skjutningen av indikatorns omslagspunkt åskådliggöras. Av en 
hydrokinonlösning avpippetterades 4X10 ml, vilka gjordes c:a 0,1-, 
0,2-, 0,4- och 1-normala med hänsyn till vätejonkoncentrationen. 
Det framgick då, att indikatorns omslag var något fördröjt i de 
lösningar, som voro 0,1- och 0,2-normala, under det alt omslaget i 
de 0,4- och 1-normala lösningarna kom för tidigt. Av samma 
hydrokinonlösning avpippetterades nu 10 ml, vars surhetsgrad 
gjordes c:a 0,3-normal och i denna visade det sig att indikatorns 
omslagspunkt sammanföll med ekvivalenspunkten.

De vid dessa försök erhållna data återfinnas i fig. 2, som åskådlig
gör elektrometrisk titrering i 0,41-normal lösning.
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Fig. 2. Elektrometrisk titrering med 0,1-normal K2Cr207 i en hydrokinonlösning, 
som gjorts c:a 0,41-normal med avseende på vätejonkoncentrationen.

Indikator: difenylamin.
Elektrometrische Titrierung mit 0,i-n K2Cr207 in einer Hydrochinonlösung, die betreffs Sauer

stoffionenkonzentration za. 0,4i-n gemacht worden war. Als Indikator wurde 
Diphenylamin benutzt.

De vid bestämningarna företagna titreringarna ha alla utförts i 
0,3-n syra för att slippa införa korrektion för indikatorsomslaget.

Det undersökta materialet har insamlats under åren 1940, 1941 
och 1942 och härstammar från olika platser inom landet från 
Tyringe i Skåne till Haparanda. Av tabell I framgår arbutinhaltens 
variation med insamlingsorten. Anmärkningsvärt är att norrländskt 
material i regel har betydligt högre arbutinhalt än material från 
södra Sverige insamlat vid samma tidpunkt.

Som förut påpekats ha svårigheterna med insamlandet haft till 
följd, att uppgifterna över arbutinhaltens årsvariationer kunnat er
hållas blott för material från Stockholmstrakten (fig. 3). Ett fåtal 
prov från södra Småland under 1940 och 1941 anföras i fig. 4.

Fig. 3 visar att arbutinhalten under årets lopp undergår vissa 
markanta variationer.

Under den kalla årstiden avtar glykosidkoncentrationen sakta och 
kontinuerligt för att vid nästa vegetationsperiods början snabbt gå 
mot ett minimum. Detta synes sammanfalla med tiden för skottbitd- 
ningen, varefter halten åter sakta stiger till tiden för blomningen, då 
en ny sänkning inträffar. Under juli månad ökar arbutinhalten på
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Tabell I. — Arbutinvariation med insamlingsorten. Hallen uttryckt 
i % av torrvikten vid +70° C.

Die Variationen des Arbutingehalts infolge des Fundortes. Der Gehalt ausgedrückt in 
Prozenten des Trockengewichts bei +70° C.

Är
Jahr

Månad
Monat

Dag
Tag

__Växtplats
Fundort

Arbutin |
%

41 juni 19 Löckna, Småland.......................................... 5,61
» » 25 Norra Vi, Småland...................................... 5,84

42 y> 8 Näsby s:n, Örebro län.............................. 6,18
» » 10 Saltsjöbaden................................................. 6,20
» » 25 Balsjöåsen, Västerbotten........................... 9,81

40 » 18 Haparanda ..................................................... 7,87
41 juli 19 Löckna ............................................................. 5,65
» » 28 B ullaren......................................................... 7,80

42 » 30 Saltsjöbaden................................................. 6,26
41 » 7 Gävle ............................................................. 8,88
» » 3 Ilarads, Norrbotten...................................... 10,60

40 aug. 25 Tyringe, Skåne............................................. 9,88
41 » 15 Löckna ............................................................. 6,91
» »> 30 Järnforsen, Småland.................................. 8,70
» » 30 Fryele, Småland.......................................... 8,68
» » 14 Påryd ............................................................. 10,71
» » 23 Arboga ............................................................. 10,95

42 » 4 Sigtuna............................................................. 8,40
» » 10 Sigtuna............................................................. 9,76
» » 30 Sigtuna............................................................. 10,62

41 » 5 Ockelbo, Gästrikland.................................. 8,90
42 » 13 Frösön, Jämtland.......................................... 9,86
40 » 27 Haparanda ..................................................... 11,09
» sept. 26 Löckna ............................................................. 9,45

41 » 26 Hult, Småland............................................. 9,04
» » 29 Järlåsa, Småland.......................................... 10,84
» » 29 Dingle, Västergötland.................................. 8,88
» » 2 Strångsjö, Södermanland........................... 9,59
» » 22 Skarpnäck, Södermanland....................... 9,23
» » 8 Uppsala ......................................................... 7,58
» » 25 Skagsudde, Västerbotten........................... 9,69
» » 12 Ulrika, Västerbotten.................................. 11,28

42 » 10 Åresluitan..................................................... 9,71
41 okt. 9 Strömstad..................................................... 7,08
» » 17 Ålandsbro............................................. 12,65

nytt till dess att maximum nås under slutet au vegetationsperioden, 
närmare bestämt under september—oktober.

Att arbutinhaltens minimum sammanfaller med tiden för skott-



ARBUTINHALTEN HOS DEN SVENSKA ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI 175

m ån a der
Fig. 3. Arbutinhaltens årliga variationer hos Arctostaphijlos uva ursi. Halten 

uttryckt i % av torrvikten vid +70° C.
Die jährlichen Änderungen des Arbutingehalts bei schwedischem Ardoslaphylos uva ursi. 

Der Gehalt ausgedrückt in Prozenten des Trockengewichts bei -+-70° C.

bildning och blomning tyder på att dessa båda avsnitt i växtens 
utvecklingscykel åtföljas av vissa förändringar i ämnesomsättningen. 
Tidigare ha Weiling (1940) och Spaning (1941) vid sina undersök
ningar av gasutbytet uppnått resultat, som också peka på före
komsten av ett sådant samband mellan de fysiologiska processerna 
och växtens utveckling. Sålunda fann Weiling att assimilationen 
hos Spinacia oleracea sjunker till ett minimum vid tiden för blom
ningen och Spaning kunde konstatera ett tydligt minimum för 
assimilationsintensiteten vid blomningstiden hos ett flertal växter.

Fig. 4. Arbutinhaltens variationer hos material från Löckna i södra Smaland 
under 1940 och 1941. Halten uttryckt i % av torrvikten vid +70° C.

Die Variationen des Arbutingehalts bei Material aus Löckna im südlichen Småland in den 
Jahren 1940 und 1941. Der Gehalt ausgedrückt in Prozenten des Trockengewichts bei +70° C.
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månader

Fig. 5. — A: Arbutinhaltens årliga variationer hos svensk Arctostaphylos uva ursi. 
Halten uttryckt i % av torrvikten vid +70° C. — B: Klorofyllhalten hos tall (Stål- 
fult). Halten uttryckt i mg per 5 g friskvikt. — C: Respirationsintensitetens årliga 

förändringar hos en ung askgren (Müller). Respirationen uttryckt i mg 
C02 per 100 g friskvikt.

A : Die jährlichen Variationen des Arbutingehalts des schwedischen Arctostaphylos uva ursi. 
Der Gehalt ausgedrückt in Prozenten des Trockengewichts hei +70° C. — B: Der Chloro
phyllgehalt der Kiefer (Stålfelt). Der Gehalt ausgedrückt in mg pro 5 g Frischgewicht. — 
C: Die jährlichen Änderungen der Respirationsintensität eines jungen Eschenzweiges (Mül

ler). Die Respiration ausgedrückt in mg CO. pro 100 g Frischgewicht.

Für alt få en uppfattning om arbutinhaltens variationer i rela
tion till andra kända årsperiodiska företeelser hos växterna ha vi 
jämfört våra värden med andning och klorofylllialt (fig. 5). Stål
felt (1927) har hos tallen funnit årsperiodiska förskjutningar i 
klorofyll halten med maximum under vintern och sommaren och 
minimum under våren och hösten. Under det alt arbutinkurvan 
endast har ett maximum och ett minimum per år har klorofyll- 
kurvan tvenne.

Den av Müller (1924) funna årsperiodiska växlingen i andningens 
intensitet hos ask (fig. 5) visar ett maximum i maj—september, 
som är 3 ggr så stort som dess minimum i december—februari. 
Av jämförelsen framgår, att respirationskurvan i huvudsak genom
löper samma fluktuationer som arbutinkurvan. Maximum och mini
mum inträffa dock en månad tidigare än hos arbutinhalten.

Undersökningarna över dessa variationer komma att fortsättas.
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Zusammenfassung.

1. Die Untersuchung beabsichtigt, die jahresperiodischen Varia
tionen des Arbutingehalts bei Arclosiaphijlos uva ursi in Schwe
den festzustellen.

2. Das untersuchte Material stammt von verschiedenen Fundorten 
in Schweden. Vollständige Angaben über die Jahresvariationen 
des Arbutingehalts konnten nur für Material aus der Gegend 
von Stockholm erhalten werden.

3. Der Arbutingehalt zeigt
erstens: grosse Unterschiede betreffs Material, das in derselben 

Jahreszeit, aber in verschiedenen Gegenden des Landes ein
gesammelt wurde (Tab. I);

zweitens: ein Minimum während der Zeit, wo die Pflanze 
treibt (Mai—Juni); ein Maximum trifft am Ende der Vegeta
tionsperiode ein (Sept.-—Okt.) (Fig. 3).

4. Der Arbutingehalt ist wahrscheinlich ähnlichen jährlichen Ver
änderungen unterworfen, wie sie Müller (1924) für die Atmung 
der Esche festgestellt hat.
Stockholms Högskolas Botaniska Institut den 15 dec. 1943.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden 

om märkliga växtfynd o. d.

Några märkligare fynd av collemacéer på Gotland.

Att fam. Collemaceae är rikt representerad i kalktrakter i jämförelse 
med icke-kalkområden, vet man sedan gammalt. Dock har collemacé-floran 
i vårt lands kalkrika partier varit ofullständigt känd, som jag tidigare 
haft tillfälle framhålla, och detta gäller även det härvidlag säkerligen 
rikaste landskapet, Gotland. En del finnes samlat i herbarierna, och enstaka 
uppgifter i litteraturen påträffas, men en fullständigare bild av denna 
kalkös collemacé-flora har saknats. Då jag sommaren 1943 c:a 1 månad 
vistades på Gotland (se Sv. Bot. Tidskr. 1944 s. 27—63), var en av huvud
uppgifterna studium av collemacéerna (i samband med en monografisk 
bearbetning av sl. Collemas europeiska representanter). Hela det samman- 
bragta materialet är ej ännu färdigbearbetat (det gäller speciellt den mer 
kritiska C. piifposu/n-gruppen). Då emellertid den slutgiltiga bearbetningen 
kan dröja ännu rätt länge, vill jag redan nu redogöra för de märkligaste 
fynden. Det gäller särskilt två för Skandinavien nya arter (Collemci undu- 
latum, Leptogium diffractum) samt flera andra där mycket sällsynta eller 
förbisedda. Två mindre vanliga arter på bark (Colleina microphyllum, 
Leptogium teretiusculum) ha publicerats hos Degeuus 1. c.

Innan de märkligare arterna behandlas, skola i korthet några ord sägas 
om övriga. Följande kunna betecknas som m. el. m. allmänna på Gotland: 
Collema cristatum (syn. C. melaenum, C. multifidum), C. furvum, C. malti- 
partitnm, C. polycarpum, C. pulposum, Leptogium lichenoides. (Hit kunna 
nog också räknas nedan nämnda Coll. glaucescens och Lept. pusillum.) 
Ganska utbredd och i vissa områden, t. ex. Torsburgen, rikligt förekom
mande är Coll. auriculatum (se mitt arbete om denna art i Bot. Not. 1936 
s. 481—487). »C. hijdrocharum» — antagligen identisk med eller i varje 
fall synnerligen närstående Leptogium plicatile — är ej ovanlig på St. 
Karlsö (den beskrevs därifrån av Wahlenberg). C. rupestrc är en sällsynt
het på Gotland (se Degelius i Bot. Not. 1936 s. 66, IIasselrot i Sv. Bot. 
Tidskr. 1938 s. 176). C. nigrescens (syn. C. vespertilio) och C. furfuraceum 
äro ej kända därifrån (den förstnämnda däremot från Gotska Sandön; betr. 
den sistnämnda, som med frågetecken uppgivits av Hasselrot, se Sv. Bot. 
Tidskr. 1944 s. 28). Detsamma gäller Leptogium saturninum. En annan på
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fastlandet, åtminstone i vissa områden, ej ovanlig art, L. sinuatum, är på 
Gotland tydligen rätt sällsynt; jag såg bl. a. små och förkrympta men 
rikt apothecie-bärande exemplar, habituellt erinrande om L. minutissimum, 
i Västerhejde: Korpklint.

Lempholemma isidioides (Nyl.) H. Magn. —En dre: Ölbäck, S om lands
vägen; Hejdeby: Hällarne; Linde: Lindeklint, platån. — På m. el. m. 
flata, exponerade kalkhällar. Steril. Uppträder vanligen sparsamt, vilket 
i förening med den obetydliga storleken gör, att den lätt förbises. Säker
ligen kunna ytterligare en hel del lokaler fogas till de ovan anförda.

Betr. förekomsten för övrigt hos oss av denna art, som först på senare 
tid närmare uppmärksammats, se Sv. Bot. Tidskr. 1943 (s. 408). En utförlig 
beskrivning av arten har lämnats av Magnusson i Bot. Not. 1939 (s. 303).

Collema callopismum Mass. — Ek st a: St. Karlsö, Röjsu hajd, öppen 
kalkklippa, sparsam; Kräklingbo: Torsburgen, mell. Hejdeby lucka och 
Ö. Skeppsgången, något beskuggad och delvis mossklädd lodyta i kalk
brant mot SO, täml. sparsam tills, med C. multipartitum och Crocynia 
membranacea samt div. små skorplavar. Å båda lokalerna c. ap.

Denna lilla karakteristiska art är i övrigt icke sedd på Gotland sedan 
1829, då den samlades av Myrin i Boge: Tjälders (»Tjäders»; ex. i U). 
För övrigt är den i Skandinavien blott känd från Nämdö i Stockholms 
södra skärgård, där den av mig samlades hösten 1943 (se Sv. Bot. Tidskr. 
1943 s. 408, varest även artens utseende i korthet beskrives). Också utan
för Skandinavien synes denna lav vara en sällsynthet. Den är känd från 
Mellan- och Sydeuropa.

Arten har av en del förff. förts till sl. Leptogium, sekt. Collemodium. 
Bark uppträder nämligen på bålen men mycket oregelbundet. På vissa 
snitt upptäcker man ingen bark alls, på andra från samma individ en 
primitiv sådan som hos C. rupestre (se mitt arbete om »Pseudoleptogium» 
i Sv. Bot. Tidskr. 1943 s. 70) eller en svagt utbildad men mer samman
hängande, på ytterligare andra en ofta mäktig plectenparenchymatisk 
vävnad, stundom gående genom hela bålen som hos en Homodium (cell- 
lumina 6,5—10,5 g i diam.). Ibland förekommer bark blott på undersidan. 
Det här sagda gäller såväl svenska som andra exemplar.

Collema cheileum Ach. — Hejdeby: Nickarve, landsvägsdike; Visby: 
Visby cementfabrik, på naken, sandig lerjord i öppet läge. Steril.

C. cheileum har — liksom flera andra mindre collemacéer — varit 
mycket förbisedd. Delvis beror nog detta på, att arten hos oss i regel är 
steril. Den har då förmodligen tagits för en outvecklad C. pulposum, som 
den dock vid närmare betraktande är mycket olik, och med vilken den 
ej är närmare besläktad. F'rån nämnda art skiljer sig C. cheileum främst 
genom tämligen tunna, jämntjocka (aldrig ansväilda), m. el.m. konkava 
och i kanten vågiga lober, vilka hos mer välutbildade exemplar äro för
sedda med plattade (fjällika) isidier. Apothecie-kanten är ofta starkt isi- 
diös eller loberad. Anatomiskt avviker arten genom tättstående hyfer, 
stundom bildande en plectenparenchymartad vävnad. Vidare äro sporerna 
större (17—43 x 8,6—18 p, vanligen 26—34 X 13—15 g), 4-celliga (—sparsamt 
submurala), med m. el. m. rundade ändar.
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Jag har även sett denna art flerstädes kring Uppsala (ställvis riklig) 
samt på flera platser i Skåne. Några få kollekter från dessa områden 
äro för övrigt jämte en från Blekinge (Vedeby i Augerum, 1872 Svanlund) 
de enda svenska, jag anträffat i våra herbarier. Från blott en svensk 
lokal har jag funnit arten c. ap. (Skåne: Lund, 1943 Almborn & Gelting). 
Ett exemplar i Riksmuseet, bestämt till C. cheileum, från Småland: Fem
sjö, Byns soldattorp (1851 Th. Fries; jfr Bot. Not. 1852 s. 73) tillhör icke 
nämnda art utan Leptogium pusillum.

Collema glaucescens Iloffm. (syn. C. limosum Ach.). — B o ge: Friggårds; 
Klint e: Klinteberget; Linde: SO om kyrkan; Lummelunda: Nygranne; 
Rute: Valleviken; Slite: cementfabriken; Visby: Nordre Gravar och 
vid Visby cementfabrik. — På naken eller med gles mossvegetation be
växt sand- eller lerjord i m. el. m. öppet läge, såsom landsvägsdiken, 
ruderatmark o. dyl. (någon gång i klippskrevor, t. ex. Klinteberget). Ofta 
sparsam men stundom (t. ex. Linde och Visby: cementfabriken) riklig. Torde 
få betraktas som täml. allmän på Gotland. — Jag har i U sett exemplar 
från Othem (1864 P. T. Cleve) och Visby gamla hamn (W. Stenhammar).

Denna art har varit mycket förbisedd, beroende dels på dess tämligen 
obetydliga storlek och ofta felande av bål, dels på förekomstsättet. 
Antalet kända svenska lokaler har icke varit särskilt stort. Under mina 
egna CoZ/ema-studier har jag dock anträffat arten på rätt många ställen 
även på svenska fastlandet (i Skåne, Västergötland, Uppland).

C. glaucescens skiljes från den närstående C. pulposum genom den obetyd
ligt utvecklade bålen och de blott 4-sporiga asci.

Collema leptogioides Anzi. — Rro: SV om kyrkan; Eksta: St. Ivarlsö, 
flerst.; Endre: ölbäck, S om landsvägen; Hejdeby: Uällarne; llellvi: 
Kyllej; Kräklingbo: Torsburgen, mell. Hejdeby lucka och Ö. Skeppsgången, 
i kanten av platån. — Uppträder vanligen sparsamt på öppna, m. el. m. 
flata kalkhällar (karstalvar o. dyl.) eller ibland på mer branta kalkklippor 
(t. ex. Torsburgen-lokalen). Blott sedd steril.

Arten har i övrigt, mig veterligen, icke samlats på Gotland sedan 1866, 
då E. V. Ekstrand fann den på Torsburgen (ex. i U), det enda tidigare 
fyndet på ön. År 1940 anträffade jag den på Öland (Vickleby karstalvar). 
För övrigt är denna lav i Skandinavien blott tagen i de nordligaste delarna, 
i Nordnorge och Torne lappmark (se mitt arbete om »Pseudoleptoginm» i 
Sv. Bot. Tidskr. 1943 s. 70). Den i Magnussons exsickat (n:r 120) under 
C. alpinum Th. Fr. utdelade laven tillhör C. leptogioides; C. alpinum är 
en tvivelaktig lav.

Föreliggande art har ett karakteristiskt utseende, erinrar något om en 
loberad Placynthium men är grövre och tjockare. Bålen är rundad, van
ligen 1—1,6 cm i diam., bortdöende i mitten. Loberna äro tämligen smala 
(c:a 0,2—0,4 mm breda), m. el. m. sammanslutande, tilltryckta,någotkonvexa— 
plana, mörkbruna—svartbruna. De skandinaviska exemplaren äro försedda 
med små grynlika isidier (stundom dock mycket sparsamma) och sakna 
apothecier. Så är även förhållandet med de mellaneuropeiska exemplar, 
jag granskat, under det att proven från Medelhavsområdet (Italien, Syd- 
frankrike m. m.), varifrån arten först beskrevs, sakna isidier och vanligen
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äro fertila. Här föreligga förmodligen skilda systematiska enheter. Men 
icke heller de isidiösa typerna äro helt enhetliga, i det att en del exemplar 
— t. ex. alla från Gotland — äro tunnare och finare än övriga. Jag hoppas 
att senare i annat sammanhang få återkomma till denna sak. (Se även 
det ovan citerade arbetet 1943, s. 70—71.)

Collema subcorallinum Degel. nov. nom. (syn. Lichen palnmlus Ach., 
Prodr., 1798, p. 135; Parmelia palmata Ach., Meth., 1803, p. 242 (pr. p.); 
Collema palmatum a Ach., Lieh. Univ., 1810, p. 643; non Lichen palmatus 
Iluds., Fl. angl., II, ed. 2, 1778, p. 536). — Visby: Visby cementfabrik, på 
naken, sandig lerjord i öppet läge, många ex. tills, med C. pulposum. Steril.

C. palmatum Ach. är en i högsta grad bortglömd art. Den saknas i 
Lunda-förteckningen över Skandinaviens lavar både av år 1880 och 1936, 
finnes däremot upptagen i Torssells lilla förteckning av år 1843. Den 
blev noggrant beskriven av Acharius, speciellt i Lieh. Univ. (1810, s. 643), 
där — liksom i nämnde förf:s övriga arbeten — Hudsons Lichen palmalus 
citeras. Acharius hade dock ej sett skandinaviska exemplar. Swartz om
nämner i sin avhandling »Musci in Sueeia nune primum reperti ac descripti» 
(1784) Lichen palmalus Huds. från Gotland, men av beskrivningen att döma 
är det högst tvivelaktigt, om han avser samma art som Acharius. Denna 
Acharius’ »Collema palmatum a», av vilken ett cotypus-exemplar från 
Schweiz förvaras i U, är säkerligen icke identisk med Hudsons art (ut
seende och förekomstsätt strider mot ett sådant antagande). Identifieringen 
av Hudsons Lichen palmatus med en Leptogium-art, som alltså kallats 
L. palmatum Mont. [syn. L. corniculatum (Hoffm.) Minks], torde snarare 
vara riktig. Med denna Leptogium-art har C. subcorallinum länge varit 
sammanblandad.1

C. subcorallinum är tydligen en sällsynt art. Jag samlade den våren 
1943 på ytterligare en svensk lokal, i Uppsala-trakten (Danmark: Bergs
brunna, ställvis riklig på naken lerjord i lertaget vid tegelbruket, en del 
ex. rikl. c. ap.). Samtliga här nämnda exemplar synas mig väl skilda från 
C. pulposum; de överensstämma med Acharius’ ovannämnda cotypus samt 
med exemplar i IIepps och Arnolds exsickat. Från C. pulposum är arten 
skild genom sina tunnare och m. el. m. uppåtriktade eller kantställda lober, 
vilka i spetsen äro m. el. m. starkt uppdelade i trinda, rundade eller 
något klubbformiga, stundom mer plattade smålober. Härigenom får laven 
delvis ett korallikt utseende, en helt annan habitus än C. pulposum med 
dess tillplattade och mot underlaget mer tilltryckta bål. En utförlig be
skrivning av arten skall senare lämnas och samtidigt en mer ingående 
redogörelse för Synonymik m. m.

Collema undulatum Laur. (syn. C. Laureri Floh). — En dre: flerst. S 
om landsvägen mell. Allekvia och Ölbäck; Hejdeby: Hällarne, flerst.;

1 I Zahlbruckners Catalogus (III, 1925, s. 147—148) inbegripes under namnet 
Leptogium palmatum tre olika lavar, förutom de ovannämnda två även Colt, 
palmati-lobatum Hepp (Zahi.dhuckner skriver felaktigt »palmalilobum»), vilken, 
enligt vad jag konstaterat, är identisk med C. cheileum Ach. v. Metzleri (Hepp) 
Arn., i Zahlbruckners Catalogus kallad C. cheileum v. tividofuseum (Fik.) Zalilbr.
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Hejnum: S delen av höjdplatån O om kyrkan; Visby: klippa utanför 
Norderport (åt Lummelunda-vägen). — Växer mestadels på flata kalkhällar 
i alvarmark (karstalvar o. dyl.) tills, med andra arter av släktet. Vanligen 
föga riklig men på grund av exemplarens storlek ändå ganska i ögonen 
fallande. Ehuru icke tillhörande de vanligaste arterna torde den dock 
vara ganska utbredd på Gotland på lokaler av antytt slag.

Arten är ny för Skandinavien. Vid en noggrann genomgång av 
det stora skandinaviska materialet i våra herbarier av C. cristatum visade 
det sig dock, att C. undulatum tidigare samlats hos oss men förväxlats 
med nämnda art. Jag har sålunda i prof. Du Rietz’ herbarium i Uppsala 
anträffat C. undulatum från två lokaler på Öland, nämligen Ås alvar och 
Sandby alvar. Samlare är prof. Du Rietz själv och insamlingsår 1912. Från 
Sandby föreligger arten blott som sparsam inblandning i prov av C. crista
tum. Provet från Ås, som är rikligare (exemplaren dock ej så välutveck
lade som en del av mina gotländska), hade bestämts till C. cristatum.

Att C. undulatum ej förut samlats på Gotland kan synas egendomligt 
med hänsyn till artens storlek och karakteristiska utseende, vartill kommer, 
att den som nämnts icke är någon sällsynthet. Den har tydligen även där 
förväxlats med vissa former av C. cristatum och kanske också med C. 
furvum, vilka båda arter den vid hastigt påseende något kan erinra om, 
men från vilka den dock är synnerligen väl skild, främst anatomiskt men 
även habituellt. De två nämnda arterna tillhöra sekt. Eucollema (Blenno- 
thallia) och ha alltså bl. a. murformiga sporer (tvärväggar och åtminstone 
en längsvägg). C. undulatum är däremot en till sekt. Synechoblastus hö
rande art, vilken sektion bl. a. utmärkes av 2—flerrummiga sporer utan 
längsvägg. Sporerna hos C. undulatum äro 4-rummiga och av mycket 
karakteristiskt utseende (m. el. m. jämnsmala med vanligen avrundade än
dar, 19—26 X 6,5—8p). Ett tjrpiskt plectenparenchymatiskt excipulum (para- 
thecium + hypothecium) finnes liksom hos de nämnda två arterna. Para- 
fyserna äro ofta påfallande starkt greniga. Beträffande artens habitus kan 
framförallt sägas, att bålen liksom hos C. furvum är hladformig och till
tryckt underlaget samt djupflikig med uppvikta kanter på flikarna (kan
terna här grovt krusiga, därav artnamnet), men till skillnad från C. furvum 
saknas isidier, och istället äro vanligen apothecier m. el. m. rikliga. Fli
karna äro ej smalt rännformiga eller fint inskurna som hos de vanligaste 
typerna av C. cristatum. Större habituell likhet förefinnes med den typ 
av C. cristatum, som bör kallas v. undulatum (Ach.) Degel. nov. comb. (syn. 
C. melaenum e. undulatum Ach., Lieh. Univ., 1810, p. 638; Parmelia multifida 
y. complicata Schaer., Spicil., 1842, p. 531; Collema multifidum c. complicatum 
Rabenh., Deutschi. Kryptog.-Flora, II, 1845, p. 51); från denna skiljes C. 
undulatum lättast på sporformen. Någon förväxling med övriga, på kalk
sten förekommande arter torde svårligen kunna ske. Eftersom arten icke 
tidigare finnes omnämnd i skandinavisk litteratur, lämnas här nedan en 
utförligare beskrivning av dess habituella karaktärer, grundad på mellan- 
europeiska och svenska exemplar.

Bål växlande i storlek (upp till 1 dm eller mer i bredd men ofta be
tydligt mindre), hladformig, tilltryckt, djupflikig (flikar m. el. m. tätt sam
manslutande, vanligen c:a 3 mm breda, m. el. m. jämnbreda med upphöjda
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och mestadels starkt grovkrusiga kanter, tämligen grunt inskurna eller 
hela), svartbrun eller ibland något ljusare brun, matt eller svagt glänsande, 
ej pruinös, ytan slät (någon gång obetydligt rynkad), undersidan något 
ljusare brun; isidier saknas. — Apothecier stundom sparsamma eller 
inga men vanligen talrika, ofta tättstående och ibland hopade, på bålens 
yta (mestadels nära kanten) eller i dess kant, c:a 1—1,5 mm breda (stun
dom mindre), slutligen insnörda vid basen men ej eller föga skaftade, plana 
och slutligen m. el. m. konvexa, disk rödbrun—svartbrun, slät, ej pruinös, 
vanligen svagt glänsande, kant tämligen tjock, slät, hel—oftast (åtminstone 
yngre apoth.) krenelerad eller grynig, vanligen ej höjande sig över disken, 
av bålens färg, vanligen kvarblivande.

C. undulatum är för övrigt utbredd i Mellan- och Sydeuropa samt Asien (?). 
En lokal är även uppgiven för Brittiska öarna (Smith, Brit. Lichens, 1918, 
s. 60). Mer allmänt förekommande synes den blott vara i Mellaneuropas 
högre bergstrakter (t. ex. Alperna).

Leptogium diffractum Krempelh. — Ek st a: St. Karlsö, ett par ställen 
i sydöstra delen av ön, exponerade kalkklippor; Kräklingbo: Torsburgen, 
nära nordspetsen, på en tämligen exponerad lodyta i kalkbranten. M. el.m. 
sparsam. Steril.

Även denna art är ny för Skandinavien. Den är förut med 
säkerhet känd från Mellan-, Syd- och Västeuropas kalkområden och synes 
överallt vara sällsynt.

Habituellt erinrar L. diffractum om Collema leptogioides, med vilken 
den också långa tider varit förväxlad. Collema-arten har av en del förff. 
felaktigt uppförts som synonym till denna Leptogium-art. Från nämnda 
Collema skiljer sig den senare framförallt anatomiskt men även habituellt 
genom mer plattade, ofta kastanjebruna och något glänsande, icke isidie- 
bärande lober. Den tillhör närmast sekt. Homodium men har av Couderc 
förts till si. Pterygium. Müller Arg. gjorde av denna art på felaktiga ana
tomiska iakttagelser ett särskilt släkte, Pseudoleptogium. Ang. artens ana
tomi, Synonymik och systematiska ställning se mitt arbete i Sv. Bot. 
Tidskr/l943 (s. 65—72).

Leptogium pusillum Nyl. — B o g e: Friggårds; B r o: Stenstugu; E k s t a: 
St. Karlsö, Hassli, naken lerjord omedelbart ovan stranden; Gothem: 
strax S om landsvägens korsning av Gothemsån; Klinte: Klintehamn; 
Linde: strax SO om kyrkan; Lummelunda: Nygranne; Rute: Valle- 
viken; Träkumla: S om Davidshage, flera lokaler; Visby: Bergsbet
ningen och Visborgsslätt. — Förekommer på m. el. m. naken sand- eller 
lerjord, ofta tills, med Collema glaucescens. Synes vara allmän på lokaler 
av dylik beskaffenhet, såsom landsvägsdiken, trädor, ruderatmark o. dyk 
Den var ingalunda svår att uppbringa (lättare än C. glaucescens) och an
träffades även riklig, stundom dock hejt sparsam.

Av denna art har jag ej förut sett gotländska exemplar. Den är över 
huvud taget ansedd som en stor sällsynthet hos oss (jag har dock sett 
herbarie-exemplar från en hel del lokaler). Emellertid är den i hög grad 
förbisedd på grund av sin obetydliga storlek; för blotta ögat framträder



184 SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN

den mest som en mörk krusta, som vid närmare påseende visar sig bestå 
till största delen av apothecier men även fina bålgryn (bålen är alltså 
dåligt utbildad). Liksom beträffande Collema glaucescens bidrager till 
det nämnda förhållandet också artens förekomstsätt, alltså dess beboende 
av lokaler, som sällan undersökas av lichenologer. Under mina colle- 
macé-studier i södra och mellersta Sverige sistförflutna sommar iakttog 
jag arten även på flera fastlandslokaler (i Skåne och Uppland samt Bo
huslän: Nordkoster). Eftersom den emellertid (liksom C. glaucescens) är 
bunden till kalkhaltigt underlag, är den på fastlandet sällsyntare än på 
Gotland. Den anträffades mest i lertag, vägskärningar, på ruiner o. dyl. 
Liksom den nämnda Collema-arten är den i hög grad ömtålig i konkur
rensen med andra växter och försvinner snart vid växttäckets slutande.

Denna art tillhör sekt. Homodium, dit flera små markbeboende arter 
höra. Leptogium pusillum-gruppen är knappast helt systematiskt klarlagd, 
varför jag ej nu går in på en jämförelse med andra arter. Den intres
serade hänvisas till framställningen i t. ex. Harmands Lichens de France 
(Collémacés, 1905). Det kan dock i förbigående nämnas, att till denna grupp 
hl. a. hör den av Du Rietz i Sv. Bot. Tidskr. 1922 (s. 88—92) behandlade 
L. byssinum. Den är snarlik L. pusillum men avviker genom en kraftigare 
utvecklad bål och större apothecier.

Zusammenfassung. Einige bemerkenswerte Funde von Colle- 
maceen auf der Insel Gotland. — Im Sommer 1943 verbrachte 
Yerf. einen Monat auf der Insel Gotland, unter anderem, um Collemaceen 
zu studieren (in Verbindung mit einer monographischen Bearbeitung 
der Gattung Collema in Europa). (Über andere Arbeitsaufgaben und Re
sultate siehe Svensk Bot. Tidskr. 1944, S. 27—63.) Nach einer kurzen all
gemeinen Übersicht über die Collemaceen-Flora Gotlands beschreibt Verf. 
die interessantesten Funde. Unter diesen sind vor allem zu beachten die 
für Skandinavien neuen Arten Collema undulatum (mehrere Fundorte, 
offenbar nicht selten auf horizontalen Kalkfelsen; auch von G. E. Du Rietz 
auf Öland gesammelt) und Leptogium diffractum (drei Fundorte, davon 
zwei einander nahgelegen) sowie die früher in Skandinavien und anderswo 
sehr übersehene Coli, subcorallinum (Syn. C. palmatum Ach.) (ein Fundort, 
auch einer in der Gegend um Uppsala). Für C. callopismum werden zwei 
Fundorte auf Gotland mitgeteilt (die Art ist dort übrigens seit 1829 nicht 
gesammelt worden), für C. leptogioides mehrere Fundorte (auch auf Öland 
vom Verf. gefunden, in Skandinavien übrigens nur von einigen Stellen 
im Norden bekannt), für C. cheileum zwei Fundorte, für Lempholemma 
isidioides drei Fundorte. Coli, glaucescens und Lept. pusillum sind auf 
Gotland ziemlich häufig bzw. häufig. — Coli, subcorallinum ist ein neuer 
Name für C. palmatum Ach.; Acharius zitiert Hudsons Lichen palmatus, 
welcher offenbar Leptogium palmatum Mont. ist. In Zahlbruckners Cata- 
logus sind unter dem Namen Leptogium palmatum drei verschiedene Arten 
zusammengefasst: Lept. palmatum (Huds.) Mont., Coli, cheileum Ach. v. 
Metzleri (Hepp) Arn. (Syn. C. palmati-lobatum Ilepp) und C. subcorallinum 
Degel.

Uppsala, Växtbiolog'iska Institutionen, i dec. 1943.
Gunnar üegelius.
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Rönnens förekomst och reproduktion i granskogar 
inom det norrländska inlandet.

Rönnen har en stor utbredning i Norrland och förekommer där icke 
endast inom barrskogsregionen utan även inom björkregionen. Lokalt kan 
den inom fjällområdena gå högre än björken. I äldre barrskogar i det 
norrländska inlandet lägger man dock föga märke till rönnen. Träd och 
större buskar äro nämligen där sällsynta. Däremot frapperas man över 
att om kalhyggen upptagas inom dylika skogar, särskilt granskogar, rika 
rönnuppslag då ofta pläga infinna sig (se fig. 1).

-v ■ ■ •.

____
Fig. 1. Rönnuppslag på föryngringsyta (30 X 30 m) inom gammalt granbestånd 

på Haverö kronopark i Medelpad.

Detta fenomen, vilket så vitt jag vet ej tidigare behandlats i litteraturen, 
har man i den privata diskussionen skogsmän emellan velat förklara genom 
en spridning med rönnbärsätande fåglar (trastar, domherrar och siden
svansar).

Under min tjänstgöring på olika statsskogar i Jämtland och Medelpad, 
där jag varit i rika tillfällen att iakttaga rönnuppslag efter kalavverkning, 
har jag emellertid kommit till den åsikten, att nyssnämnda förklaring ej 
kan vara den riktiga. Rika rönnuppslag finner man nämligen på många 
hyggen, vilka ligga inom områden, där fruktbärande rönnar saknas. Dess
utom pläga de rönnbärsätande fåglarna ej uppehålla sig i granskogarna 
i inlandet under de tider, då rönnbären äro mogna.

Genom närmare undersökningar såväl å nyss upptagna hyggen som i 
angränsande bestånd har jag emellertid funnit rönnplantor — men oftast 
så små, att bladen knappt nått över mosstäcket. Vidare visade det sig 
att dessa plantor icke voro fröplantor, utan skott från kortare eller längre 
rottågor, som löpte fram i översta jordlagret under mosstäcket (se fig. 2).

Förklaringen till de ofta överraskande rika rönnuppslagen på kalhyggen
13 — 44220 Svensk Botanisk Tidskrift 1944
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Fig. 2. Rönnskott från rottåga, uppgrävt inom ett gammalt granbestånd på 
Haverö kronopark i Medelpad.

inom ifrågavarande granskogar, torde sålunda vara, att plantorna funnits 
i bestånden redan före avverkningen, men att de efter denna hastigt ökat 
i tillväxt och antal till följd av den ökade ljustillgången.

P. O. Welander.

Ny fyndlokal för Ricciocarpus natans (L.) Corda i Dalarna.

Docent G. Lohammar har i denna tidskrift för år 1940 s. 464 samman
ställt alla då kända fyndlokaler i vårt land för Ricciocarpus natans. I denna 
förteckning anföres endast en lokal för Dalarna. Den 7 maj detta år fann jag 
Ricciocarpus natans på ytterligare en lokal i Dalarna, nämligen i Lohammars 
fädernesocken Folkärna, i en göl belägen i ett sumpmarksområde med al, 
asp, björk och Salix nära de bäckar, 2 km söder om Krylbo järnvägssta
tion, vilka omnämnas i Lohammars artikel i denna tidskrift år 1938, s. 437. 
Ricciocarpus täckte så gott som helt vattenytan i denna göl. Av allt att 
döma är Ricciocarpus nyinkommen på denna lokal, då varken Lohammar 
eller jag under tidigare besök på platsen sett den där.

I detta sammanhang vill jag även nämna, att jag för 20 år sedan fann 
Ricciocarpus natans i ett fåtal exemplar i Karlstads yttre hamn, således 
icke långt från de i Lohammars Ricciocarpus-uppsats av år 1940 upptagna 
fyndorterna i Karlstadstrakten.

Avesta den 17 maj 1944.
Torsten Sundin.
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OTTO HEILBORN.
NÅGRA MINNESORD 

AV

OTTO ROSENBERG.

Den 11 oktober 1943 avled i 
Stockholm laboratorn i botanik 
vid Stockholms Högskola Otto 
Heilborn.

Han föddes den 2 dec. 1892 
i Djursholm och hans föräldrar 
voro generalkonsul Otto Heil- 
born och hans maka Emma 
Staaff. Studentexamen avlade 
han 1912 vid Djursholms läro
verk, inskrevs samma år vid 
Stockholms Högskola och bör
jade sina botaniska studier un
der professor Lagerheims led
ning. 1917 avlade han fil. äm- 
betsexamen, 1922 fil. licentiat
examen och disputerade för fil. 
doktorsgraden 1924 samt promo
verades samma år. 1925 utnäm- 
des han till docent i växtcytologi 
och 1931 i botanik vid Stock
holms Högskola. Under åren 
1936—1942 tjänstgjorde han som 
docent i systematisk botanik 
och ärftlighetslära vid Ultima 
Lantbrukshögskola. Han företog 
ett antal botaniska forsknings- 
och studieresor: 1919—20 i Ecua
dor tillsammans med docenten
Ivar Holmgren, 1924 till England, 1926 till U. S. A. i samband med 
ternationella Botaniska Kongressen i Ithaca, N. Y. 1930 studerade 
Berlin bl. a. livsmedelsmikroskopi.

s«®
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Otto Heilborn var framför allt cytolog och det är främst kring tvenne 
cytologiska problemkomplex som hans botaniska forskningar gruppera 
sig: först kromosomförhållandena hos släktet Carex och senare könscell- 
bildningen och sterilitetsförhållandena hos våra fruktträd, särskilt äpplena.

Kromosomtalen inom släktet Carex visa enligt Heilborns undersökningar 
ett särdeles egendomligt förhållande. I allmänhet hos de högre växterna 
kunna kromosomtalen inom ett släkte uppfattas som multiplar av ett visst 
grundtal. Så ej hos Carex. Heilborn har visat att de flesta tal mellan 
9 och 56 finnas representerade bland de 86 hittills undersökta Carex-arterna. 
Han sökte också ge en plausibel förklaring till detta särdeles enastående 
förhållande och trodde sig även kunna spåra en slags polyploidi, vilken 
dock genom oregelbundenheter under meiosen övergått till aneuploidi. 
Heilborns Carex-undersökningar äro betydelsefulla för uppfattningen om 
kromosointalens uppkomst, men de ge också ett värdefullt bidrag till 
diskussionen om Carex-arternas systematik. Ännu är dock antalet under
sökta arter för ringa för att kunna draga vidare slutsatser.

I)et andra huvudområdet för Heilborns cytologiska forskningar är frukt
trädens, speciellt äpplenas fruktbildningsbetingelser. Dessa undersök
ningar äro av mycket högt värde och lian har nedlagt ett mångårigt, även 
experimentellt arbete på att utreda de ganska invecklade kromosom- och 
fertilitetsförhållandena. Huvudmassan av våra äpplesorter visar sig vara 
diploid, med kromosomtalet 34 och en regelbunden meios, under det ett 
mindre antal och särskilt sena sorter äro triploida, med kromosomtalet 
51 och i följd därav oregelbunden meios. Då dessa senare ge en mera 
hållbar frukt, får denna iakttagelse en vittgående praktisk betydelse. 
Diploiderna visa en regelbunden meios, men trots detta en varierande 
mängd odugligt pollen. Detta kan enligt Heilborns experimentella under
sökningar delvis, men bara delvis förklaras bero på en olika känslighet 
för temperaturdifferenser under pollenmognaden. Men genom en serie 
väl utförda och diskuterade experiment kommer Heilborn till den slut
satsen att det hos äpplesorterna förekommer polymera lethala gener, som 
orsaka denna pollensterilitet. Men fertilitetsförhållandena vid fruktsätt
ningen bero ej bara på pollenets livsduglighet. I en stort anlagd under
sökning av pollenslangarnas tillväxt i pistillen, vid kors- och självpolli- 
nering har han nått fram till mycket viktiga resultat, vilka visat sig ha 
betydelse även för frågan om valet av lämpliga pollenproducenter för 
fruktträden. I hans efterlämnade papper finnas kvar omfattande försöks- 
protokoll över denna fråga.

IIeilborn var en skicklig mikroskopiker och intresserade sig mycket 
för utfinnande av nya mikrotekniska metoder. Den av honom utarbetade 
metoden för direktframställning av permanenta preparat har vunnit mycket 
erkännande. Han har även utfört mikroskopisk undersökning av livsmedel 
och droger. Särskilt må omnämnas hans metod alt kvantitativt bestämma 
föroreningar i växtpulver.

Heilborn var väl bevandrad i den botaniska, speciellt cytogenetiska litte
raturen, ett förhållande, som förmånligt inverkade på hans ställningsta
gande till olika cytologiska stridsfrågor. Överhuvud visar han sig i sin 
vetenskapliga gärning äga ett tillbörligt mått av sund skepsis. Han var

188
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en mycket god populärvetenskaplig författare. Ilans arbete »Arternas 
uppkomst» är en i sitt slag mycket förnämlig prestation. Han var en god 
stilist och hans föreläsningar och föredrag voro mönster av reda och 
klarhet. Otto Heilborn var en utpräglad ordningsmänniska. På hans 
arbetsbord på Botaniska Institutet härskade alltid reda och ordning och 
dessa goda egenskaper följde honom också i hans forskning.

I sitt yttre uppträdande hade han kanske något stramt och militäriskt 
över sig; han var ju också reservofficer. I varje fall verkade han ej lätt- 
tillgänglig. Men i botanisternas glada krets var han en mycket omtyckt 
och för sin rättrådighet och pålitlighet högt skattad kamrat.

Vår förening står i stor tacksamhetsskuld till Otto Heilborn för det 
oegennyttiga och nitiska arbete han nedlagt i dess tjänst. Från 1929 till 
sin död var han styrelsemedlem och skattmästare i föreningen och hade 
i denna egenskap att sköta föreningens ekonomi under en tid då det ofta 
blev mycket svårt att bibehålla vår tidskrifts vanliga omfång, att förena 
kraven på tryckning av manuskript med en sund ekonomis fordringar. 
Men han skötte sitt krävande uppdrag på ett för föreningen mycket lyck
ligt sätt. Under åren 1936—1939 var han också ledamot och skattmästare 
åt organisationskommittén för den VII Internationella Botaniska Kongressen.

Otto Heilborn har slutat sitt värv bland oss. Han hade dock ännu 
mycket att ge sin vetenskap, därom vittna även hans efterlämnade an
teckningar och försöksprotokoll och det blir ett tomrum bland botanist
vännerna. För den som liksom undertecknad haft förmånen att under 
många år samarbeta med honom, skall alltid hans goda, vederhäftiga och 
rätlinjiga personlighet bevaras i tacksamt minne.

Otto Heilborns utgivna skrifter.
1. Zur Embryologie und Zytologie einiger Carex-Arten. ■— Svensk Bot. 

Tidskr., 12, 1918.
2. Notes on the cytology of Ananas sativus Lindl. and the origin of its 

parlhenocarpy. — Ark. för Bot., 17:11, 1921.
3. Taxonomical and cytological studies on cultivated Ecuadorian species 

of Carica. — Ark. för Bot., 17:12, 1921.
4. Die Chromosomenzahlen des Gattung Carex. ■— Svensk Bot. Tidskr. 16, 

1922.
5. Chromosome numbers and dimensions, species-formation and phylo- 

geny in the genus Carex. —• Hereditas, V, 1924. (Diss.)
6. Genetic cytology and genetics in Carex. —• Bibi. Gen., I, 1925.
7. Contributions to the ecology of the Ecuadorian paramos with special 

reference to cushion-plants and osmotic pressure. — Svensk Bot. 
Tidskr., 19, 1925.

8. Bidrag till violacéernas cytologi. — Svensk Bot. Tidskr., 20, 1926.
9. Chromosome numbers in Draba. — Hereditas, IX, 1927.

10. Taxonomical and embryological notes on Carica. •—- Acta Ilorti Berg. 
9: 5, 1928.

11. Zytologische Studien über Pollensterilität von Apfelsorten. — Svensk. 
Bot. Tidskr., 22, 1928.
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12. Chromosome studies in Cyperaceae. — Hereditas, XI, 1928.
13. Chromosome numbers and taxonomy. — Proc. Int. Congr. Plant Scien

ces. I, 1926, 1929.
14. Temperatur und Chromosomenkonjugation.—Svensk Bot. Tidskr., 24, 

1930.
15. On some species of Tropaeolum from Ecuador. — Ark. för Bot., 23 A: 9,1930.
16. Section Fruticosae Iiichl. of the genus Cleome L. — Ark för Bot. 23 A: 9, 

1930.
17. Användning av jämförelsetal vid kvantitativ anatomisk undersökning 

av växtpulver. — Svensk Bot. Tidskr., 25, 1931.
18. Studies on the taxonomy, geographical distribution and embryology 

of the genus Sipciruna Aubl. — Svensk Bot. Tidskr., 25, 1931.
19. Lethal gene-combinations and pollen sterility in diploid apple verie- 

ties. — Hereditas, XVI, 1932.
20. Aneuploidy and polyplody in Carex. — Svensk Bot. Tidskr., 26, 1932.
21. Ober Eutelie oder Zellkonstanz in pflanzlichen Geweben. — Svensk Bot. 

Tidskr., 27, 1933.
22. Om användandet av mätelement vid kvantitativ mikroskopisk analys. 

— Svensk Farmac. Tidskr., n:r 30, 1933.
23. On the origin and preservation of polyploidy in apples. — Hereditas, 

XIX, 1934.
24. Reduction division, pollen lethality and polyploidy in apples. — Acta 

Horti Berg., 11:7, 1935.
25. The mechanics of so-called secondary association between chromoso

mes. — Hereditas, XXII, 1936.
26. Taxonomical studies on Carica. — Svensk Bot. Tidskr., 30, 1936.
27. A new method of making permanent smears with special reference 

to salivary gland chromosomes of Drosophila. — Ann. Agric. Coll, of 
Sweden, 4, 1937.

28. Notes on chromosome associations. — Cytologia, Fujii Jub. Vol., 1937.
29. Pollen lube growth in self-pollinated flowers of diploid apple varie

ties. — Ann. Agric. Coll, of Sweden, 5, 1938.
30. On the structure of the pachytene chromosomes in Lilium. — Heredi

tas, XXV, 1939.
31. Chromosome studies in Cyperaceae. Ill—IV. — Hereditas, XXV, 1939.
32. Pollen tube growth in apple styles after intervarietal cross pollination. 

— Ann. Agric. Coll, of Sweden, 7, 1939.
33. Further contributions to a chromomere analysis of Lilium.-—Hereditas, 

XXVI, 1940.
34. Der gegenwärtige Stand der schwedischen Untersuchungen über Be

fruchtungsverhältnisse und Sterilität bei Obstbäumen. — Verb. 12. Int. 
Gartenbaukongr., Berlin 1938 (1939).

35. Some chromosome numbers in Draba. — Svensk Bot. Tidskr., 35,1941.
36. On some effects of primary and secondary polyploidy in apples and 

pears. — Ann. Agric. Coll, of Sweden, 9, 1941.
37. Inversions in Paris quadrifolia — Hereditas, XXIX, 1943.
38. Arternas uppkomst i den nyaste forskningens ljus. — Natur och kultur, 

113, 1932.



Svensk Botanisk Tidskrift. 1944. Bd. 38, H. 2.

ERNST HENNING.

NÅGRA MINNESORD

AV

THORE LINDFORS.

Om man låter blicken glida 
över raden av namn på med
lemmar i Svenska botaniska för
eningen, vilka avgått med döden 
under de sista årtiondena, stannar 
den naturligt nog vid namnet 
Ernst Henning.

Redan av det skälet att han 
var en bland undertecknarna av 
den inbjudan till sammanträde 
den 16 februari 1907, vilken ledde 
till vår förenings bildande, bör 
en plats vara vikt för honom i 
föreningens hävder. Men också 
hans insats i svensk botanisk 
verksamhet, framför allt dess till- 
lämpade del, är av sådan be
tydelse, att en erinran om den
samma inför yngre generationer 
otvivelaktigt är på sin plats.

Ernst Johan Henning, som till
hörde en gammal vallonsläkt, föd
des i Uppsala den 21 januari 1857 
och avled i Stocksund den 4 
februari 1929. Efter skolstudier 
i Gävle inskrevs han vid Uppsala 
universitet, där han blev fil. kand.
1881 och fil. lic. 1886. Botanik och 
zoologi voro hans huvudämnen. Hans specialintresse ägnades ursprung
ligen åt hymenomyceterna, och under resor i Norge 1883 och Härjedalen 
1884 studerade han dessa svampars fördelning i olika växtsamhällen.
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Genom dessa undersökningar, vilka förde honom i beröring med den 
finske växtgeografen R. Hult, synes han ha fått intresset för ekologiska 
och växtgeografiska frågor vidgat och erhållit impulsen till de studier, 
som han 1887—89 utförde i Jämtland och som lämnade material till hans 
år 1889 försvarade gradualavhandling: »Agronomiskt-växtfysiognomiska 
studier i Jemtland». Såsom titeln anger beaktades de praktiska synpunk
terna i denna avhandling. Detta gäller i ännu högre grad den några år 
senare utgivna »Studier öfver vegetationsförhållandena i Jemtland ur 
forstlig, agronomisk och geologisk synpunkt», i vilken behandlades sådana 
frågor som skogsbeståndens föryngring, vegetationens utveckling på brand
fält, hyggen och av annan anledning skoglösa marker inom skogsregionen; 
vidare moss- och myrmarkernas vegetation samt bevattningens inflytande 
på vegetationens sammansättning.

Efter att som nybliven fil. doktor ha någon tid tjänstgjort som läro- 
verkslärare anställdes Henning 1890 som assistent vid Lantbruksakademiens 
växtfysiologiska avdelning, och därmed inträdde en ny epok i hans veten
skapliga verksamhet. Som medhjälpare till den nämnda avdelningens 
föreståndare, sedermera professor Jakob Eriksson, deltog han nämligen i 
den stora undersökning över sädesrost, för vilken riksdagen just beviljat 
särskilt anslag. Huvudresultaten framlades 1896 i det för sin tid märkliga 
verket »Die Getreideroste». Äran av detta arbete har nog väl ensidigt 
inhöstats av den överordnade kontrahenten. Vad Henning i förtroliga 
stunder kunde berätta om arbetets bedrivande och arbetsfördelningen gav 
intryck av att han orättmätigt blivit ställd i skuggan.

Ar 1894 måste Henning åter för en tid upptaga elementarlärarens verk
samhet, men 1898 tillträdde han en lektorstjänst i botanik, zoologi och 
trädgårdsskötsel vid Ultima lantbruksinstitut, vilken han innehade till 
1914. Med enastående intresse och energi — omvittnade av kolleger och 
lärjungar — utövade han vid Ultima en högt uppskattad lärarverksamhet. 
Ur de rika förråd av naturiakttagelser, som han därjämte, tack vare en 
mycket god observationsförmåga, samlade i ladorna, publicerades en del 
i avhandlingar och uppsatser, t. ex. den beaktansvärda »Studier över 
kornets blomning och några i samband därmed stående företeelser» och 
den endast något år före hans död utgivna »Examinationstabeller över 
gräs och baljväxter i blomlöst stadium». Annat har infogats som detaljer 
i hans lärobok i botanik, vilken utgjorde en del av »Naturlära för lant
män», prisbelönades av Kungl. lantbruksstyrelsen och utkom i sex upp
lagor. Även en till samma naturlära hörande lärobok i zoologi var ett 
alster av hans penna.

Sedan Jakob Eriksson 1913 avgått med pension från befattningen som 
föreståndare för lantbruksbotaniska avdelningen av Centralanstalten för 
försöksväsendet på jordbruksområdet, utnämndes Henning påföljande år 
till innehavare av denna post på vilken han verkade till 1923, då han 
avgick med pension. Sålunda återbördad till Experimentalfältet, anknöt 
han sin verksamhet till det problem, varmed han där tidigare brottats: 
sädesrostbekämpandet. Han inledde genast en kampanj för att få till stånd 
en lag om utrotning av vanlig berberis, bäraren av svartrostens aecidie- 
stadium. Detta förde honom i öppen konflikt med Jakob Eriksson, vilken
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belt hängivit sig åt sin »mykoplasma»-hypotes och på grund härav bestred 
nyttan av berberisutrotningen. Erikssons auktoritet var stor inom in
flytelserika kretsar, men å andra sidan stöddes Henning av vetenskapsmän 
sådana som Henrik Hesselman, Gustaf Lagerheim och Herman Nilsson- 
Ehle. Resultatet blev en kompromiss, i det att den berberislag, som antogs 
1918, påbjöd utrotning allenast inom 200 meters avstånd från åker. Lagen 
blev också ett fjasko; dess ändring till ett förnuftigare innehåll fick 
Henning icke uppleva.

Även för det praktiska genomförandet av berberisutrotningen visade 
Henning intresse, och från honom härleder sig en av de viktigare utrot- 
ningsmetoderna: förgiftning med koksalt.

En annan uppgift med administrativ betoning tog Henning itu med. 
Införandet av sundhetskontroll vid handeln med levande växter hade 
varit föremål för förslag redan innan Henning blev föreståndare för lant- 
bruksbotaniska avdelningen, men då ärendets behandling utsträcktes över 
många år, sökte Henning utverka, att en av de mest aktuella frågorna 
utbröts och behandlades separat. Så tillkom 1921 sundhetskontrollen vid 
införsel av potatis, tyvärr för sent, då den sjukdom, som man i främsta 
rummet ville utestänga, potatiskräftan, redan då — såsom man flera år 
efteråt kunde fastslå — smugit säg in i landet.

Den egentliga forskningsverksamhet, som Henning ägnade sig åt under 
sin tid vid lantbruksbotaniska avdelningen, var särskilt inriktad på följande 
problem. S. k. gulspetssjuka och andra sjukliga företeelser, som regel
bundet uppträda på vissa jordar och vilkas natur på den tiden var helt 
okänd, sökte Henning ihärdigt att utforska, och otvivelaktigt har han 
bragt i dagen många omständigheter, som bidragit till uppklarandet av 
dessa sjukdomars orsaker. Han förmådde även att påvisa brukbara bekämp- 
ningsåtgärder, även om det varit senare forskningar förbehållet att bringa 
i dagen enklare och billigare metoder. — Utsädesbetningen till bekämpande 
av sotarter på sädesslagen ägnade han mycket arbete. Tyvärr var han på 
denna punkt alltför konservativ och ställde sig i stort sett avvisande mot 
de nya betningsmedel, som vid slutet av första världskriget slogo igenom. 
Han koncentrerade sig i stället på att undanröja bristerna hos den tidigare 
gängse formalinbetningen, men dennas tid var obönhörligen förbi, och 
Hennings ansträngningar blevo förgäves. — Nämnas bör även hans under
sökningar rörande bekämpandet av krusbärsmjöldaggen (utförda till
sammans med minnestecknaren).

Personligen gjorde nog Henning på en främling ett buttert och otill
gängligt intryck. Mest berodde detta utan tvivel på den mångåriga och 
irriterande sjukdom (astma), som gav hans drag ett plågat utseende. Den 
som kom honom närmare fann dock mycket snart, att han var en god- 
hjärtad, stillsamt gemytlig människa; gentemot underordnade var han 
utan alla later. Under den allvarliga ytan doldes också en studentikos 
läggning med anknytning till gluntarnas Uppsala, och han kunde ännu 
under sina sista år göra till sina magisterns ord: »Än sitter i oss den 
gamla studenten».
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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Revisionssammanträde.
Föreningen sammanträdde den 20 maj 1944 å Stockholms Högskola under 

ordförandeskap av professor R. E. Fries.
Ordföranden meddelade, att Föreningen sedan föregående sammanträde 

genom döden förlorat tre medlemmar, nämligen med. doktor Harald 
Fröderström, Hälsingborg, advokat Hjalmar Karlson, Stockholm och 
professor Gunnar Samuelsson, Stockholm. Ordföranden erinrade om de 
bortgångnas botaniska gärning och lyste frid över deras minne.

Ordföranden framlade ett förslag av styrelsen alt till korresponderande 
ledamöter invälja professorerna P. Boysen Jensen och Knud Jessen, Köpen
hamn, Oscar Hagem och Rolf Nordhagen, Bergen samt Ernst IJÄyrén 
och Alvar Palmgren, Helsingfors. Föreningen beslöt i enlighet med styrel
sens förslag att kalla ovannämnda personer till korresponderande leda
möter av Svenska Botaniska Föreningen.

Vidare meddelades, att föreningen och Botaniska Sällskapet i Stockholm 
skulle anordna en gemensam exkursion till Uppsala söndagen den 4 juni, 
varvid Botaniska trädgården i Uppsala och Växtekologiska trädgården i 
Ultima skulle beses.

Revisorernas berättelse över 1943 års förvaltning upplästes, och i enlighet 
med revisorernas hemställan beviljades styrelsen och skattmästaren full 
ansvarsfrihet.

Fil. dr L.-G. Romell höll ett av ljusbilder belyst föredrag om skogens 
markvitrötor. Med anledning av föredraget yttrade sig professor E. Melin 
och föredragshållaren.

Fil. dr E. Asplund höll föredrag med titeln »Genom Perus växtgeogra- 
fiska regioner». Föredraget åtföljdes av talrika ljusbilder.

Sammanträdet bevistades av 42 personer.

Revisionsberättelse.
Undertecknade, utsedda att granska Svenska Botaniska Föreningens räken

skaper för år 1943, få härmed avgiva följande berättelse:

Allmänna kassan. 
Inkomster.

Behållning från år 1942 .............................................
Statsanslag....................................................................

.... 8:81 
. . . . 1100:—

Transport 1 108:81
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Transport 1108:81
Medlemsavgifter 1942 ...................................................................................... 30: —

» 1943 ................................................................................. 4 425: —
» 1944 ................................................................................ 75: —

Försålda årgångar av tidskriften.................................. •.................. 625: 30
Ersättning för separat, korrektur ni. m............................................... 533: 87
Annonser .................................................................................................... 500: —
Gåva till festskrift......................................................................................... 20: —
Ränta å sparkassa.................................................................................... 2:69
Överfört kapital från Grundfonden...................................................... 1 000: —
Överförda räntemedel från Grundfonden............................................ 1105: —

» » » Dispositionsfonden................................ 272: —
» » » Fonden för engångsavgifter .... 102:54
» » » Thor Erdmanns fond............................ 180: —
» » » Anders Yngve Grevillius’ fond ... 40: —

Skuld till Almqvist & Wiksell.............................................................  2 515: —
Kronor 12 535:41

Utgifter.
Årgång 1943 av tidskriften, Tryckningskostnader........................... 9 230:16

» » » » Klichéer.................................................. 788:80
Arvoden....................................................................................................... 572:95
Porto, papper m. m.................................................................................... 820:19
Bibliotek, sammanträden......................................................................... 141:65
Diverse utgifter........................................................................................ 103:84
Betald skuld till Almqvist & Wiksell.................................................. 512: 25
Behållning å postgiro............................................................................. 365:57

Kronor 12 535: 41
Grundfonden.

Behållning från år 1942 .......................................................... 30 000: —
Upplupna räntor.....................................................................1105:— 31105: 
Överfört till Allmänna kassan.......................................... 2105: —
Behållning till 1944 .................................................................  29 000:— 31 jq5:_

Dispositionsfonden.
Behållning från år 1942 .........................................................  7 000: —
Upplupna räntor......................................................... ... 272:— 7272: 
Överfört till Allmänna kassan........................................... 272: —
Balans till 1944 ......................................................................... 7 000: — 7 279;_

Fonden för engångsavgifter.
Behållning från år 1942 .........................................................  2 500: —
Inköpt obligation Sv. Statens 3‘A % 1943 ....................... 500: —
Upplupna räntor..................................................................... 102: 54 3 jo2: 54
Överfört till Allmänna kassan .......................................... 102:54
Inlöst obligation Sv. llandelsb. 4‘A % förlagsbevis 1933 500: —
Balans till 1944 ......................................................................... 2 500:— 3 102:54
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Thor Erdmanns fond.
Behållning från år 1942 .........................................................  5 000: —
Upplupna räntor......................................................................... 180:— 5 180:_
Överfört till Allmänna kassan.............................................. 180: —
Balans till 1944 ............................................................................  5 000:— 5ig0: —

Anders Yngve G r e v i 11 i u s’ fond.
Behållning från år 1942 .........................................................  1 000: —
Upplupna räntor......................................................................... 40: — 1 040:_
Överfört till Allmänna kassan.............................................. 40: —
Balans till 1944 ............................................................................. 1 000: —

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

Föreningens medlemsantal, som vid 1942 års utgång var 364, var vid 
1943 års slut 360.

Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt utgifterna för
sedda med vederbörliga verifikationer, varför vi hemställa, att Föreningen 
beviljar styrelsen och skattmästaren full ansvarsfrihet för 1943 års för
valtning.

Stockholm den 6 mars 1944.
Goverl Indebetou S. Qvarfort.

Nya medlemmar.

Vid styrelsesammanträdet den 21 april 1944 invaldes såsom medlemmar 
av föreningen:
på förslag av fil. dr O. Arrhenius:

fil. stud. Gustav Arrhenius, Kagghamra, Grödinge. 
på förslag av trädgårdskonsulent A. Hülphers:

ingeniör Malte Neuendorf, Skövde, 
på förslag av professor E. Melin:

fil. mag. Stig Pehrson, Uppsala, 
på förslag av doktor Herman Persson: 

handlanden S. Bergström, Bäckefors; 
köpmannen Carl Hjärne, Göteborg, 

på förslag av styrelsen:
lasarettsläkaren Sigfrid Arnell, Gävle;
Svensk-Österbottniska Samfundets naturvetenskapliga underavdelning 
Ostrobothnia australis, Vasa, Finland.
Vid styrelsesammanträdet den 20 maj 1944 invaldes: 

på förslag-av fil. mag. Hemming Virgin:
fil. stud. Kurt Lindberg, Stockholm, 

på förslag av professor M. G. Stålfelt: 
fil. stud. Bertil Rasmuson, Stockholm.
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NOTISER.

Ny professor bergianus. — Vid K. Vetenskapsakademiens sam
mankomst den 24 maj 1944 utsåg akademien på enhälligt förslag av bota
niska valutskoltet museiassistenten vid Riksmuseet professor Rudolf Florin 
till professor och föreståndare för Bergianska stiftelsen. Befattningen till
trädes den 1 oktober 1944, då professor bergianus Robert E. Fries lämnar 
sin tjänst.

K. Vetenskapsakademien. — Vid akademiens sammankomst den 
10 maj 1944 omvaldes professor Robert E. Fries för ett år till akademiens 
vice preses. Vid sammankomst den 26 april 1944 invaldes till ledamot av 
K. Vetenskapsakademien professorn vid Stockholms högskola M. G. Stålfelt.

Professor II. Kylins porträtt till Botaniska institutionen 
i Lund. — Den 8 maj 1944 avtäcktes å Botaniska institutionen i Lund ett 
av konstnären Eric Alsmark målat porträtt av professor Kylin. Docent 
Svante Suneson framförde vid avtäckningen lärjungarnas tack till professor 
K. och överlämnade en adress med namnen på de omkring 100 givarna 
av porträttet.

Professor H. Witte avgår som föreståndare förStatens 
centrala frö kontrollanstalt. — Professor II. Witte har beviljats 
avsked från föreståndarskapet för Statens centrala frökontrollanstalt från 
utgången av september detta år. Samtidigt har han dock av Kungl. Maj:t 
utsetts till ordförande i styrelsen för frökontrollanstalten fr. 1 oktober 
1944 t. o. m. 30 juni 1945.

Botaniska disputationer. — Lör vinnande av filosofie doktors
grad försvarade vid Lunds universitet fil. lic. Helge Johnsson den 26 april 
1944 en avhandling »Meiotic aberrations and sterility in Alopecurus myosn- 
roides Iluds.» och fil. lic. Doris Löve den 6 maj 1944 en avhandling »Cy
togenetic studies on dioecious Melandrium».

Stipendier och anslag. — Från K. Vetenskapsakademien ur Enciri- 
derska fonden: till professor Heribert Nilsson 800 kr. för undersökning 
av variabiliteten och den naturliga bastardbildningen hos Salix i Härjedalen 
och Storsjöområdet i Jämtland, till med. kand. Gustaf E. Haglund 375 kr. 
för undersökning av Taraxacum-Üoran, till Bergianska trädgården 1,000 
kr., till amanuens Erik Söderberg 300 kr. och till trädgårdsmästare
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O. Peterson vid Bergianska stiftelsen 100 kr. — Från stiftelsen för Lars 
Hierlas minne: till laborator F. Fagerlind 1,500 kr. för tryckning av en 
avhandling »Die Samenbildung bei agamospermischen und sexuellen Arten 
von Elatostema». — Från K. Vetenskapssocieteten i Uppsala ur Bjurzonska 
fonden för lärda verks utgivande: till professor R. Sernander för utgivande 
av arbetet »Kungsängens botaniska och geologiska historia», till docent 
G. Israelson för utgivande av »The epilithic Myxophyceae of Scandinavian 
Rivers and Brooks». — Från Kungl. och Hvitfeldtska stipendieinrättningen 
i Göteborg: till professor C. Skottsberg 2,500 kr. till tryckning av Bd 15 
av »Meddelanden från Göteborgs botaniska trädgård». — Från Längmanska 
kulturfonden: till docent F. Hård af Segerstad för fortsättande av bota
niska fältarbeten i Värmland, till professor Heribert Nilsson för överfö
rande i tryckfärdigt skick av manuskriptet till ett arbete »Das Problem 
der Artbildung. Grundlinien einer exakten Biologie», och till professor 
C. Skottsberg för illustrerande och tryckning av arbetet »The Natural 
History of Juan Fernandez and Easter Island».

Till salu.

Advokaten Hjalmar Karlsons botaniska bibliotek är till salu. Förteck
ning och alla upplysningar genom fröken Barbro Karlson, Götgatan 85 A, 
Stockholm. Tel. 42 81 61 (ej 9—17).
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Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift.
Enligt styrelsens beslut (vid sammanträde den 27 januari 1942) iå av

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

redaktören under adress Experimentalfältet.
Direkt förbindelse mellan författaren och trjrckeriet får ej äga rum.

Redaktionen.
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