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TILL KÄNNEDOMEN OM KARLSÖARNAS 
MOSSFLORA.

AV

HERMAN PERSSON.

Man skulle kanske kunna vänta sig att ett par så egendomliga 
och intressanta öar som Stora och Lilla Karlsö skulle vara ganska 
uttömmande kända även då det gäller kryptogam floran. Åtmin
stone för mossornas del är detta emellertid ej fallet. Till en del 
beror det väl på att bryologen genast han beträder gotländsk mark 
möts av en sådan rikedom på nya och intressanta arter, att han 
får fullt upp att syssla med utan att behöva göra alltför många 
avstickare. En resa ut till Karlsöarna med deras, framför allt vad 
Lilla Karlsö beträffar, dåliga landningsmöjligheter, är ju genast 
ett något större företag än att färdas omkring på landbacken.

Sommaren 1943 blev jag i tillfälle att, på bekostnad av en ano
nym mecenat, som jag här ber att få varmt tacka, under tiden 
6-—13 augusti företaga en bryologisk undersökning av Karlsöarna. 
Innan jag redogör för resultatet av densamma, anser jag några 
ord om öarnas allmänna naturförhållanden m. m. vara på sin 
plats.

Stora och Lilla Karlsö ligga strax utanför Gotlands västkust. 
Avståndet därifrån till Lilla Karlsö är 3 km, till Stora Karlsö 6,5 km. 
Storön, som ligger omkring 4,5 km SV om Lillön, har en areal 
av 2,83 km2, Lillön mäter endast 1,39 km2.

Såväl Stora som Lilla Karlsö bestå i stort sett av en hög kalk
platå (fig. 1). Lillöns platå når en höjd av 66,1 m ö. h., under det 
att Storön ej kommer upp till mer än 56,4 m. De platåerna av
gränsande, i allmänhet mycket branta stupen kransas vid sin fot 
av väldiga anhopningar av block och annat rasmaterial. Ett stort
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TILL KÄNNEDOMEN OM KARLSÖARNAS MOSSFLORA :s3:s
antal grottor märkas i stupen. De äro uppkomna som strand
grottor och flertalet av dem äro belägna omedelbart under An- 
cylus-gränsen, som på Karlsöarna ligger ca 30 m ö. h.

Berggrunden är på bägge öarna uppbyggd av översiluriska berg
arter. Äldsta lagren, vilka endast gå i dagen på Stora Karlsö, 
utgöras av märgelskiffer på olika sätt växellagrad med märglig 
kalksten. På dessa lager, som spela en kvantitativt underordnad 
roll, följa mäktiga bäddar av kalksten av växlande beskaffenhet, 
vilka sålunda utgöra den dominerande delen av berggrunden.

Upp till Ancylus-sjöns övre gräns utgöras de lösa jordlagren 
till största delen av strandgrus. Klappervallar spela vidare en 
framträdande roll. Å de stora kalkplatåerna dominerar däremot 
vittringsjord. De båda öarna uppvisa betydande olikheter så till 
vida att verkliga hällmarker, där kalksten i större utsträckning 
träder i dagen, äro betydligt vanligare på Stora Karlsö än på 
Lillön.

Klappervallar intaga högsta delen av Lilla Karlsös platå men 
saknas däremot på Storöns. Flyttblock finnas här och var på 
bägga öarna utan att dock spela någon särskilt framträdande roll. 
Vad de geologiska förhållandena beträffar se vidare H. Munthe, J. E. 
Hede och L. v. Post (1927).

Å vardera ön finnes en mindre myr. Den på Stora Karlsö be
lägna ligger instängd av Ancylus-vallen, den på Lillön långt ne
danför densamma och endast några få meter över havets nivå. 
Källor förekomma blott sparsamt. Delta gäller särskilt för Lilla 
Karlsö.

Klimatet är milt och klart maritimt betonat. Några under längre 
tid utförda observationer föreligga ej, men med utgångspunkt från 
vår kunskap om Gotlandsklimatet kan man räkna med en medel
temperatur för året av omkring + 7°, en temperatur för kallaste 
månaden (februari) av omkring — 1° och för varmaste (juli) av 
omkring + 16°. Våren är sen, men hösten lång och mild. Års
nederbörden torde ligga någonstans omkring 500 mm. Luftfuk
tigheten är i förhållande till den låga nederbörden hög, vilket 
spelar en stor roll för vegetationen, ej minst för mossornas del. 
De förhärskande vindarna blåsa från sydväst.

Skogar ha av allt att döma en gång täckt stora delar av öarna. 
Därav återstå nu endast obetydliga rester, å Storön främst vid 
Älmar samt här och var i rasbranterna mellan Utfall och Kupro, 
å Lillön endast i S- och SV-branterna. På Storön ha talrika träd
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och buskar planterats eller såtts i senare tid, särskilt gäller detta 
den vackra lunden i Hien.

Örtvegetationen på Stora Karlsö är sällsynt rik och yppig. För
tjänsten av att densamma så väl bevarats tillkommer i främsta 
rummet Karlsöklubben och speciellt dess framsynte grundare W. 
Wöhler, vilken lagade att fårbetet år 1887 avlystes.

När man från Storön beger sig till Lillön, möts man av en be
klämmande syn. Markerna äro där mycket hårt fårbetade. Kala 
ytor möta vandraren överallt. Det är att hoppas att en ändring 
härvidlag med det snaraste kommer till stånd, så all inte ett av 
landets intressantaste naturminnesmärken på della sält i fortsätt
ningen får vanhelgas.

Vad kärlväxtfloran beträffar är denna mest bekant genom före
komsten av en del relikter från tidigare varma perioder, främst 
då Laduca qaercina och Phyllitis scolopendrium.

Den förste som mig veterligt samlade mossor på Karlsöarna var
G. Wahlenberg. Under sin gotländska resa år 1799 tog han på 
Stora Karlsö en Funaria-ar\, som han även erhöll på ett par andra 
Gotlands-Iokaler. Det var den för vetenskapen nya F. calcarea 
Wg. En av Karlsöarnas intressantaste mossarter var därmed upp
täckt. Vad Wahlenberg för övrigt kan ha samlat av mossor på 
Karlsöarna är mig obekant.

Fram till 1860-talet ökades vår kunskap om Karlsöarnas moss- 
flora endast mycket obetydligt. 1 juli 18(54 hopbragte P. T. Cleve 
en mindre mossamling på Stora Karlsö. Följande år blev ett 
verkligt märkesår ifråga om öarnas bryologiska utforskning. De 
bägge storsamlarna Hj. Holmgren och S. O. Lindberg besökte 
nämligen den 1,5 juni 1865 Storön. Dc synas ha samlat var och 
en för sig, ty deras kollekter avvika starkt från varandra. Bland 
det 40-tal arter de insamlade märkas ej så få av Karlsöarnas in
tressantaste arter. Bland Lindberg’s fynd återfinner man sålunda 
bl. a. Cirriphijllum Vaucheri (ej återfunnen) och Eurhynchium 
stria t alum.

Fram till våra dagar har sedan endast enstaka mossor hemförts 
från Karlsöarna. Intressant är den av R. Sernander (1915) gjorda 
upptäckten av Cleoea hijalina på Storöns alvarmarker.

Ett betydande bidrag till vår kunskap om dessa märkliga öars 
mossflora erhölls genom de insamlingar, som fil. lic. Bengt Pet
tersson år 1936 företog på Stora Karlsö i samband med andra 
botaniska undersökningar. Många av de till ett 40-tal uppgående
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arterna voro förut ej kända från Karlsöarna. Jag star i stor 
tacksamhetsskuld till Pettersson för att lian låtit mig utnyttja 
denna av mig i huvudsak bestämda samling för detta arbete.

Värd att omnämnas är också en betydligt mindre men intres
sant kollekt, hopbragt år 1937 av fil. mag. I. Fröman och bestämd 
av mig. Fröman är initiativtagaren till Karlsöarnas allsidiga bo
taniska inventering, varpå han själv nedlagt ett omfattande arbete. 
Endast till en mindre del äro de intressanta resultaten av dessa 
undersökningar publicerade (se bl. a. Fröman 1938,1940). Muntligen 
har han emellertid lämnat mig ett flertal goda råd och upplys
ningar. För detta ber jag att här få framföra ett varmt tack.

Själv hade jag tillfälle att under år 1943 bedriva bryologiska 
undersökningar på Stora Karlsö under tiden den 6—11 augusti 
och på Lilla Karlsö de två efterföljande dagarna alltså den 12—13. 
Arbetet gynnades av gott väder. En olägenhet var dock att alvar- 
markernas mossvegetation, på grund av särskilt svår torka tidi
gare på sommaren, farit ganska illa. Även under vanliga om
ständigheter är sommaren inte den lämpligaste årstiden för under
sökning av dessa intressanta ståndorter. Det stod därför klart för 
mig att fortsatta, under olika årstider företagna undersökningar 
måste komma att lämna nya bidrag till kännedomen om främst 
alvarmarkernas mossflora.

Lilla Karlsö undersöktes av mig betydligt mera flyktigt än 
Storön och var dessutom även tidigare betydligt sämre utforskad. 
Här bör åtminstone ett dussintal arter till kunna upptäckas. Mina 
egna undersökningar inriktade sig huvudsakligen på att få med 
så många arter som möjligt. Besöket på Lillön företogs samman 
med den framgångsrike utforskaren av Karlsöarnas många biolo
giska hemligheter fil. kand. B. Wahlin och står jag i största tack
samhetsskuld till honom ej blott för all den hjälp han lämnade 
mig under vår gemensamma färd utan även för många värde
fulla råd och upplysningar, som kommit detta arbete till godo. 
Wahlin samlade även på egen hand och med påtaglig framgång 
ej så få mossor under vårt besök på Lilla Karlsö. De komplettera 
på ett värdefullt sätt mina egna fynd.

Sedan denna uppsats så gott som avslutats, erhöll jag till be
stämning tvenne för detta arbete mycket värdefulla samlingar, till 
vilkas upphovsmän jag här uttalar mitt varma tack. Med. stud. 
P. Köhlin insamlade under besök på Stora Karlsö den 12—13 juni 
1944 och, mera kortvarigt, sistnämnda dag på Lilla Karlsö, en
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rik kollektion om ej mindre än 45 arter, av vilka tvenne voro 
för ögruppen nya. Artantalet är så mycket mera anmärkningsvärt 
som K. på min uppmaning lagt huvudvikten vid en enda slånd- 
ortstyp nämligen alvarmarkerna. Den andra samlingen har till 
upphovsman min reskamrat från Lilla Karlsö B. Wahlin, som den 
1 och den 6 oktober samma år insamlade ett 40-tal arter på Stora 
Karlsö. W. hade förutom flera andra vackra fynd lyckats att finna 
den första Riccia-arten för Karlsöarna, R. sorocarpa.

En sammanställning av vad litteratur (se framför allt Hartman’s 
flora, Zetterstedt 1876, Sernander 1894, 1915, Möller 1911 — 
1936 och Arnell 1922, 1925) och samlingar ha att upplysa om 
ger vid handen, att fram till tiden för mina egna undersökningar 
77 mossarter voro kända från Karlsöarna, varav 12 lever- och 65 
bladmossor. Stora Karlsö var representerat genom 73 arter (11 
resp. 62), Lilla Karlsö genom endast 17 arter (2 resp. 15). Genom 
de under åren 1943 och 1944 bedrivna undersökningarna är hela 
antalet kända Karlsö-mossor nu uppe i 130 (21 resp. 109). Stora 
Karlsös mossflora uppvisar 115 arter (20 resp. 95), Lilla Karlsös 
85 arter (9 resp. 76).

Karlsöarnas mossflora är utpräglat artfattig. På ett område av 
motsvarande areal på det svenska fastlandet finner man ofta ett 
artantal liggande omkring 200 och siffror upp emot 300 och än 
mera förekomma om än sällsynt. Orsaken till denna Karlsöarnas 
artfattigdom beror antagligen främst på underlagets starka kalk- 
halt. Denna för med sig att de i allmänhet kalkskygga lever
mossorna spela en underordnad roll, att vitmossor helt saknas 
samt att ett stort antal bladmossor, som man eljest är van att 
finna praktiskt taget överallt, förgäves stå att uppleta. Hela släk
ten såsom Bartramia (saknas på hela Gotland), Plagiothecium och 
Rhacomitrium äro helt orepresenterade och Polytrichum-släktet är 
endast företrätt av P. juniperinum, anträffad på en liten fläck å 
Lillöns platå. Att ett släkte som Philonotis saknas kan ju där
emot ej skrivas på kalkens konto.

Utom spridningsbiologiska och andra orsaker, som kunna tänkas 
spela en roll, så bidrager säkert i hög grad den ringa omväx
lingen av ståndortstyper till det klena artbeståndet. Avsaknaden 
av egentlig skog bör kanske här nämnas i främsta rummet. En 
över så gott som hela landet så ytterligt vanlig art som Hyloco- 
mium Schréberi är ej anträffad någonstädes på Karlsöarna och H. 
splendens är en stor sällsynthet.
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Mossvegetationen på Lilla Karlsö gör ett klart fattigare intryck 
än vad fallet är å Storön. Många av den senare öns mera in
tressanta arter saknas eller uppträda mycket sparsammare. Denna 
skillnad är påfallande och förklaras ej enbart av det förhållandet 
all arealen är mindre och atl Lillön är avgjort mycket sämre 
undersökt. Orsaken torde till ej ringa del sammanhänga med 
det förhållandet, att Lillön uppvisar en betydligt enklare topografi 
än Storön. Ej nog med att antalet ståndortstyper därigenom blir 
mindre, öns sammanhängande, runtom i stort sett jämnt förlö
pande brant utsätter densamma på ett helt annat sätt för vindar
nas för mossvegetationen ogynnsamma, uttorkande verkan än vad 
fallet är på Storön, där vinden ej, på grund av de många ut- 
sprången och inskärningarna, kan göra sig gällande på samma 
sätt. Avsaknaden av vackert utbildade hällmarker samt av det 
märgelskifferlager, vilket på Storön uppvisar en rik och ganska 
säregen mossflora, är också värd att framhållas.

Att mossflorans sammansättning i mycket hög grad är den
samma som å fasta Gotland bör ju ej vara ägnat att förvåna. 
Flertalet av de arter, som särskilt falla i ögonen på den som i 
bryologiskt syfte besöker Gotland, förekomma även här. Jag näm
ner blott några få: Clevea, Eucladium verticillatum, Fissidens cri- 
status, Rhynchostegiella tenella, Scapania aspera, Tortula montana 
och muralis, Trichostomum brachydontium och Zygodon viridissi- 
mus v. occidentalis f. Stirtoni samt de mera sällsynta eller förbi
sedda Barbula Hornschuchiana v. pseudorevoluta (B. obtusula Lindb.), 
spadicea och vinealis, Eurhynchium speciosum och striatulum, Funaria 
calcarea och Rhynchostegium megapolitanum. Märkligt är att prak
tiskt taget samtliga dessa arter också äro funna på de om våra 
alvarmarker starkt påminnande »Steppenheiden» på sydsluttningen 
av Harz. Mossfloran därstädes är på senare tid underkastad en 
ingående undersökning av H. Reimers (1940 a, b).

Fyra av Karlsöarnas mossarter äro hittills ej funna på fasta 
Gotland. Cirriphyllum Vaucheri, som S. O. Lindberg fann på Storön 
och som ej sedan dess blivit återfunnen, är en montan-kontinen- 
tal bladmossa, som i Nordeuropa har sin största utbredning i 
Mellansveriges urkalkstensområde och som på Öland är funnen 
på flera lokaler. Själv fann jag på Stora Karlsö den för Gotland 
nya marchantiaceen Mannia pilosa (Neesiella pilosa-, fig. 2), på 
samma ö den ävenledes nya bladmossan Eurhynchium praelongiim 
samt på Lillön den förut i vårt land endast på Kullaberg i Skåne
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anträffade E. pumilum. Längre fram i uppsatsen komma dessa arter 
att behandlas närmare, här erinrar jag endast om att Mannia 
pilosa är en alpin-kontinental art av egendomlig utbredningstyp, 
Eurhijnchium praelongum en suboceanisk art och E. pumilum slut
ligen en utpräglat oceanisk-mediterran art.

Vad fördelningen av Karlsöarnas mossor ur utbredningssyn- 
punkt beträffar så skall jag endast i all korthet ingå därpå. På
fallande ringa till antalet äro de ubikvistiska arterna, d. v. s. så
dana, som äro ungefär lika vanliga över hela landet. Endast ca 
20 % torde höra hit. Av de övriga arterna utgöra sådana, som 
N-ut i landet äro vanligare, ca. 10 %. Drygt 7s av hela artbe
ståndet utgöres sålunda av arter, som äro vanligare i landets södra 
delar än N-ut. Tar man hänsyn till arternas orientering, då det 
gäller V och O, så gör man den intressanta iakttagelsen att de 
västligt orienterade arterna spela en anmärkningsvärt stor roll. 
De torde väga ungefär jämnt med de östliga. Denna oceaniska 
prägel, då det gäller mossfloran, har jag tidigare påpekat för Got
lands del (Persson 1943 a). Den utgör en egendomlig kontrast 
till landskapets rent geografiskt sett östliga läge och undanskym
mes ej så litet på grund av att de västliga arterna i stor utsträck
ning utgöras av sådana, som äro mer eller mindre kalkbetonade. 
Då Västsverige i stor utsträckning saknar kalk, framför allt i fast 
klyft, så saknas dessa kalkbetonade västliga arter därstädes ofta 
mer eller mindre fullständigt.

Den såväl ifråga om yppighet som om antalet arter rikasle 
mossvegetationen möter man i kalkslupen och de i anslutning till 
dessa uppträdande väldiga block- och jordbranterna. Sin högsta 
utveckling når den i nordlägena å Stora Karlsö. Såväl vid Utfall 
som vid Millsnabb äro de nedstörtade jätteblocken täckta av sväl
lande mossmattor, som ej kunna undgå att fängsla den besökande 
bryologen. Av dominerande arter kunna nämnas Anomodon viti- 
culosus (en av de arter, som allra mest sätter sin prägel på Karls
öarnas mossflora), Dicramim scoparium (också mycket allmän och 
påfallande rikligt fruktificerande), Ditrichum flexicaule, Encalypta 
streptocarpa, Fissidens cristatus (ytterst allmän på ön och ofta fer
til), Homalothecium sericeum, Neckera complanata, Plagiochila, Po- 
rella platyphylla, Scapania aspera (ytterst allmän på Storön, trots 
särskilt efterletande kunde den emellertid ej uppspåras på Lillön) 
och Tortella tortuosa. De allra flesta av dessa arter äro ju, på 
mer eller mindre kalkhaltigt underlag, vanliga var som helst i
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vårt land, åtminstone S-ul. Mera sparsamt uppträdde bl. a. Brijum 
capillare, Campijlinm protensum, Ctenidium molluscum, Distichium 
capillaceum (påfallande sparsam), Eurhynchium striatulum, Leiocolea 
heterocolpos, Lophocolea minor, Metzgeria furcata, Mijurella julacea, 
Rhodobnjum, Tortula montana och muralis, Trichostomum brachy- 
dontium och Zygodon viridissimus v. occidentalis f. Stirtoni.

I de branter och stup, som vetter åt andra väderstreck, blir 
bilden en annan. I de solstekta branterna mot S (jag påminner 
om att Gotland har fler årliga solskenstimmar än någon annan 
del av landet) saknas praktiskt taget all mossvegetation. Vad de 
övriga väderstrecken beträffar så visar sig O-lägena, utan att alls 
kunna gå upp mot N-lägena, avgjort överlägsna V-lägena.

Sannolikt medverka ett flertal faktorer till uppkomsten av denna 
olikhet beträffande O- resp. V-lä ge nas mossvegetation. På grund 
av sitt läge äro öarna starkt vindexponerade. Då de förhärskande 
vindarna blåsa från SV så måste V-sidorna bliva starkare utsatta 
för vindarnas ur mossvegetationens synpunkt ogynnsamma, ut
torkande inverkan. Detta är helt visst en mycket viktig faktor. 
Det ökade saltstänket på V-sidan är kanske ej heller helt bety
delselöst. Vad Stora Karlsö beträffar tillkommer så anhopningen 
på öns V-sida av väldiga fågelkolonier. Den starka övergödsling 
av klipporna, som därigenom kommer till stånd, måste ha en av
gjort ogynnsam inverkan på flertalet mossarter.

Mera komplicerad till sin natur är den faktor, som betingas av 
de olika mikroklimat, som man alltid, då det gäller markupphöj
ningar av Karlsöarnas storleksordning, har att räkna med vid en 
jämförelse mellan O- och V-lägen (liksom givetvis också vid andra 
expositionsförhållanden). R. Geiger (se bl. a. 1930) har i ett fler
tal arbeten belyst dessa intressanta problem.

En mycket kortfattad redogörelse för tillämpliga delar av Geiger’s 
undersökningar, vilka hänföra sig till berg och kullar med en 
ungefärlig höjd av mellan 50 och 100 m (»Hügeln»), ger vid han
den att, om inga speciella förhållanden t. ex. olika molnighet vid 
olika tider på dygnet etc. inverka, olika såväl temperatur- som 
nederbördsförhållanden göra sig gällande i O- resp. V-lägen. Vad 
först temperaturförhållandena beträffar så uppnås först och främst 
en starkare uppvärmning av V-lägena. Detta beror bl. a. på att 
den effekt, som den direkta solbestrålningen där åstadkommer, 
adderar sig till den som uppkommer därigenom att V-lägena un
der den föregående delen av dagen, med den stigande dagstem-
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peraturen, undergått en ständigt fortsatt uppvärmning, under 
det att O-lägena, innan de träffas av morgonsolens strålar, under 
natten avkylts. Dessutom åtgår här en ofta betydande värme
mängd för att avdunsta under nattens lopp uppkommen fuktighet.

Geiger framhåller vidare att, då västliga vindar råda, den största 
nederbörden ej, som ju är det normala under makroklimatiska 
förhållanden, faller på Y-sidan utan i stället på O-sidan (närmare 
bestämt på denna sidas flanker, ungefär i bälten mellan N och 
ONO och mellan S och OSO). Enligt vad E. v. Krusenstjerna 
haft vänligheten meddela mig är detta intressanta förhållande re
dan långt före Geiger konstaterat av H. E. Hamberg (189(5).

Vi skola nu se till i vad mån dessa mikroklimatiska olikheter 
skulle kunna tänkas inverka på mossvegetationen i O- resp. V- 
lägen å Karlsöarna. Vad först temperaturförhållandena beträffar 
så bör ju den starkare uppvärmningen av V-lägena först och 
lrämst verka uttorkande och därför på flertalet mossarter, helst 
som det här i huvudsak rör sig om klippmossor, ha en ogynn
sam inverkan. Till denna uttolkning adderar sig så den redan 
omnämnda, som åstadkommes tack vare vindarna. 1 S-lägena 
leder denna starka, genom samverkan åstadkomna uttolkning till 
att, såsom redan omtalats, någon mossvegetation praktiskt taget 
ej existerar.

I den på O-sidan högre nederbörden ha vi givetvis en för moss
vegetationen klart gynnsam faktor. Det synes mig därför klart 
att de mikroklimatiska förhållanden, som man på grund av topo
grafien kan förvänta på Karlsöarna, klart visa hän på ett, ur 
mossvegetationens synpunkt, företräde för O-lägena jämfört med 
V-lägena.

Intressant är att v. Krusenstjerna, oberoende av mig, kommit 
till liknande resultat vid sina undersökningar av Uppsala-traktens 
mossflora. En redogörelse för hans intressanta rön kan förväntas 
inom kort i hans gradualavhandling.

Vad övriga ståndorter beträffar skall jag endast uppehålla mig 
något vid dels platåernas, dels också grottornas mossvegetation. 
Vad de förra beträffar så blev min undersökning, särskilt på 
grund av den olämpliga årstiden, ganska flyktig. Intressant var 
fyndet på Stora Karlsö, på »skarp alvarmark», av den redan förut 
omnämnda för Gotland nya, på Öland mycket utbredda alpina 
marchantiaceen Mannia pilosa (Neesiella pilosa). Den växte sam
man med bl. a. den redan av R. Sernander på Storön anträffade,
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till samma grupp av levermossorna hörande Cleuea hyalina (C. 
suecica.) Längre fram i uppsatsen lämnar jag en med karta (fig. 2) 
illustrerad framställning av Mannia pilosa's utbredning i Nor
den m. m.

Våra alvarmarkers starka inslag av alpina element - liksom 
också av starkt värmekrävande sådana — är ju, även då det 
gäller mossorna, en välkänd sak. Dessa alpina arter äro ej blott 
till antalet ganska talrika, de uppträda också ofta påfallande 
rikligt. 1 motsats härtill förefaller det som om dylika alpina 
mosselement ej, i varje fall ej kvantitativt, skulle spela samma 
framträdande roll i de branter och stup, som särskilt på Gotland 
äro ganska allmänna. Säkert är att detta förekomstsätt i långt 
högre grad undgått att bliva uppmärksammat. Då konkurrensen 
på alvarmarkerna anses vara jämförelsevis svag på grund av att 
bara jordfläckar, ofta nybildade, där äro en vanlig sak, så kan 
det ligga nära till hands att tänka sig möjligheten av alt ge
nom långdistansspridning mossarter skulle kunna få fast fot på 
desamma (på de bara jordfläckarna bli ju förhållandena i viss 
mån analoga med dem då man planterar in alpina m. fl. växter 
i en trädgård). Det synes mig då vara av ett visst intresse att 
lägga fram ett exempel på uppträdandet i kalkbranter på Got
land av ett par alpina mossarter, vilka med ej ringa fog kunna 
anses vara glaciala relikter. Det gäller tvenne arter av det alpina 
bladmossläktet Ortholhecium nämligen 0. intricatum (Hn) Br. & 
Sch. och O. rufescens (Brid.) Br. & Sch. I bägge fallen rör det 
sig om i branter, klipphålor etc. växande, utpräglat kalkford- 
rande arter. Båda ha en stor utbredning i den skandinaviska 
fjällkedjan, där de ofta uppträda tillsammans. S om fjällen finner 
man i vårt land 0. intricatum på ett halvt dussin lokaler på Got
land, på det för sin rikedom på alpina element välkända Om
berg, på en lokal å Västgöta-siluren samt slutligen på några få 
lokaler i Dalsland. Den starkt iögonfallande O. rufescens, den 
kanske ståtligaste fjällmossa vi ha, uppträder utanför fjällkedjan, 
vad vårt land angår, endast på tvenne lokaler. Dels är den känd 
från en av 0. intricatum’s lokaler i Dalsland, dels från en av 
samma arts lokaler på Gotland. Jag har haft tillfälle att bese 
bägge lokalerna. Dalslandslokalen: N. Båsane i Dalskog sn, en 
ravinliknande bildning, är en av de märkligaste mosslokaler vi 
överhuvud taget ha i landet. En mängd sällsynta arter av skilda 
slag uppträda här. I detta sammanhang nöjer jag mig med att
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notera förekomsten av de båda Ortliolhecium-arterna samt den 
alpina bladmossan Mnium hymenophylloides. Denna sistnämnda 
intressanta art, som anträffats på ännu en lokal i Dalsland, på
träffar man annars icke i landet förrän i Härjedalen. Norge upp
visar i Ringerike ett liknande isolerat uppträdande av arten nedom 
fjällen.

På Gotland upptäckte 1. Söderberg (C. Jensen 1939) de bägge 
Orthotliecium-arterna växande tillsammans på kalkklippor vid södra 
stranden av sjön Ramträsk i Lojsta sn.

Av största intresse är nu att såväl Orthothecium-arierna som 
Mnium hymenophylloides äro ytterst sällsynta med frukt. Ja, den 
senare arten, trots att den har en vid utbredning å norra hemi- 
sfären, är endast en enda gång funnen med frukt. Vad Ortho- 
thecium-arlerna beträffar så fann jag vid genomgång av Riks
museums rika nordiska material ej ett enda svenskt fruktexemplar 
av dessa arter. Av O. intricatum fanns ett fruktexemplar från 
Dovre, av O. rufescens dels ett från Lidfjeld i Sand herred av 
Rogaland, dels ett från Stjördalen i Nordtröndelag. Alt bägge 
dessa arter, vilka praktiskt taget ej utbilda frukt, genom lång- 
distansspridning skulle ha fått fast fot på samma lokal, förefaller 
föga troligt och det får väl anses som mest sannolikt att de på 
sina lokaler i södra Sverige äro att betrakta som glaciala relikter.

Till slut blott några ord om grottornas mossflora. Vanliga 
arter äro bl. a. Amhlystegiella Sprucei, Cratoneurum filicinum, Eu- 
cladinm verticillatum, Eurhynchium Sivartzii, Rhynchostegiella le
nei la och Thamnium. Av mera sällsynt uppträdande arter nämner 
jag Fissidens minutulus, Mnium stellare, Seligeria Doniana och Taxi- 
phyllum depressam samt den mest intressanta mossa jag erhöll 
på Karlsöarna, nämligen Eurhynchium pumilum. Denna utpräglat 
oceanisk-mediterrana art upptäcktes som svensk medborgare av
S. Waldheim (1934) år 1933 på Kullaberg i Skåne. Tidigare var 
den i Norden endast känd från en lokal i Danmark: trakten av 
Svendborg på södra Fyn. Den har en stor utbredning i västra 
och södra. Europa samt är vidare känd från Algeriet, Madeira, 
Kanarieöarna och Azorerna. H. Reimers (1941) omtalar en lokal 
i Brandenburg.

Eurhynchium pumilum anträffades av mig i den på NV-sidan 
av Lilla Karlsö belägna, under Ancylus-tiden uppkomna Phyl- 
litis-grottan Norder vagnhus. Den växer ganska långt in i grottan 
och bildar där på ett begränsat område av grottans botten ett
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löst överdrag. Inblandning av andra arter förekommer endast i 
obetydlig utsträckning men omedelbart intill Eurhynchium pumi- 
lum’s växtplats anträffades bl. a. E. Swartzii, Fissidens minutulus, 
Mnium stellare, Rhynchostegiella tenella. Seligeria Doniana, Taxi- 
phyllum depression och Thamnium samt den vackra suboceaniska 
marchantiaceen Conocephalum conicum, som här synes ha sin 
enda växtplats på Karlsöarna.

Polacken A. J. Zmuda (1915) har i ett intressant arbete skildrat 
den rika mossfloran i ett stort antal i Tatra belägna, åtminstone 
delvis mycket stora grottor. Han fann ett 50-tal arter, vilket är 
ungefär 3 gånger så mycket som Karlsö-groltorna kunna uppvisa. 
Flertalet av de arter, som uppträdde i grottorna, anträffades också 
på lokaler utanför desamma. Zmuda gjorde nu den intressanta 
iakttagelsen att flertalet arter nådde avsevärt högre då de före- 
kommo i grottorna än då de växte på andra lokaler. Ofta rörde 
det sig om ett par hundra meter och mera. Tydligt är att grot
torna utgöra ett gott skydd mot kölden.

Som alldeles särskilt anmärkningsvärda fynd anför Zmuda Eu
rhijnchium pumilum, Neckera Besseri och Scleropodium illecehrum. 
Neckera-arten förekom i flertalet grottor, de båda övriga, vilka 
här ha sin enda förekomst i Polen, endast i vardera en grotta. 
Enligt Zmuda skulle det i samtliga fall vara fråga om oceanisk- 
mediterrana arter, vilka som relikter fortleva i grottorna. Hans 
tolkning förefaller sannolik då det gäller Eurhynchium- liksom 
Scleropodium-arten. Ifråga om Neckera Besseri gör han sig emel
lertid skyldig till ett uppenbart misstag. Denna även i vårt land, 
ehuru sällsynt, förekommande art har en ostligt-kontinenlal ut
bredning och då den dessutom är starkt skuggälskande, är dess 
förekomst i Tatra’s grottor på intet vis anmärkningsvärd.

Eurhynchium pumilum uppträder alltså såväl i Tatra som å 
Lilla Karlsö, i bägge fallen klart utanför sitt egentliga utbred
ningsområde, i grottor. Detta är av intresse, då jag eljest ej 
kunnat finna några uppgifter om dess förekomst å dylika lokaler. 
Då Zmuda’s undersökningar visa hän på ett varmare lokalklimat 
i grottorna och då fuktighetsförhållandena här måsle vara gynn
samma, synes mig mycket tala för att detta deras uppträdande 
passar bra in på vad man föreställer sig i fråga om en relikt
förekomst. Att arten hör till de mera sällan fruktsättande mot
säger ej ett sådant antagande.

I nedanföljande artlista markeras Stora Karlsö med S., Lilla
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Karlsö med L. Följande namnförkortningar då det gäller insam- 
lare förekomma: BP. = Bengt Pettersson; BW. = B. J.O. Wahlin; 
Hj H. = Hj. Holmgren; IF. I. Fröman; PK. — P. Köhlin; SOL. =
S. O. Lindberg. Mina egna insamlingar markeras med ! Ett! efter en 
insamlare anger att även författaren tagit arten på lokalen ifråga. 
I samtliga fall där fruktexemplar erhållits har delta markerats 
med fr. (R) och (U) anger att beläggexemplar finnas å Natur
historiska Riksmuseum, Stockholm resp. å Botaniska museet, Upp
sala. Om samma insamling finnes representerad å bägge stäl
lena så anges endast (R). Till slut påpekar jag blott att de lokal
uppgifter jag erhållit ibland förkortats.

Levermossor.
Riccia sorocarpa Bisch. — S. Röjsu hajd samman med Clevea BW.
Clevea hyalina (Somm.) Lindb. [C. suecica Lindb. 1879; C. hyalina 

v. suecica (Lindb.) K. Müll. 1906—1911] — S. på »skarp alvarmark» enl. 
R. Sernandek (1915); Röjsu hajd strax S om Björkar i hällspringa sam
man med Potlia lanceolata PK.; Millsnabbsberget BW.; Röjsu hajd mellan 
Ancylusvallen och Björkar samman med Mannia pilosa\

De nordiska bryologerna ha i allmänhet fört C/euea-exemplar från låg
landet till C. suecica Lindb., exemplar från fjällområdena till C. hyalina. 
II. W. Arnell (1928) håller fortfarande de båda arterna isär. 11. Buch (1936) 
upptar samtliga finska exemplar under C. hyalina. N. Albertson (1941) för 
de första i Västergötland funna C/enea-exemplaren till C. suecica men ut
talar tvivelsmål angående möjligheten att hålla de båda arterna åtskilda. 
Han påpekar riktigt omöjligheten av att på grundval av det otillfreds
ställande Cfenea-materialet i våra samlingar komma till full klarhet i saken.

Utanför Norden har C. suecica ej beaktats så mycket. K. Müller (1940) 
upptar den i sista upplagan av sin europeiska levermossflora, som va- 
rietet av C. hyalina, från Öland och Gotland, Finland, Salzburg samt 
några lokaler i Schweiz. Som karakteristiskt för v. suecica anger Müller: 
»Bauchschuppen viel kleiner als beim Typus, am Rande nicht vorste
hend. Träger der $-Köpfchen kurz, am oberen Ende fast ohne Schuppen.» 
Han nämner sålunda intet om några andra av S. O. Lindberg (1879) an
givna karaktärer främst då att bålen hos C. suecica skulle vara närmast 
plan, hos C. hyalina djupt rännformig.

Under våren och sommaren år 1944 erbjöd sig för mig goda tillfällen 
att på levande material tränga Cfeuea-problemet närmare inpå livet. I 
slutet av maj upptäckte S. Arnell och förf. den första C/euea-lokalen i 
Södermanland. Vid Kroka nära N-ändan av Utö växte den ganska rikligt. 
Senare fann jag den i massvegetation på Ängsberget (höjd 40) nära öns 
S-ända. 1 slutet av juli påbörjade jag en månadslång undersökning av 
mossfloran inom Abisko nationalpark i Torne lappmark, varvid jag under 
några exkursioner hade förmånen att åtnjuta S. Arnell’s sällskap. Å det 
till en del inom nationalparken belägna fjället Tsasinnjaskatjåkko (Slåtta-
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tjåkko) hade G. Samuelsson (1920) påträffat C. hyalina å dess hittills enda 
kända lokal i de svenska fjällen. Arten visade sig vara mycket utbredd 
inom nationalparken, där den, ofta rikligt, uppträdde i övre delen av 
björk- och nedre delen av den alpina regionen.

Å Utö- liksom på Abisko-lokalerna visade det sig att såväl bålens all
männa utseende och form, bukfjällens utbildning som längden av recep- 
taklerna voro underkastade betydande variationer. Någon möjlighet att 
på karaktärer av sådant slag hålla Clevea hyalina och C. suecica isär före
finnes ej. Detta är för övrigt ej annat än vad man kunnat vänta sig. Känt 
är ju hur mycket marchantiaceerna i allmänhet variera just i de nyss 
nämnda karaktärerna. Orsaken härtill ligger helt visst främst i att de så 
ofta, på grund av deras val av ståndort, äro utsatta för uttorkning. Mycket 
fatala felbestämningar, även till släktet, ha t. ex. skett genom att arter, 
som normalt ha långskaftade honinflorescenser, ofta förelegat i exemplar 
där de senare varit helt eller i det närmaste oskaftade.

Mannia pilosa (Horn.) Frye & Clark [Grimaldia pilosa (Horn.) Lindb.; 
Neesiella pilosa (Horn.) Schffn.; Grimaldia Sibirien (K. Müll.) Mass.?] — S. 
Röjsu hajd ungefär mitt emellan Ancylus-vallen och Björkar, samman 
med bl. a. Clevea, Fissidens adianthoides samt Tortella fragilis och tortu- 
osa, fr.!

Ny för Gotland! Exemplaren befunno sig i dåligt skick, som var att 
vänta på grund av tiden för insamlingen, men voro säkert bestämbara. 
Honinflorescensernas skaft voro, sannolikt på grund av den ihållande 
torkan under sommaren 1943, ytterst korta.

Mannia pilosa är en alpin, starkt kalkkrävande, i fertilt tillstånd lätt 
igenkänd marchantiacé av närmast kontinental utbredningstyp. Enligt 
K. Müller (1940) kan dess utbredning anges sålunda: Ostalperna, Tatra, 
Fennoskandia, Perm-området i nordöstra Ryssland, Amur- och Jenisej- 
områdena i Sibirien [vartill kan läggas Lena-området (H. W. Arnell 1913)], 
Spetsbergen, Grönlands O-kust samt Nordamerika: Vermont, Quebec, Kung 
Oskars Land och Alaska. Vad dess val av växlplats beträffar synes 
mig H. W. Arnell (1928) karakterisera detsamma väl då han säger att den 
i sitt sydliga utbredningsområde i Skandinavien förekommer på »sol- 
öppna kalkhällar och tuvkanter», i sitt nordliga »i jordfyllda klippspringor 
och på myllklädda bergväggar».

Jag har närmare studerat artens utbredning i Norden och på en karta 
(fig. 2) inlagt alla nu kända lokaler för densamma inom detta område. 
Åtskilliga nya lokaler meddelas å denna karta. P'rån södra delarna av 
landet kände Arnell (1. c.) endast några lokaler på Öland samt de tvenne 
nyss för Clevea angivna Upplands-öarna Munkö och Runmarö. På senare 
tid har N. Albertson funnit arten på ett flertal nya lokaler på Öland. 
Från att förut endast ha varit känd från det stora alvaret har den visat 
sig vara utbredd över praktiskt taget hela ön. En mycket intressant upp
täckt gjordes av Albertson då han i maj 1944 fann vackert fertila exem
plar av arten i Västergötland: Karleby sn, Karleby hed. På elt ställe 
växte den samman med bl. a. Clevea och Reboulia, på ett annat bildade 
den en liten grupp i kanten av en med kalkgrus täckt häll, intagen av 
»Tortella riyidifolia-soel». Sedermera har det visat sigalt den framgångs-
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Fig. 2. Utbredningen av Mannia pilosa i Norden.

rike utforskaren av bl. a. Västgöta-silurens mossflora A. Hülphers redan 
1937 funnit Mannia pilosa på denna lokal. Det var emellertid på hösten, 
exemplaren voro sterila och blevo ej igenkända som denna art.

År 1942 fi mno A. Silfversparre och förf. arten på urkalk vid Viksnäs 
i Västerljung sn av Södermanland (Persson 1943 b). År 1944 togs den av S. 
Arnell och mig samman med Clevea vid Kroka på Utö i samma landskap.

Vad fjällkedjan beträffar kände H. W. Arnell (1. c.) arten endast från 
tre lokaler i Torne lappmark. År 1932 samlade jag den på det lilla kalk 
rika Laxfjället vid Tärna i Lycksele lappmark (Persson 1940). 1 samma 
lappmark togs den år 1934 å Mieskatfjället invid sjön Gräsvattnet av 
Allan Uggla (R; det. mihi). I Pite lappmark är den år 1932 av Th. och 
Astrio Arwidsson tagen på O-sidan av Reti vid Vuoggatjålmejaure (R; 
det. mihi). Från Lule lappmark känner jag följande lokal: Jokkmokk sn,
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Xjammats 15.7 1891 E. Nyman (R.; det. B. Kaalaas). Slutligen lia flera lo
kaler tillkommit för Abisko-trakten i Torne lappmark.

För Norges vidkommande har jag utnyttjat det utomordentliga arbete 
om landets levermossor, som den framstående liepatikologen E. Jorgen
sen (1934) skänkt oss. C. och R. Hartman m. fl. svenskars insamlingar av 
arten i Dovrefjällen, som Jörgensen anför, men av vilka han ej sett 
exemplar, äro av mig kontrollerade. Detsamma gäller om åtskilliga lo
kaler inom Nordlands och Tromsö amt, där H. \V. Arnell står som in- 
samlare. Några förut opublicerade norska lokaler kunna också tilläggas. 
Under namn av Marchantia tenella [= Asterella Ludwigii (Schw.) Und.] 
togs den av G. Wahlenberg den 9 augusti 1807 i »bergbranten vid Dale» 
enligt exemplar i Uppsala-museet. Exemplaret har i senare tid blivit fört 
till Mannia pilosa. Genom välvillig hjälp av WAHLENBERG-kännaren faktor 
S. Borgman, Uppsala, har jag fått reda på att lokalen är belägen vid Sör- 
foldabottn, d. v. s. vid innersta ändan av Sörfolden (numera Sörfolla), den 
djupa fjord, som N om Saltfjord och Bodö tränger in i Norge. Detta är 
kanske första gången arten överhuvud taget insamlats, ty Jörgensen (1. c.) 
anger dess äldsta norska lokal sålunda: »STrd. Tydal, fjellene i Stuedalen, 
Hornemann (if. Hornemann 1810)» och anger tidpunkten för dess insam
lande sålunda: »Hornemann 1810 eller for». Den danske professorn i bo
tanik J. W. Hornemann var den som först uppställde denna art.

Andra förut opublicerade norska lokaler äro: Nordland. Okstinderne 
7. 1932 K. G. Lillieroth o. förf. (R); Salten, Junkersdalen vid vägen till 
Skaiti 8.1931 I. Söderberg samt Troms. Renö (3 mil N om Tromsö; förf:s 
anm.) 12.6 1875 F.R. Kjellman och A. N. Lundström (U).

För Finland uppger H. W. Arnell (1. c.) endast Kuusamo. Ännu i H. Buch’s 
(1936) utmärkta, tyvärr blott på finska utkomna, levermossflora över Fin
land anges blott denna landsända. Genom tillmötesgående av Buch ocb 
av den bryologiskt mycket verksamme fil. mag. A. V. Auer, som själv sam
lat Mannia pilosa på ett ej ringa antal lokaler, kan jag lämna betydligt 
utökade upplysningar för Finlands vidkommande. I Kuusamo liksom i 
det strax N därom liggande Salla är arten ingalunda sällsynt. Då Auer i 
ett inom kort utkommande arbete skall redogöra för dessa intressanta 
trakters levermossflora, så har jag nöjt mig med att på kartan inlägga 
lokalerna. Söder om detta nordfinska centrum för arten uppträder den
samma på tvenne isolerade lokaler nämligen: Karelia ladogensis: Soanlahti, 
Ypäkkö, Linnunnenänmäki på O-sidan av sjön Jänisjärvi 1936 A. J. Huus- 
konen samt Karelia borealis: Säyneinen, Siikajärvi, Iluosiaisniemi 1934 A. 
Vaarama. I Finland liksom oftast eljest uppträder arten i regel fertil.

Vid studiet av Mannia pilosa-kartan är det några omständigheter, som 
alldeles särskilt måste beaktas. Först och främst måste starkt framhållas 
att levermossornas utbredning i Norden ännu långt ifrån är utforskad. 
Som överallt ha de kommit åtskilligt i efterhand gentemot bladmossorna, 
vilka i sin tur ha fått stå tillbaka för kärlväxterna. Men ej nog härmed, 
bland levermossorna höra marchantiaceerna till de allra sämst kända. 
Frukterna, utan vilka de ofta äro svåra att upptäcka, utvecklas tidigt och 
försvinna snart och när sommaren inträtt och samlarna mera allmänt 
äro verksamma så återstå ofta endast mer eller mindre nedvissnade bålar.

24—44676 Svensk Botanisk Tidskrift 1944
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Minst lika viktigt att observera är att Mannia pilosa är en utpräglad 
kalkart. Även om varje dess lokal vore känd, så skulle en utbredningskarta 
över arten för det relativt kalkfattiga Nordens vidkommande alltid få ett 
mycket brokigt utseende.

Med beaktande av dessa synpunkter gå vi nu till ett studium av kartan. 
Vi finna då att Mannia pilosa har en betydande utbredning i fjällkedjan 
och att denna utbredning har en tydlig bicentrisk tendens. H. Weimarck 
(1937) uppfattar också arten som en bicentrisk sådan. Särskilt anmärk
ningsvärd är frånvaron av lokaler i det ingalunda kalkfattiga och jämfö
relsevis väl undersökta svenska landskapet Jämtland (vad den norska strax 
nedom 63:e breddgraden belägna lokalen beträffar så är dess exakta läge 
okänt, den hänför sig till .1. W. Hornemann’s insamling i början av 1800- 
talet). Jämför man Mannia pilosa-kartan med den av Weimarck (1. c.) upp
gjorda kartan över marchantiaceen Peltolepis grandis Lindb., som W. upp
fattar som en »ubikvistisk fjällart av Pinguicula alpina-typ», så framträder 
en klar skillnad, som knappast kan förklaras såsom enbart beroende på 
undersökningarnas ojämnhet. Långt söder om detta alpina utbrednings
område uppträder arlen i södra delen av Sverige: Öland (rikligt), Stora 
Karlsö, Stockholms skärgård och Västergötlands silurområde. I Finland 
finna vi i viss mån ett liknande förhållande: mot ett nordligt utbrednings- 
centrum i Kuusamo och Salla svara tvenne strölokaler S-ut, den ena av 
dem i det på alpina växter så rika Karelia ladogensis.

Mannia pilosa’s utbredning uppvisar påtagliga likheter med en del andra 
nordiska mossors. Främst kanske då med den, som Clevea hgalina företer 
(de två arterna uppträda mycket ofta tillsammans). Då en ingående dis
kussion av den senare artens utbredning m.m. är att förvänta av N. Al
bertson, avstår jag från att ingå därpå. I stället skall jag fästa uppmärk
samheten på de av Albertson (1940 a, b) närmare studerade bladmos
sorna Rhytidium rugosum (Hedw.) Lindb. och Scorpidium turgescens (Th. 
Jens.) Mönkem. I bägge fallen är det, liksom då det gäller Mannia pilosa, 
fråga om kalkfordrande arter av mer eller mindre alpin, närmast konti
nental utbredningstyp. Bägge arternas utbredning i fjällkedjan och, ej 
minst, i låglandet uppvisar påtagliga likheter med Mannia pilosa’s. Främst 
gäller detta Scorpidium turgescens. Denna art är visserligen ej känd vare 
sig från Finland eller från Stockholms skärgård. Detta kan emellertid 
tänkas bero på saknaden av eller fattigdomen på lämpliga lokaler för 
denna ekologiskt ganska specialiserade art. För övrigt är likheten i ut- 
bredningsavseende med Mannia pilosa slående: ett bicentriskt betonat upp
trädande i fjällkedjan kombinerat med förekomster dels på Öland och 
Gotland, dels å Västgöta-siluren.

II. W. Arnell och C. Jensen (1910) föra Scorpidium turgescens till sina 
»Alpine Ubiquisten». Med den terminologi de använda skulle Mannia pilosa 
räknas till »Östliche alpine Arten». Denna skillnad i den allmänna utbred- 
ningstypen (märk särskilt Scorpidium turgescens’ uppträdande i Storbritan
nien) överensstämmer väl, om endast klimatologiska synpunkter anläggas, 
med den skillnad ifråga om de båda arternas utbredning i Skandinavien, 
som kartorna utvisa. Såväl Scorpidium turgescens’ något starkare represen
tation i de mellan de bicentriska områdena liggande mera oceaniskt be-



TILL KÄNNEDOMEN OM KARLSÖARNAS MOSSFLORA 349

tonade delarna av fjällkedjan som Mannia pilosa’s så gott som totala från
varo på det jämfört med Öland betydligt mera oceaniska Gotland skulle 
kunna tänkas få sin förklaring på grund av klimatologiska orsaker. Givet
vis kunna även andra, särskilt historiska omständigheter tänkas spela in.

Albertson (1. c.) uppfattade närmast Rhytidium och Scorpidinm turgescens, 
på deras lokaler S-ut, som glaciala relikter. Ilärför talade bl. a. starkt att 
dessa arter mycket sällan utbilda frukt. Detta gäller ej alls Mannia pilosa, 
som tvärtom mycket ofta ar fertil. Här måste man alltså på allvar taga 
med i beräkningen möjligheten av mera recent spridning. Sporstorleken 
är visserligen, för att vara hos en mossa, ovanligt stor, 60—70 g (mot ge
nomsnittligt något över 20 g hos våra nordiska mossor enligt en samman
ställning jag i detta sammanhang gjort) men kan ej anses utesluta möjlig
heten av vindspridning från fjällkedjan (se Romell’s utmärkta arbete år 
1938). Startmöjligheterna för sporerna då det gäller artens vanligaste lo
kaler i fjällen (klipphålor och skrevor) måste dock bedömas som ganska 
dåliga.

Möjligheten av fågelspridning måste också beaktas. Påfallande är i huru 
ringa grad man beträffande mossorna, liksom för övrigt också andra krypto
gamer, tagit hänsyn till denna möjlighet. Med avseende på de högre 
växterna har mera uträttats men uppgifterna äro ofta motstridiga. Som 
ett bidrag till utvecklandet av detta spridningsbiologiska forskningsom
råde föreslår jag att försök med brevduvor företagas. Denna möjlighet 
synes ej tidigare ha beaktats. Försök borde utföras under de mest skif
tande förhållanden beträffande flygdistanser, fåglarnas utrustande med 
diasporer etc.

Sammanfattningsvis skulle kunna sägas, att det visserligen kan synas 
ligga nära till hands att uppfatta Mannia pilosa, på dess lokaler S-ut, som 
en glacial relikt, men att frågan ingalunda kan anses vara avgjord.

Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi — S. 1845 P. C. Afzelius (U) m. fl.; ta., 
ibland fr.! L. 1845 P. C. Afzelius (U); ej sails.!

Conocephalum conicum (L.) Dum. — L. enl. J. E. Zetterstedt (1. c.); 
Norder vagnhus!

Marchantia polymorpha L. — S. Svarlsprang! L. nära »Trädgården» BW.
Metzgeria furcata (L.) Dum. — S. BP.; PK.; a! L. två lokaler!
Riccardia pinguis (L.) Gray — S. sipperslänt nedom Utfall!
Pellia Fabbroniana Raddi — S. sipperslänt nedom Utfall BW.!
Barbilophozia barbata (Schmid.) Lske — S. O om fyren sparsamt i tuvor 

av Dicranum scoparium BP.
Leiocolea heterocolpos (Thed.) Buch — S. 1864 P. T. Cleve (R.; s. n. 

Jnngermania Miilleri); ej sails.! L. en lokal!
Cleve’s exemplar, som II. W. Arnell (1925) upptagit som Jungermania 

Miilleri N. [Leiocolea Muelleri (N.) Buch], uppvisar de för L. heterocolpos 
karakteristiska gonidierna. Så är förhållandet också med en av IIj. Holm
gren i juni 1865 vid »Klinte» på Gotland tagen Leiocolea, som bestämts 
av Arnell till Miilleri.

Lophozia excisa (Dicks.) Dum. — S. Norderhamn på strandvall mellan 
Utfall och bryggan i tuva av Dicranum scoparium BP.

Tritomaria quinquedentata (Ehrh.) Ilowe — S. O om Utfall; strax S om 
Norderslätt på Frullania Tamarisci - Hylocominm splendens-lokalen!
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Chiloscyphus pallescens (Ehrh.) Dum. — S. sipperrännil nära Rönnudden!
Lophocolea minor N. — S. nära Utfall; Spangar; Söderslätt; Lerberget!
Plagiochila asplenioides (L.) Dum. — S. SOL. (R; som inblandning i ett 

ex. av Fissidens cristatus) m. fl.; a.! L. f 1st.!
Scapania aspera Bernet — S. SOL. (R); BP.; BW .; a.!
Trots speciell eftersökning kunde jag ej upptäcka denna storväxta, vackra 

levermossa, en av Storöns karaktärsarter, på Lilla Karlsö.
S. aequiloba (Schw.) Dum. anges av H. W. Arnell (1928) som på »(til. 

flerest.». Han slöder sig härvidlag tydligen på den utredning av de svenska 
Scapania-arterna, som han några år tidigare företog (Arnell 1922). H. Buch 
(1928) hänvisar i sin utomordentliga Scapaniacé-monografi beträffande ar
tens svenska utbredning till »Arnell (1922)». År 1929 reviderade emellertid 
Buch Arnell’s aequiloba-exemplar och visade det sig att Gotlands-exem- 
plaren så gott som helt hörde till S. aspera, en på Gotland närmast allmän 
mossart. Bl. a. hörde ett av I1j. Holmgren på Stora Karlsö taget exemplar, 
som Arnell uppfört under S. aequiloba, till S. aspera. Själv har jag endast 
sett S. aequiloba från en gotländsk lokal. .1. E. Zetterstedt bar nämligen 
tagit den vid Etelhem växande samman med S. aspera.

S. calcicola (Arn. & Perss.) Ingh. - S. SOL. [U;s. n. Marlinellia curla 
(Mart.) Lindb.]; Röjsu hajd dels nära Röjsu dels mellan detta och Hästkliv 
PK.; Röjsu hajd N om Björkar BW.; strax S om myren! L. en lokal!

Lindberg’s exemplar, som är dåligt utvecklat, har av 11. W. Arnell 
(1925) förts till S. mucronata Buch, en art, som därför måste strykas från 
listan på Karlsö-levermossor.

Cephaloziella byssacea (Roth) Wst. [C. divaricata (Franc.) Schffn.] - S. 
lund S om Utfall, mossigt block i tuvor av Dicranum scoparium BP.; Mill- 
snabbsberget samman med Clevea BW.

v. papillosa (Douin) n. c. [Cephalozia papillosa Douin 1901; Cephaloziella 
papillosa (Douin) Schffn. 1905; C. Douini Schffn. 1905; Cephalozia asperifolia 
C. Jens. 1897 non C. asperifolia (Tayl.) St. 1906; C. asprella St. 1906; Ce
phaloziella Starkii v. asperifolia (C. Jens.) Macv. 1926] — S. lund S om Ulfall 
samman med huvudformen; Norderhamn på strandvall O om bryggan i 
tuvor av Dicranum scoparium BP. L. platån, i tuva av Dicranum Miihlenbeckii!

Porella platyhylla (L.) Lindb. — S. 1863 P. T. Cleve (U) m. fl.; a.! L. a.!
Denna art trivs särskilt bra på kalk, vilket märkligt nog föga beaktats 

i litteraturen. S. M. Macvicar (1926) säger dock rörande dess utbredning 
i Storbritannien »frequent in calcareous districts but not confined to them».

Frullania Tamarisci (L.) Dum. — S. Marmorberget strax ovanför Ilien 
samman med Camptothecium lutescens och Thuidium abietinum PK.; strax 
ovanför Ancylus-vallen invid vägen från Norderslätt S-ut; Röjsu hajd ovan 
Kupro på en helt liten sten!

Vitmossor.
(År 1890 fann R. Sernander (1894) i myren på Stora Karlsö ett par 

Sphagnum-arler. Han skriver (s. 31): »Ute i myren fanns en rismosstufva. 
Den mätte 275x175 cm och var omgifven af en dyig kanal med ymnig 
Fontinalis antipyretica v. gigantea Sull. Dess underlag var troligen en gam
mal Carex panicea-iovmation. Bottenskiktet utgjordes af Sphagnum palustre
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och acutifolinm, fältskiktet af: Calluna vulgaris, Vaccinium Vitis idaea, 
Myrica Gale, Lythrum Salicaria, Spiraea Ulmaria........».

Denna Sphagnum-förekomst har senare, trots energiskt efterforskande, 
ej kunnat återfinnas. Jag har tillskrivit Sernander i saken och han har 
haft vänligheten att i brev meddela följande: rismosstuvan i myren hade 
förbryllat honom åtskilligt. År 1892 meddelade emellertid Karlsöklubbens 
grundare W. Wühler honom, att »han i sin ungdom utplanterat Ledum 
palustre på en Sphagnum-luva i Karlsö-myren» (Wühler, som var lödd 
1848, företog som bekant en mängd inplanteringar av de mest skilda slag 
på Stora Karlsö). På grund härav tog Sernander ej med Ledum i den ovan 
lämnade artlistan. Sernander har i sitt arbete om Gotlands kvarlevande 
myrar och träsk (1941) även berört denna Ledu/n-inplantering. Ilan skriver 
där på sidan 65: »Troligen hade ljung och lingon följt med planteringstuvan. 
Omkring sekelskiftet dog Ledum ut. Nu torde det sista Sphagmun-skottel 
också ha gått.»

Det förefaller ej alls osannolikt att även vitmossorna följt med vid för
flyttningen av Ledum till Stora Karlsö. Man kan därvidlag tänka sig att 
de antingen kommit med i planteringstuvan eller också åtföljt densamma 
såsom emballage.)

Bladmossor.

Polytrichum juniperinum Hedvv. — L. platån N-ut, en mindre tuva!
Amblyodon dealbatus (Hedw.) PH. — S. fr. Hjll. (R). L. källan mellan 

Smöjge och Janedi fr. 1
Mnium affine Bland. — S. ej sälls. PK.!
M. cuspidatum Hedw. — S. Ptfall fr.; O om Utfall; Millsnabb! L. ej 

sälls., ibland fr.!
M. longirostre Brid. (M. rostratum Schrad.) — S. fr. SOL. (R); O om Ut

fall fr.!
M. stellare Hedvv. — S. SOL. enl. Hj. Möller (1926); Hien i klippspring 

PK.; Svartsprang; Hassli ! L. 192« T. Vestergren enl. Hj. Möller (1. c,.); Ö. 
Långräng BW.; N om Askryggen PK.; Norder vagnhus!

M. undulatum Hedvv. — S. flst. i skuggiga branter BP.; BW.! L. tre 
lokaler B\V.; PK.

Rhodobryum roseum (Hedvv'.) Limpr. — S. Utfall; N om Kupro; Mill
snabb! L. en lokal N-ut!

Bryum caespiticium Hedvv'. — S. BP. m. fl.; ej sälls., ofta fr.! L. på
fallande a., ofta fr.!

B. capillare Hedvv. — S. SOL. (R); BP. m. fl.; ta.! L. ej sälls. BW., PK.!
B. inclinatum (Brid.) Br. & Sch. — S. Lerberget fr.!
B. pallens (Brid.) Röhl — S. 1864 P. T. Cleve; IljlL; Utfall fr.; Millsnabb! 

L. en lokal!
B. pendulum (Hornsch.) Schp. — S. Röjsu hajd å C/euea-lokalen fr.; X 

om Kupro fr.! L. 1810 C. Fr. Nyman (R).
B. pseudotriquetrum (Hedvv.) Schvvaegr. — S. fist., ibland fr. BP.; BW.!
Leptobryum pyriforme (Hedvv’.) Wils. ■— S. Stora hörvar fr.; mellan 

Hien och Spangar fr.!



Webera cruda (Hedw.) Bruch — L. Ö. Långräng BW.
W. delicatula (Hedw.) C. Jens. (W. cornea Schp.) — S. N om Kupro på 

märgelskiffer fr.!
Funaria calcarea Wg (F. mediterranea Lindb.) — S. 1799 fr. G. Wah

lenberg (U); fr. HjH.; fist, i branterna efter öns O-sida från Stiudden i S 
till Utfall i N fr.; Norderhamnsbergets O-sida längst N-ut fr. ! L. 1829 C. 
G. Myrin (Hn fl. 3 uppl.); 1832 fr. C. Save (U); ta. efter O-sidan fr.!

Denna mediterran-oceaniska art upptäcktes som nämnts av G. Wah
lenberg år 1799 under hans resa på Gotland, där han utom på Stora 
Karlsö samlade den dels på Fårön, dels vid Klintehamn. Den beskrevs 
av honom år 1806. Hj. Möller (1936) upptar ett dussin gotländska lo
kaler. Härtill kan jag lägga: Hall sn, på alvarmark samman med Clevea 
1933 mihi samt Bro sn, Dackar på alvarmark å Clevea - Riccia Bischoffii- 
lokalen 1935 P. A. Larsson o. förf.

På Öland är Funaria calcarea tagen på ett fåtal lokaler. För övrigt är 
den i Norden endast känd från en lokal i Norge: STrd. Ladehammern 
vid Trondheim (I. Hagen), ett överraskande nordligt läge. Artens huvud
utbredning ligger i Medelhavsländerna. I Tyskland togs den år 1806 vid 
Schwerin i Holstein och beskrevs samma år av S. E. W. Crome som F. 
dentata. Senare är den i Tyskland ej tagen nordligare än i Harz. Utom 
i Europa är den känd från Nordafrika, Makaronesien och Kalifornien.

Tvenne omständigheter äro värda att notera beträffande Funaria cal
careous uppträdande på Karlsöarna. För det första uppträdde den prak
tiskt taget endast i O-lägen. Här växte den alltid på svartmylla i expo
nerat läge, ej sällan på nedstörtade block. För det andra växte den så 
gott som alltid intimt samman med marchantiaceen Reboulia hemisphae- 
rica. Om någon gång andra mossor förekommo, så spelade de en helt 
oväsentlig roll.

F. hygrometrica Hedw. — S. N om Kupro fr.! L. 1840? fr. C. Fr. Ny
man (R)! 1860 fr. Levertin (U); ej sälls. fr.!

Encalypta streptocarpa Hedw. — S. HjH. (R) m. fl.; a.! L. a.!
E. vulgaris Hedw. — S. fr. SOL. (anträffad som inblandning i exem

plar av Reboulia); BW.; f 1st. fr.! L. två lokaler fr.!
Då frukterna i allmänhet voro i mycket dåligt skick var differential

diagnosen gentemot den närstående mera nordliga E. rhabdocarpa ibland 
vansklig. Denna senare art bör kunna förväntas på öarna. E. vulgaris 
uppträdde på Karlsöarna ofta som f. pilifera (Lindb.) C. Jens.

Tortula montana (Nees) Lindb. — S. fr. SOL. (R); fr. HjH. (R); a., på 
Norderhamnsbergets O-sida fr. PK.! L. 1875 W. Berndes (R); Bodarna BW.

C. Jensen (1939) anger denna art för Skåne, Öland och Gotland samt 
Dalsland: Steneby sn, Skuggetorpsön, å vilken sistnämnda lokal han själv 
upptäckt densamma. Då jag dels granskat ett av Jensen själv bestämt 
exemplar från denna lokal, dels även haft tillfälle att besöka lokalen i 
fråga, så måste jag som min bestämda mening säga att med största san
nolikhet någon T. montana aldrig förekommit där. Vad som växer där 
är en i Norden mig veterligt ej förut beaktad Tortula-iorm, som närmast 
motsvarar den av C. Grebe (1910) uppställda T. calcicola. Den påminner 
i flera avseenden om T. montana men skiljer sig från denna genom de
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betydligt större cellerna, som äro av samma storlek som bos T. ruralis.
S. Mönkemeyer (1927) upptar den som varietet av sistnämnda art. H. 
Reimers (1. c.) upptar T. calcicola som art men säger strax efter »dass 
sich »T. calcicola« teils aus (erblichen?) Zwischenformen, die zwischen
T. ruralis und T. montana stehen, teils aus blossen Kümmerformen der
T. ruralis zusammensetzt.» Ett ingående studium av de många former, ej 
minst på kalk, som gruppera sig kring T. ruralis, fordras för att vinna 
klarhet på detta område. Det skulle emellertid närmast förvåna mig om 
T. calcicola visade sig kunna upprätthållas som art.

T. muralis Iledw. — S. Utfall, nedrasat block, starkt fågelgött fr. BP.; 
Millsnabb fr.; Norderhamnsbergets O-sida längst N-ut fr.! L. 1810 fr. C. 
Kr. Nyman (R); 1845 fr. P. C. Afzelius (U); en lokal fr.!

T. ruralis (Hedw.) Schwaegr. — S. enl. R. Sernander (1915); IK. m. fl.; a.! 
L. a., på en lokal fr.!

T. subulata Hedw. — S. fr. HjH. (R); mellan Utfall och bryggan på 
klapperstrandvall fr. BP.; Norderslätt nära Norderhamn fr.!

Pottia Heimii (Hedw.) Fürnr. — L. 1810 ? fr. C. Kr. Nyman (ett individ 
anträffat i ett å Riksmuseum befintligt exemplar av Funaria hygrometrica).

P. lanceolata (Hedw.) C. Müll. — S. Röjsu liajd strax S om Björkar på 
svartmylla med Clevea, fr. PK.; mellan Söderslätt och Marmorberget fr.; 
Norderhamnsbergets O-sida längst N-ut fr.! L. platåns O-sida på svart
mylla fr.; N om Helveteshålet i NO-lägefr.!

Tortella fragilis (Druinm.) Lindb. — S. Röjsu liajd å U/euea-lokalen!
T. tortuosa (Hedw.) Limpr. — S. enl. R. Sernander (1. c.); IF. m. fl.; 

a.! L. a.!
På platåerna uppträda delvis mycket svårtolkade 'Tortella-lormer, som 

ofta uppvisa habituell likhet med den från ett flertal lokaler på Gotland 
uppgivna T. inclinata. Då N. Albertson för närvarande är sysselsatt med 
en utredning av dylika former, avslår jag från att här ingå på de frågor 
som uppställa sig i samband härmed.

Trichostomum brachydontium Bruch — S. HjH. (R) ; Hien; Millsnabb; 
ovanför Stora Förvar; N om Ivupro! L. en lokal!

V/eisia sp. — S. Röjsu hajd nära Björkar med Reboulia PK.
Endast några få sterila individ förelågo. Med all sannolikhet rör det 

sig om endera W. controversa Hedw. (W. viridula Hedw.) eller W. micro
stoma (Hedw.) C. Müll. Som bekant låta dessa arter ej skilja sig åt utan frukt.

Eucladium verticillatum Br. & Sch. — S. SOL.; HjH.; 1893 O. Wennersten 
(R) ; Stora Förvar 1904 .1. E. Ljungqvist (U) m. fl.; flst. i hålor och grottor! 
L. 1892 O. Wennersten (R); Ö. Långräng BW.

Gymnostomum aeruginosum Sm. — S. HjH. (R) ; SOL. (U);N om Ivupro, 
fuktig ljusexponerad skreva i branten BP.; Millsnabb ; Månskensgrottan ; 
O om Utfall !

Barbula convoluta Hedw. — S. BP. m. fl.; a., sällan fr.! L. ta. PK.!
B. Hornschuchiana Schultz v. pseudorevoluta Reim. 1940 (B. obtusula 

Lindb. 1879 ; B. revoluta *obtusula Kindb. 1897 ; B. revolula f. mucronala 
Lske 1903) — S. på alvarmark på eller strax S om Marmorberget!

Några få dåligt utvecklade individ av en Barbula, hemförda av Köhlin 
från ett par lokaler på Röjsu liajd och växande som obetydlig inbland-
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ning i tuvor av andra mossarter, höra antagligen också hit. Själv fann 
jag denna mycket intressanta alvarmossa rikligt och vackert utbildad 
i sällskap med Bryum caespiticinm, Ditrichum flexicaule, Encalypta cfr 
vulgaris, Pottia lanceolata och Tortula ruralis.

Reimers har ej sett exemplar av Lindberg’s B. obtusula men omtalar 
att L. Loeske själv identifierat sin B. revohita f. mucronata från Harz med 
B. obtusula, sedan C. Jensen jämfört Harz-mossan med Lindberg ’s original
exemplar. Reimers säger sig vara övertygad om identiteten men reser
verar sig ändock med ett frågetecken. Mig förefaller det absolut klart 
efter granskning av R:s beskrivning och rika illustrationsmaterial att det 
är samma mossa vi ha på Öland, Gotland och Västergötlands silur som 
på Harz »Steppenheiden». Om dess utbredning för övrigt känner man 
intet med säkerhet. C. Grebe (1911) upptar den, jämte Myurella julacea 
och Plagiobryum Zier ii, som »Eiszeitrelikt» för Harz.

Liksom Reimers ansett sig ha kunnat påvisa övergångar mellan huvud
formen (v. typica Reim.) och v. pseudorevoluta, så anser jag mig också ha 
konstaterat dylika å svenskt material. Denna intressanta mossa förtjänar 
dock att ytterligare studeras.

B. rigidula (Hedw.) Mitt. — S. SOL. (R); strax S om Söderslätt; Röjsu 
hajd på C/euea-lokalen ; vid och nära Utfall på några ställen! L. ejsälls.!

B. spadicea Mitt. — S. IljH. (R); O om Utfall!
Holmgren’s exemplar hade först bestämts till Barbula vinealis ? Bestäm

ningen har av senare bestämmare ändrats till B. fallax. B. spadicea är på 
Gotland liksom i den övriga delen av landet en sällsynt, till sin utbred- 
ningstyp sydlig art.

B. tophacea (Brid.) Mitt. — S. IljH. (R, som inblandning i Amblyodori); 
nedanför Rindhulet, vid tuffbildande källa; Panterna, skuggig grotta BP.; 
mellan Utfall och bryggan på sipperslänt; Kuproklippans NV-sida, över- 
silningsmark, lermärgel BW.; N om Kupro på märgelskiffer (övergångsf. 
till f. data) fr.! L. 1892? O. Wennersten (R, som inblandning i Amblyodon .

f. acutifolia (Schp.) n. c. [Trichostomum tophaceum v. acutifolium Schp. 
Syn. Musc. eur. (1860) p. 149] — S. N om Kupro samman med huvud
formen !

f. elata (Boul.) Mönkem. (Trichostomum tophaceum f. data Boul.; Bar
bula spadicea v. leptoderma C. Jens. Skand. Bladmossfl. 1939 p. 238) — S. 
Lerberget, spricka i märgelbranten ; Hassli, kalkbranter på tuff i över
silad skreva BP. L. källdrag, N-sidan 1934 BP.

B. tophacea är en sällsynt mångformig art och ger därför ofta anled
ning till förväxling med andra arter. Den av C. Jensen uppställda B. 
spadicea v. leptoderma hör otvetydigt, trots sitt högst märkliga utseende, 
in under B. tophacea. Såväl bladform, bladkantens förhållande som ej 
minst cellernas storlek och form visa detta klart. Någon liknande form 
torde knappast tidigare vara påvisad för Norden. Närmast hänför den 
sig kanske till den av Boulay (1884) uppställda f. elata. Denna liksom de 
liknande f. bosniaca (Glow.) Mönkem. (Didymodon bosniacus Glow.) och 
f. lingulata (Boul) Mönkem. (Trichostomum tophaceum f. lingulata Boul.; 
Didymodon ligulifolius Roth) äro högst märkliga former, som bl. a. givit 
upphov till förväxlingar med den i Medelhavsländerna uppträdande Hydro-
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gonium Ehrenbergii (I.or.) Jaeg. Då jag själv för ett 10-tal år sedan på 
översilad kalktulf vid Kneippbyn strax S om Visby samlade de exem
plar, på vilka Jensen uppställde sin B. spadicea v. leptoderma, hade jag 
funderingar över huruvida det ej kunde röra sig' om en Hydrogonium-art. 
Då så ej visade sig vara fallet och jag ej kunde placera den egendom
liga mossan, sände jag den till Jensen.

B. unguiculata Iledw. — S. Lerberget, spricka i märgelbranten; N om 
Kupro, i vittringsbrantens gräsäng på stenar BP.;flst., ofta fr.!

B. vinealis Brid. — S. SOL.; HjH.; mellan Ilassli och Stiudden PK.; 
Tärnvallen (klapperstrandvall nära bryggan) BW.; efter gångstigen mellan 
Hien och Spangar; Norderhamnsbergets O-sida ; mellan Söderslätt och Mar
morberget på B. Hornschuchiana v. pseudorevolulaAokalen! L. en lokal!

Några av exemplaren skulle möjligen med lika stor rätt kunna föras 
till B. cylindrica (Tayl.) Schp. I Sydsverige förefalla former, som åtmin
stone skenbart göra intryck av att vara övergångsformer, att vara de 
vanligaste.

Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Iledw.) Chen [Barbula rubella 
Milt.; B. recurvirostris (Iledw.) Dix.] — S. Röjsu hajd fr. BW.; O om Utfall!

P. C. Chen (1942) har i sin stora, mycket värdefulla monografi över Ost- 
asiens pottiacéer uppställt det på goda grunder fotade nya släktet Bryo
erythrophyllum. Arterna gruppera sig kring B. recurvirostrum. Släktet är 
rikast representerat i Ostasien.

Grimmia commutata Hüb. — L. på ett mindre flyttblock vid myren !
G. pulvinata (Iledw.) Sm. — S. enl. R. Sernander (1. c.); BP. m. fl.; a., 

oftast fr.! L. sälls.!
Schistidium apocarpum (Iledw.) Br. eur. — S. Utfall, på ett med fågel- 

exkrementer täckt block i branten fr. BP.; Röjsu hajd nära Röjsu samt 
vid Björkar, å bägge lokalerna fr. PK.; f 1st., ej sällan fr.!

Dicranum Miihlenbeckii Br. eur. v. hrevifolium Lindb. L. ett par 
små men väl utvecklade tuvor intill varandra på platån !

D. scoparium Iledw. •—• S. BP. m. fl.; a., mycket ofta fr.! L. ej sälls.!
Anisothecium varium (Hedw.) Mitt. — S. X om Kupro på märgelskiffer 

fr. PK.!
Seligeria Doniana (Sm.) C. Müll. — S. N om Kupro i liten håla vid 

foten av klinten ! L. Norder vagnhus !
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. — S. BP.; BW.; ej sälls., ibland fr.! 

L. 2 lokaler!
Distichium capillaceum (Hedw.) Br. eur. — S. IIj 11. R); Lerberget, vid 

källdrag i kanten av Sesleria-äng fr. BP.; Suderslätt, i N-branten av en 
mindre terrängupphöjning fr.; nära Älmar fr.; Hien fr.! L. f 1 st. fr.!

Ditrichum üexicaule (Schleich.) Hampe — S. SOL. o. HjH. m. fl.; a., 
ibland fr.! L. ta.!

Fissidens adianthoides Hedw. — S. myren fr. ; Röjsu hajd å Clevea- 
lokalen fr.! L. myren !

F. cristatus Wils. — S. SOL. (R) m. fl.; a., ej sällan fr. ! L. ej sälls., 
ibland fr.!

F. minutulus Sull. ex Braitw. — L. Norder vagnhus samman med 
Seligeria Doniana !
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De europeiska arterna av sektion Bryoidium äro som bekant ytterst 
svårbehandlade. V. F. Brotherus (1923) m. fl. för F. pusillus Wils. som 
synonym till F. minutulus. Enligt R. Potier de la Varde (1938), som ägnat 
det väldiga Fissidens-släktet ett ingående studium, rör det sig dock om 
två arter, vilka åtskiljas såväl av anatomiska karaktärer som av olika 
val av ståndort. F. minutulus skulle vara klart kalkbetonad, F. pusillus 
däremot ej. .lag har endast velat bringa detta till de nordiska bryologer- 
nas kännedom.

Varken F. minutulus eller F. pusillus torde tidigare ha varit uppgivna 
för Gotland. 1 Riksmuseets herbarium ligger dock under namn av Schislo- 
phyllum pusillum (Wils.) ett sterilt exemplar från »Thorsborg, ad saxa 
calcarea paree juli 1889 leg. E. Jäderliolm.» Det gäller här samma form, 
som jag fann på Lilla Ivarlsö.

Orthotrichum anomalum lledw. ■— S. Spangände samman med O. cupu- 
latum, fr. BP. L. platån på liten sten samman med O. cupulatum fr.!

O. cupulatum Schwaegr. — S. flst., fr. BP.; PK.! L. ej sälls. fr.!
Zygodon viridissimus (Dicks.) Br. eur. v. occidentalis (Corr.) Malta f. 

Stirtoni (Schp.) Malta — S. SOL. (R): S om Utfall, skuggigt ställe mellan 
block BP.; Utfall; Millsnabb!

Hedwigia ciliata (Hedw.) Br. & Sch. — S. Röjsu hajd vid Clevea-loka
len på en mindre sten! L. litet flyltblock vid myren samman med Grim- 
mia commutata!

Antitrichia curtipendula (Hedw.) llrid. — S. flst. och ofta i massvege- 
tation på platåerna BP.; II'.! L. a. på platån!

Bildar ofta vida mattor inom platåernas mera hedartade partier, sär
skilt på Lillön. Att finna denna art, vars typiska växtlokaler utgöras av 
trädstammar och klippor, växande såsom här på öppen mark var ganska 
överraskande. Litteraturen har få upplysningar att lämna. II.i. Möller 
(1912) omtalar emellertid att Antitrichia uppträder på flygsandsfällen vid 
Simrishamn och C. Jensen (1923) säger om artens uppträdande i Danmark 
»undertiden på gamle Havklitler og Indsande».

Leucodon sciuroides (lledw.) Schwaegr. S. Röjsu hajd mellan Röjsu 
och Hästkliv på häll PK.

Climacium dendroides (Hedw. Web. K Mohr — S. SOL. (R); flst.! L. 
flst.!

Fontinalis antipyretica Hedw. — S. 1879 S. Lewenhaupt (R); myren enl. 
IL Sernander (1891)!

Sågs av mig endast vid det vattenhål i myrens O-kant, där boskapen 
bruka dricka.

Neckera complanata (Hedw.) Hüb. — S. 1861 P. 3'. Cleve (U) m. fl.; ta.! 
L. sälls.!

Thamnium alopecurum (Hedw.) Br. eur. — S. 1864 P. T. Cleve (U) m. fl.; 
ej sälls.! L. 1875 W. Berndes (U); ej sälls.!

Thuidium abietinum (Schwaegr.) Br. & Sch. — S. SOL.; IF.; PK.; a.! 
L. sälls.!

T. Philiberti Limpr. S. nära Utfall BW.! L. en lokal!
Uppgifterna om våra Thuidium-arters utbredning utanför Norden måste 

tagas med stor reservation. Även på ledande hall finner man den största
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osäkerhet beträffande uppfattningen av dessa arter. II. N. Dixon (1924) 
tar upp T. Philiberti som underart till T. recognition, där den ej alls hör 
hemma, och den utomordentligt skicklige II. Reimers (1940 b) säger: 
»Aber auch Th. recognition und Th. delicatiilum scheinen mir nicht über
gangsfrei zu sein. Th. recognition ist morphologisch und vielfach auch 
dem Standort nach die am meisten xerophytische Ausbildung der Ge
samtart. Wieweit erbliche Rassen oder nur ökologisch bedingte Formen 
vorliegen, ist noch zu untersuchen.» Detta blott ett par exempel. Tyd
ligt är att den karaktär, som mest oomtvistligt visar att T. delicatulum 
och T. Philiberti ej äro närmare besläktade med T. recognition, ej är känd 
eller i varje fall beaktad utanför Norden. Jag avser den karaktär, som 
hänför sig till anordningen av de små taggar, som förekomma på para- 
fyllierna. Ilos de två förstnämnda arterna sitta taggarna mitt på varje 
cell, hos T. recognition i cellernas ändar.

Ilj. Möller (1913), vars framställning av de svenska 77i;;;dn;m-arterna 
betytt så mycket, kände ej denna sällsynt goda karaktär, som jag tidigast 
funnit omtalad hos C. Jensen (1923) och V. F. Brotherus (1923). Märkligt 
nog har den senare ej använt sig av densamma i »Die natürliche Pflan
zenfamilien» (1925). Ilär hade den i hög grad varit på sin plats. Själv 
har jag funnit att den varit till den största hjälp vid åtskiljandet av de 
talrika, med våra arter ofta mycket närbesläktade exotiska arterna av 
undersläktet Eu-Thiiidiiim.

Påpekas kan i detta sammanhang det beklagliga förhållandet att de 
nordiska bryologerna i alltför stor utsträckning klätt sina verk i nordisk 
språkdräkt, varför dessa ofta blivit helt förbisedda utanför Norden.

T. recognitum (Iledw.) Lindb. — S. SOL. enl. IJj. Möller (1. c.); nära 
Utfall på tvenne lokaler; strax S om Norderslätt på Hglocominm splen- 
de/is-lokalen! L. en lokal!

T. tamariscinum (Iledw.) Br. eur. — S. Hien i lunden!
Anomodon longifolius Schleich.) Iln — S. SOL. (R).
A. viticulosus (Iledw.) Ilook. & Tayl. — S. 1873 K. F. Thedenius (U) 

m. fl.; a.! L. 1920 T. Vestergren; ej allmän!
Myurella julacea (Iledw.) Br. & Sch. — S. SOL. iR) o. Hjll. (R) m. fl.; 

fist.! L. en lokal!
Homalothecium sericeum (Iledw.) Br. & Sch. — S. SOL. (R) m. fl.; a., 

ofta fr.! L. a., ibland fr. PK.!
Camptothecium lutescens (Iledw.) Br. & Sch. — S. BP. m. fl.; a., blott 

vid Utfall (BP.; RW.) funnen fr.! L. a.!
Brachythecium albicans (Iledw.) Br. & Sch. — S. Norderhamn; Ilassli! 

L. på svartmylla å ett ställe på O-sidan av platån!
B. glareosum (Bruch) Br. & Sch. — S. Hassli, sparsamt!
B. rivulare Br. & Sch. — L. vid källan mellan Smöjge och Janedi!
B. rutabulum (Iledw.) Br. A Sch. S. 1864 P. T. Cleve m. fl.; a.! L. 

1875 W. Berndes m. fl.; a.!
Pseudoscleropodium purum (Iledw.) Fleisch. — S. nedom Utfall BW.
Cirriphyllum Vaucheri (Schp.) Lske & Fleisch. — S. »parce ad latera 

umbrosa rupicum calc.» SOL. (R).
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Beträffande utbredningen se inledningen.
Eurhynchium praelongum (Hedw.) Hobk. — S. llassli samman med 

E. Sivartzii etc.!
Ny för Gotland! Växer ofta blandad med andra mossor och förbises 

därför relativt lätt. Till utbredningstypen suboceanisk.
E. pulchellum (Hedw.) Dix. (E. strigosum Br. & Sch.) — S. Röjsu hajd 

nära Björkar PK. L. platåns östra del på svartmylla!
E. pumilum (Wils.) Schp. [Rhynchostegium pumilum (Wils.) DN.; Rhyn- 

chostegiella pallidirostra (A. Br.) Lske] — L. Norder vagnhus på botten 
av grottan i oftast rena, luckra mattor!

Denna för Gotland nya art, vars märkliga förekomst närmare be
handlats i inledningen, synes mig böra föras till E u rh yti c/h um - s 1 ä k t e t pä 
grund av habitus och den dioika blomställningen (alla kända Rhyncho- 
stegiella-urter äro autoika).

E. speciosum (Brid.) Milde — S. myren, vid vattenhålet!
Mediterran-oceanisk art, som i Sverige är funnen i Skåne och Blekinge 

samt på Öland och Gotland. Dess svenska utbredning är kartlagd av S. 
Waldheim (1. c.).

E. striatulum (Spr.) Br. & Sch. — S. SOL. (R); llien; mellan Utfall och 
Kupro på några lokaler!

Sydlig, utpräglat calcifil art, vars svenska utbredning kartlagts av S. 
Waldheim (1. c.).

E. striatum (Hedw.) Sch]), s. str. — S. »v. minus Lindb. f. ad E. stria- 
tulum» SOL. (R); llien, rikligt på jord vid foten av klinten; O om Utfall 
på jordsluttning! L. NO-delen av ön N om Askryggen PK.

Den svenska utbredningen av denna art liksom av den nyligen av P. 
Stormer (1942) ur den gamla E. striatum utbrutna E. Zetterstedtii har ny
ligen kartlagts av förf. (1943 a).

E Swartzii (Turn.) Curn. S. SOL. (R) och HjH. (B) m.fl.; flst. i skug
giga branter och hålor! L. flst. PK.!

Rhynchostegium megapolitanum (Bland.) Br. & Sch. — S. Hassli, nära 
krönet av en hög, mycket brant jordsluttning invid klinten!

Denna mediterran-oceaniska art är förut känd från ett antal lokaler i 
Skåne samt en på vardera Öland och Gotland. Dess svenska utbredning 
är kartlagd av S. Waldheim (1935).

Rhynchostegiella tenella (Dicks.) C. Jens. — S. SOL. (R) och HjH. (R) 
m. fl.; flst. i grottor etc., ofta fr.! L. enl. Zetterstedt (1. c.); flst. PK.!

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Lske — S. myren enl. R. Sernandeii 
(1894); BP.; BW.; a.! L. ej sails.!

Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. — S. myren, sparsamt!
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Mönkem. — L. myren i ren- och mass- 

vegetation!
D. lycopodioides (Sc.hwaegr.) Wst. — L. myren!
D. Sendtneri (Schp.) Wst. — L. myren!
Cratoneurum commutatum (Hedw.) Roth — S. SOL. (U) m.fl.; ej sälls.! 

v. falcatum (Brid.) C. Jens. — S. Lerberget BP.
C. filicinum (Hedw.) Roth — S. HjH. (R; som inblandning i Amblyodon) 

m. fl.; flst.! L. enl. Zetterstedt (l.c.); ej sälls. PK.!
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Campylium chrysophyllum (Brid.) Bryhn — S. f 1st., på ett par lokaler 
fr. BW.! L. en lokal!

C. hispidulum (Brid.) Lindb. v. Sommerfeltii (Myr.) Lindb. — L. en lokal!
C. polygamum (Br. & Sch.) J. Lange & C. Jens. — L. myren!
C. protensurn (Brid.) Kindb. — S. list, i skuggiga branter BP.!
C. stellatum (Hedw.) J. Lange & C. Jens. — S. myren enl. R. Sernander 

(l.c.)! L. myren!
Amblystegium serpens (Hedw.) Br. & Sch. — L. rikligt på översilade 

klippor nära havet i NO PK.!
A. varium (Hedw.) Lindb. — S. NV om Kupro på lermärgel BW.! L. 

NO-delen av ön N om Askryggen samman med föregående art PK.
Ett intressant nyfynd till Karlsöarnas mossflora. Denna sydliga artär 

på Gotland förut endast känd från Tingstäde, där jag samlade den för ett 
10-tal år sedan.

Amblystegiella Sprucei (Bruch) Lske — S. HjH. (R, som inblandning 
i Barbula spadicea); flst. i grottor! L. enl. Zetterstedt (l.c.); ej sails.!

Taxiphyllum depressum (Bruch) Reim. [Isopterygium depressum (Bruch) 
Br. eur.] — S. grottan Svartsprang samman med Eucladium verticillalum 
och Mnium stellare! L. Norder vagnhus; grotta i Askryggdalen samt ännu 
en grotta å öns O-sida!

Denna vackra mossa har förts till en rad olika släkten. H. Reimers 
(1940 b) har helt visst träffat det riktiga, då han fört den till det förut 
från vår världsdel ej kända släktet Taxiphyllum, vars ca 20 arter äro 
spridda över stora delar av jordklotet med tyngdpunkten i Asien. Såväl 
asiatiska som nordamerikanska arter finnas, som komma mycket nära 
T. depressum.

T. depressum visar enligt Reimers »ziemlich deutlich den Charakter 
eines Tertiärrelikts in dem beschränkten Areal und dem sehr zerstreuten 
Vorkommen innerhalb derselben. Wie in so vielen ähnlichen Fällen giebt 
es eine Verbindungsart im Kaukasus, nämlich Taxiphyllum densifolium 
(Lindb.) Reim. comb. nov... .». Framställningen är intressant, dock bör 
ihågkommas, dels att arten är ganska kalkkrävande, vilket givetvis ej 
oväsentligt inverkar på dess utbredning, dels att den hör till de mera 
förbisedda. I Stockholmstrakten, där Taxiphyllum depressum tidigare be
traktats som en stor sällsynthet, har den sålunda under de senaste åren an
träffats på ett flertal nya lokaler. På Gotland har den tidigare endast 
varit känd från Torsburgen.

Hypnum cupressiforme Hedw. — S. BP. m. fl.; a.! L. ej sälls.!
Så gott som helt äro exemplaren att hänföra till f. lacunosum (Brid.) 

C. Jens.
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. — S. vid Stora Förvar BP.; Mill- 

snabb; Utfall och O därom; nära myren! L. intill myren!
Hylocomium splendens (Fledw.) Br. & Sch. —• S. Marmorberget IF.; 

strax ovanför Ancylus-vallen invid vägen från Norderslätt S-ut!
H. squarrosum (Hedw.) Br. & Sch. — S. nedom Utfall i jordbranter 

ymnigt; O om Utfall; Spangar; Hylocomium .sp/endens-lokalen! L. platån, 
ganska rikligt!

H. triquetrum (Hedw.) Br. & Sch. — S. IF.; BW.; ytterst a.! L. a.!
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Summary.

1. The Karlsö Islands are two small islands situated near the 
west coast of the big Swedish island Gotland in the Baltic Sea. 
As is the case with Gotland they are built up of Silurian limestone. 
Stora Karlsö (in the list of species abbreviated as S.) is the bigger 
one with an area of 2.33 km2, Lilla Karlsö (L.) only tells 1.39 km2 
(see the map fig. 1). Each island consists mainly of a level pla
teau of an average elevation of about 60 m. On the upper surface 
of the plateaus we meet with what in Swedish is called “alvar” 
(not unlike the German “Steppenheide”); the underlying limestone 
layer is covered only with a thin layer of earth which here and 
there is bare or overgrown only with lichens and mosses. The 
limestone rocks crop out here and there. The plateaus are border
ed by high precipices. Here we meet with a great many caves, 
most of them situated some 30 m above sea-level and dating 
from the Ancylus-time. The climate is of a somewhat oceanic type 
(annual temperature about + 7° C, February about — 1°C and July 
about + 16° C). The annual rainfall is only some 500 mm but the 
humidity of the air is comparatively high.

2. The vascular-plant flora is especially interesting (hanks to 
the relics from former warmer periods, e. g. Lactuca quercina and 
Phyllitis scolopendrinm This is a characteristic also of the bryo- 
flora. The bryophytes have earlier been rather little studied. The 
total number of species is only 130 (21 hepatics and 109 mosses). 
Interesting is the big resemblance of the bryoflora of the Karlsö 
Islands (and of Gotland) with the flora met with on the “Steppen
heide” in Harz in Germany and which has been carefully studied 
by H. Reimers (1940 a, b). Common to both regions are i. a. Bar- 
bula Hornschuchiana v. pseudoreuoluta, Clevea hyalina, Eurhgnchium 
speciosum and striatulum, Funaria calcarea, Rbijncbostegium mega- 
politanum, Tortula montana and Trichostomum brachydontium.

3. The bryophytes are much better developed on the eastern 
than on the western side (especially on the Stora Karlsö Island; 
the Lilla Karlsö Island has not been sufficiently studied to admit a de
finite pronouncement). The author believes that an important reason 
for this may be that the predominant winds are blowing from SW, thus 
drying up the bryophytes on the western side. Another reason is 
the effect of the different microclimates which according to R. Gei
ger (1930) are to be found on the different slopes of hills (with an
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altitude of 50—100 m). The degree of heat will be higher on Ihe 
western than on the eastern slopes. The rainfall will be bigger 
on the eastern slopes [according to E. v. Kkusenstjerna this is 
pointed out already by H. E. Hamberg (1896)]. These two circum
stances must favour the bryophytes growing on Ihe eastern slopes. 
Interesting is that v. Khusenstjehna independently of the author has 
made similar observations in the vicinity of Uppsala. His interesting 
results will soon be published.

4. In a cave on the Lilla Karlsö Island Eurhtjnchium pumilum 
was found by the author. This is the most northern locality 
in Europe of this species which is a pronounced Mediterranean- 
oceanic one. It is of interest to note that the Pole A. J. Zmuda 
(1915) has found the same species in a cave in the Tatra moun
tains. It was not known before in Poland and Ihe locality is a 
very isolated one. Zmuda believed the Tatra moss to be a relic 
and so does the author as to the Karlsö find. Besides, it might be of in
terest that Eurhijnchium pumilum ordinarily does not live in caves and 
also that the species rarely fruits. Zmuda has made the interesting 
observation that most bryophytes living in the Tatra caves are 
reaching considerably higher altitudes when living within than 
outside the caves.

5. The “aivar” of Gotland (as of the other big Swedish island 
in the Baltic Sea called Öland) is known for its richness partly 
in alpine plants thought to be glacial relics and partly in plants 
supposed to be relics from warmer times. As to the bryophytes 
the author points out the contrast between this richness of the 
“aivar” in alpine bryophytes and the unimportant part the alpine 
bryophytes play on other localities e. g. the limestone precipices. 
This may be due to the fact that the competition is not so hard on 
the “aivar”, where naked earth is common and often recently 
formed.

Generally these extreme northern or southern species are regarded 
as relics. It is certainly very difficult to exclude the possibility 
that they have arrived in recent times with the help of the wind, 
birds etc. The author brings into notice the interesting occurence 
on Gotland of two species of the alpine moss genus Ortholliecium: 
O. intricatum and 0. rufescens. Both are not uncommon in the 
Scandinavian fjelds where they are often growing together. To 
the south of the big Swedish mountain range 0. intricatum is found 
on a few localities in the province of Dalsland, on the mountain
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of Omberg in the province of Östergötland (this mountain is rich 
in alpine plants) and on some half a dozen localities on Gotland. 
All these localities are far from the mountain range. 0. rufescens 
is outside the mountain range only known from one locality in 
Dalsland and one on Gotland, in both places growing together with
0. intricatum. Both these species are known to fruit extremely 
rarely. In the rich collections of the Riksmuseum in Stockholm 
Ihe author has not found any fruiting Swedish specimen of these 
species. It seems to the author very likely that these species on 
their localities on Gotland (as on the other isolated localities) are 
glacial relics. The possibility that two such usually sterile species 
should both have been spread to the same distant locality from 
the mountain range seems to be rather small. It is also interesting 
to note that these species are growing on precipices where the com
petition, as said before, may be harder than on the “alvar”.

6. Having studied living Cleuea on different localities, the author 
has found no possibility of separating C. suecica Lindb., even as 
a variety, from C. lujalina (Somm.) Lindb.

7. The hepatic Manilla pilosa (Marchantiaceae) was found on 
the Stora Karlsö Island as new to Gotland. The map in fig. 2 
shows the distribution in Fennoscandia (in Denmark it does not 
occur). Mannia pilosa is an alpine species of continental type. 
When studying the map it is necessary to remember firstly that 
this species certainly is rather often overlooked, and secondly that 
it is a marked limestone species which therefore cannot thrive in 
many parts of a region as poor in limestone as Fennoscandia.

The idea suggests itself that the localities in the southern parts 
of Sweden (as also those of southern Finland) are glacial relics. 
Yet the possibility of wind dispersal from the mountain range 
cannot be ignored, even though the spores are very large for a 
bryophyte (60—70 p). Dispersal by birds may be another pos
sibility. The author suggests experiments with carrier-pigeons over 
different distances using various kinds of diaspores.

8. The author calls attention to the fact that in different count
ries Thuidium delicatulum, T. Philiberti and T. recognitum are 
often confused even by prominent bryologists, and that suspicions 
are often entertained as to their value as good species. The author 
believes them to be different species. As to T. recognitum it has 
no nearer affinity to the other two species. The reason why it 
is so often confused with them is certainly the fact that the most
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distinct character separating them is unknown to most bryologists. 
'I'his outstanding character is the one referring to the small spines 
on the paraphyllia. In T. recognitum the spines are placed at the ends 
of the cells, in T. delicatulum and T. Philiberti they are placed in 
the middle of the cells. This character is pointed out by C. Jensen 
(1923) and hy V. F. Brotherus (1923).
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DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN 
PISUM TIBETANICUM UND SATIVUM 

IM LICHTE VON KREUZUNGSERGEBNISSEN.

Von

HERBERT LAMPREGHT.

Das verwendete Material von Pisum tibetanicum wurde von Do
zent Harry Smith, Uppsala, in Ost-Tibet eingesammelt und mir 
von der Landwirtschaftlichen Hochschule in entgegenkommender 
Weise zur Bearbeitung überlassen. Zu den unten besprochenen 
Kreuzungen wurden drei Linien benutzt, von denen jede einen 
der folgenden Einsammlungsplätze repräsentiert: Linie 611 stammt 
aus Dorje Drag, etwa 2 700 m ü. d. M., L 612 von Ngata, 3 500 m 
ü. d. M. und L. 613 aus der Gongka-Gegend, wenigstens 3 500 m. 
ü. d. M. Die benutzten sativum-Linien stammen aus Kreuzungen 
von europäischen Kulturvarietäten.

Beschreibung der Linien aus Ost-Tibet. Die drei Li
nien 611, 612 und 613 unterscheiden sich nur wenig voneinander. 
Bei 30 Tagen Unterschied zwischen der am frühesten und spä
testen blühenden Varietät von sativum blühen L. 611 und L. 612 
am 15. Tage, L. 613 am 18.—19. Tage. Diese Tibet-Linien sind 
demnach keineswegs als früh, sondern am ehesten als mittelzeitig 
zu bezeichnen. Die Samenreife traf jedoch einige Tage früher 
ein, als dem Tag des Blühbeginns entsprechen würde. Das Tau- 
sendkorngewicht ist, wie bei Wildmaterial im allgemeinen, niedrig. 
Es beträgt für alle drei Linien etwa 105 g, je nach dem Jahr
gang von 85—130 g variierend. Die sativum-Xarietäten haben ein 
von 150—350 g variierendes Tausendkorngewicht. In allen übri
gen Eigenschaften scheinen die drei Linien übereinzustimmen, 
weshalb sie gemeinsam beschrieben werden können. Sie haben
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lange Internodien, das Gen Le, und sind somit hochwüchsig. Da 
sie aber nur 14—16 Internodien ausbilden, erreichen sie nicht 
mehr als 90—120 cm Höhe. Im südschwedischen Klima zeigen 
sie etwas zarten Wuchs. Ihr Samenertrag ist kaum mittelgut, 
etwa 20—30 Samen je Pflanze betragend. In bezug auf Frühzei
tigkeit und Ertrag scheinen sie sich deutlich von Pellews und 
Richardson-Sansomes (1931) Tibet-Material zu unterscheiden, das 
als ausgesprochen früh und wenig (etwa 10) Samen gebend ge
kennzeichnet wird.

In bezug auf die genotypische Konstitution der osttibetanischen 
Linien ist folgendes zu sagen. Rezessiv sind die Gene ast (Ast = 
schwarzviolett gestreifte Samenschale), u (V = ganz schwarzviolette 
Samenschale), pur (Pur = dunkelpurpurfarbige Hülse; s. Lambrecht 
1941), pa, dunkelgrüne Blattfarbe (Pa = hellgrün), td, ungezähnte 
Blättchen. Die Punktierung der Samenschale wird nicht durch 
das Gen F, sondern durch Fs bedingt. Eine Eigenschaft, in der 
sich die osttihetanischen Linien von allen mir bekannten Pisum- 
Varietäten und -Rassen unterscheiden, ist die Ausbildung des sog. 
Maculums. Für dieses sind bisher drei Allelen bekannt: I)w, I) 
und d. Bei Anwesenheit des Grundgens für Anthozyanausbildung, 
A, bedingt I)w einen doppelten purpurfarbigen Ring auf der Ne- 
benblatlbasis (um Stamm und Blattstiel), D einen einfachen, und 
d verhindert die Ausbildung eines solchen ganz. Bei Rezessivität 
in B bzw. Ar oder beiden ist die Farbe dieses Ringes blauviolelt 
bzw. lilarot-lilarosa. Bei den osttibetanischen Linien findet man 
statt des doppelten oder einfachen Ringes einen Anlhozyanfleck 
in der Achsel zwischen Stamm und Blattstiel; zuweilen ist dieser 
Fleck (besonders in Kreuzungsmaterial) noch ein wenig auf das 
Nebenblatt verbreitert. In allen übrigen Genen scheinen diese 
Linien dominant zu sein.

Im folgenden sollen die Ergebnisse von vier Kreuzungen be
sprochen werden, die zur Feststellung eventuell abweichender 
Chromosomenstruktur und genotypischer Konstitution ausgeführt 
worden sind.

Die Fertilitätsverhältnisse in den Kreuzungen.

Kreuzung Nr. 538: L.611 XL.448. Linie 448 stammt aus 
Winges (1936) Linie Nr. 26, Light purple: Formel, soweit hier 
von Interesse: A ar b m Fs gl pl d Td. L. 448 gehört in be-
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z.ug auf Chromosomenstruktur zum Normaltypus. Es wurden von 
mir bisher vier Kreuzungen zwischen L. 448 und anderen Linien 
vom Normaltypus ausgeführt, die sämtlich nur vollfertile Nach
kommen gegeben haben. Fx von Kreuzung 538 bestand aus 10 
Pflanzen mit 109 Hülsen. Diese hatten 766 Samenanlagen, von 
denen sich 564 zu Samen entwickelten. Der Samenansatz je Pflanze 
variierte von 66.4—78.9 % mit einem Mittelwert von 73.6 + 1.24 %, 
d. h. sehr gut mit 75 % übereinstimmend.

Kreuzung Nr. 539: L. 612 XL. 462. Linie 462 stammt aus 
meiner Kreuzung Nr. 233: L. 58 aus Graue Posthörnchen X L. 234, 
A ast Td. L. 58 besitzt eine reziproke Translokation, an der jener 
Teil des Chromosoms Le-V-Con beteiligt ist, der die Gene V und 
Le enthält. L. 234 gehört dem Normaltypus an. L. 462 hat den
selben Strukturtypus wie ihre eine Elternlinie 58. L. 462 wurde 
bisher mit 5 Linien vom Normaltypus gekreuzt. Alle diese Kreu
zungen waren semisteril mit einer von 48.7 bis 54.8 % variieren
den Fertilität; Mittelwert 51.5 %. Fx von Kreuzung 539 bestand 
aus drei Pflanzen mit 35 Hülsen. Diese hatten 236 Samenan
lagen, von denen sich 123 zu Samen entwickelten. Die Fertilität 
der drei FrPflanzen betrug 49.3, 51.6 bzw. 56.5 %, im Mittel 52.1 
+ 1.72 %, also typische Semisterilität anzeigend.

Kreuzung Nr. 540: L. 613 X 492. Linie 492 stammt aus 
meiner Kreuzung 293: L. 33 aus Englische Säbel, ganz membran
frei, p v, X 341, partiell wachsig, wlo, von E. Nilsson (1939). Diese 
beiden Linien sowie auch L. 492 gehören hinsichtlich Chromosomen
struktur dem Normaltypus an. F1 von Kreuzung 540 bestand aus 
17 Pflanzen mit 130 Hülsen. Diese hatten zusammen 912 Samen
anlagen, von denen sich 678 zu Samen entwickelten. Der Samen
ansatz je Pflanze variierte von 64.9—79.4 % mit einem Mittelwert 
von 74.4 ± 0.94 %. Gleichwie in Kreuzung 538 besteht hier sehr 
gute Übereinstimmung mit 25-prozenliger Sterilität.

Kreuzung Nr. 541: L. 613 XL. 560. Linie 560 stammt aus 
meiner Kreuzung Nr. 256: L. 20 aus Glaenö X L. 241 aus Gold
fähnchen, die in bezug auf Chromosomenstruktur beide dem Nor
maltypus angehören. Gleiches ist auch bei L. 560 der Fall. Diese 
wurde bisher mit 9 verschiedenen Linien vom Normaltypus ge
kreuzt, wobei nur vollfertile Nachkommen erhalten worden sind. 
Fj von Kreuzung 541 bestand aus 14 Pflanzen, die vollferti 1 
waren (Samenansatz je Pflanze 95—100 %) und zusammen 1064 
Samen ausgebildet haben. Zu erwähnen ist hier, dass diese Kreu-
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zung nicht mit denselben Pflanzen von L. 613 ausgeführt worden 
ist wie Nr. 540.

Eine Zusammenfassung der Fertilitätsuntersuchungen in Ft der 
Kreuzungen mit osttibetanischen Erbsenlinien ergibt folgendes. Linie 
611 von Dorje Drag gab bei Kreuzung mit einer Linie vom Nor
maltypus 25-prozentige Sterilität. Gleiches gilt für die Linie613 aus 
der Gongka-Gegend. Diese kann jedoch hinsichtlich Chromosomen
struktur nicht als einheitlich betrachtet werden, da andere Pflan
zen derselben bei Kreuzung mit einer Linie vom Normaltypus 
(L. 560) nur fertile Nachkommen gegeben haben. Schliesslich hat 
L. 612 von Ngata bei Kreuzung mit einer Linie, die eine rezi
proke Translokation aufweist, an der das Le-V enthaltende Chro
mosomenstück beteiligt ist, 50-prozentige Sterilität gezeigt. Die 
für den Sterilitätsgrad erhaltenen Mittelwerte erscheinen im Hin
blick auf die Grösse der dazugehörigen mittleren Fehler voll
kommen gesichert.

Da die L. 611 und z. T. auch L. 613 bei Kreuzung mit Linien 
vom Normaltypus 25-prozentige Sterilität geben, kann geschlossen 
werden, dass diese osttibetanischen Linien eine einfache (nicht 
reziproke) Translokation enthalten (vgl. Lamprecht 1939). Da L. 612 
bei Kreuzung mit einer reziprok translozierten Linie 50-prozen
tige Sterilität gegeben hat, kann geschlossen werden, dass diese 
osttibetanische Linie in bezug auf Chromosomenstruktur dem Nor
maltypus angehört. Gleiches gilt auch z. T. für L. 613, die bei 
Kreuzung mit einer Linie vom Normaltypus vollfertile Nachkom
men gegeben hat. Die erhaltenen Ergebnisse zeigen demnach, 
dass das von mir untersuchte Erbsen material aus Ost-Tibet 
in bezug auf Chromosomenstruktur nicht einheitlich 
ist; es besitzt teils eine einfache Translokation, teils 
gehört es dem Normaltypus an.

P/sum-Material aus Tibet ist genetisch bzw. zylogenetisch bisher 
von Richardson (1929), Pellew and Sansome (1931), Sansome (1932, 
1933, 1938) und v. Rosen (1944) untersucht worden. — Pellew 
und Richardson-Sansome fanden folgendes. Die Kreuzungen mit 
sativum vom Normaltypus waren gewöhnlich ganz fertil. Eine 
besondere Linie, Th. 7, gab jedoch einen Ring von vier Chromo
somen und typische Semisterilität. Diese Erscheinung wird durch 
das Vorhandensein einer reziproken Translokation in Th. 7 er
klärt. Pellew konnte auch beweisen, dass die Translokation das 
das Gen R enthaltende Chromosom betroffen hat. Dieselbe rezi-

368
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proke Translokation, die u. a. die lieiden stark gekoppelten Gene 
R nnd 77 betrifft, wurde von mir in Kreuzungen zwischen sa- 
tiimm-Kassen nachgewiesen (Lamprecht 1939). Erwähnt sei noch, 
dass Pellew in einer Kreuzung von Th. 7 mit Hammarlunds K- 
Linie eine Pflanze mit etwa 70 % Sterilität angetroffen hat, die 
in der Reduktionsteilung eine Figur von 6 Chromosomen zeigte 
(Sansome 1932).

G. v. Rosen (1944) hat 5 Kreuzungen zwischen Pellews 1 h. 7 
und safiPiim-Varietäten vom Normaltypus ausgeführt. Diese gaben 
in F1 eine durchschnittliche Fertilität von 54.3 %, in F2 73.3 % 
und in F3 88.5 %. Diese Werte stimmen mit den hei einer rezi
proken Translokation in der Tibet-Linie Nr. 7 theoretisch zu er
wartenden von 50, 75 bzw. 87.5 % gut überein. FL zeigte auch 
in etwas mehr als der Hälfte der untersuchten Meiosen eine IV- 
Figur. v. Rosens Ergebnisse bilden also eine Bestätigung der von 
Richardson-Sansome und Pellew früher veröffentlichten.

Eine Zusammenfassung aller bisher in Kreuzungen zwischen 
Tibet-Rassen und safiaum-KuIturvarietäten erhaltenen Ergebnisse 
zeigt, dass erstere in bezug auf Chromosomenstruktur stark he
terogen sein dürften. Sicher nachgewiesen erscheinen Linien vom 
Normaltypus, Linien mit einer einfachen Translokation und solche 
mit einer reziproken Translokation. Das Vorkommen von ver
schiedenen chromosomenstrukturellen Typen in der Wildpopula
tion eines obligaten Selbstbefruchters in einem bestimmten Ge
biet hat besonderes Interesse. Es zeigt vor allem, dass die Um
weltverhältnisse des betreffenden Gebietes nicht imstande gewesen 
sind, durch Auslesewirkung einem bestimmten Strukturtypus den 
Vorrang zu geben. Vielleicht ist die Ursache hierfür darin zu 
suchen, dass die Umweltverhältnisse in Tibet (Klima und Strah
lung) von Jahr zu Jahr grosse Schwankungen aufweisen, wodurch 
teils Genmutationen und teils auch strukturelle Umlagerungen 
induziert werden können. Die Stabilität eines bestimmten struk
turellen Typus scheint bei Pisum i. ü. in gewissem Masse mit der 
genotypischen Konstitution zusammenzuhängen (s. Lamprecht, 1939. 
S. 454—456).

Die sativum - K u 11 u r va ri etäten gehören hauptsächlich dem Nor
maltypus an. Dies kann indessen einen historischen Grund ha
ben : die jahrhundertelange Auslesearbeit durch den Menschen. 
Die genetische Forschung der letzten 15 Jahre hat auch schon 
eine Reihe von strukturell verschiedenen Chromosomentypen in
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satinum-Kulturvarietäten nachweisen können. Folgende Sterilitäts
grade sind bekannt: etwa 33 %, 50 % (mehrere verschiedene Fälle) 
und etwa 63 % (s. Lamprecht 1939). Vor kurzem habe ich auch einen 
Fall mit 25 % Sterilität angetroffen. Diese Sterililätsgrade ent
sprechen einfacher, reziproker Translokation sowie verschiedener 
Translokation zwischen drei Chromosomen. Im Hinblick auf diese 
Verhältnisse fasse ich auch die zuweilen als Arten angeführten 
Pisuin abyssinicum, asiaticum, elatius, Puschki und tibetanicum 
sämtlich als Rassen von P. sativum auf. Die Genmasse dieser 
Rassen kann durch Kreuzungen anscheinend beliebig neukom
biniert werden, und es bestehen keine anderen Sterilitätsbarrieren 
als die durch Translokation fallweise bedingten strukturellen Un
terschiede. Und diese sind experimentell stets leicht zu über
brücken. Ausserdem dürften solche Strukturunterschiede—nach 
den bisher vorliegenden Untersuchungen zu urteilen —- innerhalb 
der meisten, wenn nicht in allen diesen Rassen auftreten.

Genanalytische Untersuchungen.

Die Allelenserie D'v-Dco-Dma-d. Vor Resprecluing der /^-Er
gebnisse der Kreuzungen mit den Tibetlinien 611, 612 und 613 soll 
die Vererbung des Maculums gesondert behandelt werden. -— Wie 
schon oben erwähnt, unterscheiden sich die von mir untersuch
ten osttibetanischen Erbsen von allen anderen Varietäten dadurch, 
dass der Anthozyanring an der Basis der Nebenblätter durch 
einen An thozyanfleck erselzt ist. Um festzustellen, ob dieser Fleck 
durch ein noch unbekanntes Allel der Allelenserie Dw-D-d (Tedin, 
H. v. O., 1926) bedingt wird, wurden die Tibet-Linien teils mit 
zwei Linien ohne Maculum, d, teils mit einer Linie mit ein
fachem Ring, D, gekreuzt, wobei in F2 folgende Spaltungsresul
tate erhalten wurden.
Kreuzung Nr. 538; L. 611 X L. 448, ohne Anthozyanring, d:

205 mit Anthozyanfleck: 81 ohne Anthozyanring; D/m für 3: 1 
= 1.40.

Kreuzung Nr. 539; L. 612 XL. 462, ohne Anthozyanring, d:
288 mit Anthozyanfleck: 94 ohne Anthozyanring; D/m für 3: 1
= 0,16.

Kreuzung Nr. 540; L. 613 X L. 492, mit einfachem Anthozyanring, 
D: 184 mit einfachem Anthozyanring: 78 mit Anthozyanfleck; 
D/m für 3:1= 1.78.
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F, zeigte in den beiden ersten Kreuzungen denselben Antho- 
zyanfleck wie die osttibelanischen Linien, in der letzten einen 
einfachen Anthozyanring.

Durch diese drei Kreuzungen, die je monohybrid spalten, ist 
einwandfrei bewiesen, dass der Anlhozyanfleck der osttibetanischen 
Linien durch ein neues, viertes Allel der Serie Dw-D-d bedingt 
wird. Ich bezeichne dieses Allel mit dem Symbol BVM (ma abge
leitet von maculum = Fleck). Der Anthozyanring dominiert über 
den Anthozyanfleck. Das Allel für den einfachen Hing D soll 
nun mit einem Index gekennzeichnet werden, der seine Wirkung 
angibt. Ich wähle hierfür co, abgeleitet von corona — Ring. Es 
ergibt sich demnach die Allelenserie Dm-Dco-Dma-d, in der die Do
minanz von links nach rechts abnimmt.

Koppelungsstudien. Die spaltenden Gene mit den durch 
sie bedingten Eigenschaften waren, ausser den eben besprochenen 
I)co-l)'na-d, folgende:

A—a, An- bzw. Abwesenheit von Anthozyan; 
Ar—ar, Blüten purpurfarbig — blauviolelt;
B — b, » purpurfarbig — lathyrusfarbig;
I—i, Keimblätter gelb —grün;

M—m, Samenschale marmoriert — einfarbig;
Fs- fs, 

Ast—asf,
Gl—gl, 
Pl-pl,
N-n, 
V-v, 

Td—td, 
Wlo — wlo,

violett punktiert—nichl punktiert; 
schwarzviolett gestreift — nicht gestreift; 
über der Radicula gelbbraun — farblos; 

Hilum schwarz — weiss bzw. gelblichbraun; 
Hülsenwand normal — dick;
Hülsen mit starker Membran—fast membranlos; 
Blättchen gezähnt — ungezähnt;
Blättchenoberseite wachsig — ganz wachslos.

Bei den unten mitgeteilten Zweigenenspaltungen beziehen sich 
die Werte für D/m stets auf das nach 9:3:3:1 erwartete Spal
tungsverhältnis. D/m korr. gibt an, dass die betreffenden Zahlen 
nach Korrigierung des erwarteten Verhältnisses auf Grund der 
monohybrid erhaltenen Spaltungszahlen berechnet worden sind. 
Die theoretisch nach 9:3:3:1 erwarteten Spaltungsverhältnisse 
werden nur einmal angeführt. Bei Kreuzung Nr. 539 wird auch 
der Zusammenhang der Genspaltungen mit der Semisterilität be
rücksichtigt, da der eine Elter, L. 462, eine reziproke Translo
kation im Chromosom Le-V-Con hat und das Gen V hier spaltet.
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Kreuzung Nr. 538 : L. 611 X L. 448. Linie 448 ist identisch 
mit WiNGES (1936) Linie 26, Light purple. Ihre Genformel ist, 
soweit sie hier in Betracht kommt: A ar b m pl gl d Td. Die 
Rezessivität in gl wurde von Winge nicht erwähnt. Es wurden 400 
Samen gesät und 287 vollbeurteilbarePflanzen erhalten (= 71,8 %). 
Die bifaktoriellen Spaltungsverhältnisse waren folgende:

,‘572

Gefunden: 165 Dma B : 40 Dma b : 59 d B : 23 d b
Erwartet: 161.44 » : 53.81 » : 53.81 » : 17.94 »
D/m = + 0.42 — 2.09 + 0.79 + 1.23
Gefunden: 134 Dma Ar : 31 Dma ar : 38 d Ar : 21 d ar
Erwartet: 126.0 » : 42.0 » : 42.0 » : 14.0 »
D/m = + 1.08 — 1.88 —0.B8 + 1.98

Die geringere Individuenanzahl in dieser Zweigenenspallung 
beruht darauf, dass, wahrscheinlich im Zusammenhang mit der oft 
schwachen Entwicklung der Pflanzen, die lathyrusblütigen, A ar 
b, und die blassrosablütigen, A ar b, nicht sicher unterschieden 
werden konnten, weshalb die diesen beiden Blütenfarben ent
sprechenden Individuen (63) weggelassen werden mussten, n da
her = 224.

Gefunden: 149 Dma M : 56 Dm“ m : 59 d M : 23 d m
D/m = — 1.48 + 0.33 + 0.79 + 1.28
Gefunden: 157 IT“ Gl : 48 ])nm gl : 58 (l Gl : 24 d gl
D/m = — 0.53 — 0.88 + 0.6S + 1.48

Gefunden: 126 Dma Pl : 48 Dma pl : 49 d Pl : 12 d pl
Erwartet: 132.18 » : 44.06 » : 44.06 » : 14.69 »
D/m = — 0.81 + 0.06 + 0.83 — 0.73

Hier beruht die geringere Individuenanzahl, 235, darauf, dass die 
«/■-Pflanzen, die ein auf einen schmalen Schlitz reduziertes Hilum 
haben, hinsichtlich Pl-pl (Hilumfarbe) nicht klassifiziert werden 
können.

Gefunden : 147 Dma Td : 58 IT“ td : 58 d Td : 24 d td
D/m korr., = 1.72 + 0.04 + 0.64 + 1.48
Gefunden : 172 B Ar :52 B ar : 63 b (.Ar+ar)
D/m = + 1.26 — 0.27 — 1.12
Gefunden : 158 B M : 60 B m : 50 b M : 13 bm
D/m = — 0.41 + 1.84 — 0.58 1.20
Gefunden : 162 B Gl : 62 B g/ : 53 b Gl : 10 b gl
D/m = + 0.07 +1.24 — 0.12 -1.94
Gefunden:: 155 B Td :69 B td : 50 b Td : 13 b td
D/m korr. •—0.59 + 0.76 + 0.76 - 1,22
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Gefunden: 120 Ar M : 52 Ar m :38 ar M :14 ar m
D/m = — 0.81 + 1.71 -0.69 —O.oo
Gefunden : 132 Ar Gl : 40 Ar gl :30 ar Gl : 22 ar gl
D/m = + 0.81 — 0.34 -2.06 + 2.21
Gefunden:: 123 Ar Td : 49 Ar td :33 ar Td : 19 ar td
D/m = —O.-io + 1.20 —1.54 — 1.38

Gefunden: 138 M Cd : 70 M gl : 77 m Gl : 2 m gl
D/m korr. = -2.12 + 2.69 + 2.69 — 4.34

Gefunden: 125 M PI : 15 M pl : 50 m Pl : 15 m pl
D/m = —0.95 + 0.16 + 0.99 -0.08
Gefunden:: 149 M Td : 59 M td : 56 m Td : 23 m td
D/m = — 1.48 + 0.79 + 0.33 + 1.23
Gefunden:: 141 Gl PI : 44 Gl pl. : 34 gl Pl : 16 gl pl
D/m = + 1.16 —O.oi — 1.68 + 0.35
Gefunden:: 151 Gl Td :64 Gl td : 54 gl Td : 18 gl td
D/m = — 1.24 + 1.54 + 0.03 +0.oi
Gefunden:: 128 PI Td : 47 Pl td :44 pl Td : 16 pl td
D/m = — 0.55 + 0.49 —O.oi + 0.35

Die Besprechung der Ergebnisse soll für die drei Kreuzungen 
Nr. 538, 539 und 540 gemeinsam erfolgen.

Kreuzung Nr. 539: L. 612XL. 462. Linie 402 weicht von
L. 012 in folgenden Genen ab: Td, M, Fs, PI, Ast, N, V und 1). 
Wie schon früher erwähnt, hat L. 462 eine reziproke Translokation 
im Le-V-Con-Chromosom. Im Zusammenhang hiermit war F1 
typisch semisteril; der Samenansatz betrug 52,1 + 1,72 %. In F2 
soll dann die Hälfte der Pflanzen fertil, die Hälfte semisteril sein. 
Es wurden 500 Samen gesät, die 382 (= 70,4 %) in allen Eigen
schaften beurteilbare Pflanzen gaben. Von diesen waren 192 fertil 
und 190 semisteril, also eine ungewöhnlich gute Übereinstimmung 
mit dem theoretischen Verhältnis 1 : 1 anzeigend. D/m für 1 : 1 
= 0,10. Im Zusammenhang mit der Spaltung nach Fertilität: Se
misterilität zeigten die einzelnen Genpaare folgende Verhältnisse:

Gefunden: 145 fert. Td : 47 fert. Id ; 140 sst. Td : 50 sst. td
Erwartet: 144.0 » » : 48.0 » » ; 142.5 » » : 47.5 » >■
D/m = 0.17 0.42
Gefunden: 144 » M : 48 » m ; 135 » M: 55 » m
D/m = O.oo 1.26
Gefunden: 154 » Fs : 38 » fs ; 136 » Fs: 54 » fs
D/m = 1.50 1.09
Gefunden: 143 » Pl : 49 pl ; 140 » Pl: 50 » pl
D/m = 0.17 0.42
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Gefunden: 137 fert. Ast : 55 fert. ast ; 146 sst. Ast: 55 sst. ast
D/m = 1.17 0.59
Gefunden: 136 » N : 56 » n ; 152 » N : 38 » II
D/m = 1.3S 1.59
Gefunden: 112 » V : 50 » v ; 188 » V : 2 » v
D/'m = 0.67 7.61
Gefunden: 147 » nma: 45 » d ; 141 » I)ma: 49 » d

Die Zweigenenspaltungen haben folgende Verhältnisse geliefert
Gefunden: 203 Td M : 82 'Td in : 76 td M : 21 td in
Erwartet: 214.87 » 71.63 » : 71.68 » : 23.87 »
D/m = — 1.22 + 1.30 + 0.67 — 0.61
Gefunden: 219 Td Fs : 60 Td fs : 71 td Fs : 26 td fs
D/m = + 0.48 — 0.74 —0.08 + 0.45
Gefunden: 210 Td PI : 75 Td pi : 73 td PI : 24 td pi
D/m = — 0.50 + 0.44 + 0.18 + 0.08
Gefunden: 213 Td Ast : 72 Td ast : 70 td Ast : 27 td ast
D/m = -0.19 + 0.05 — 0.21 + 0.66
Gefu nden: 203 Td N :82 Td n : 85 Id N : 12 td ii
D/m korr. = —1.22 + 1.55 + 1.55 — 2.49
Gefunden: 245 Td V :40 Td o : 80 td V : 17 td v
D/m korr.= + 0.25 — 0.38 — 0.33 + 0.53
Gefunden: 222 Td Dm“ :63 Td d : 66 td 1)’"“ : 31 Id d
D/m = + 0.74 — 1.13 -0.74 +1.50
Gefunden: 209 M Fs : 70 M fs : 81 m Fs : 22 in fs
D/m = -0.60 -0.21 + 1.22 — 0,40
Gefunden: 204 .1/ PI : 75 M pi : 79 m PI : 24 in pl
D/m = — 1.12 + 0.44 + 0.97 + 0.03
Gefunden: 217 M Ast : 62 M ast : 66 ni Ast : 37 in ast
D/m korr. + 1.07 — 1.86 1.36 + 2.20
Gefunden: 213 M N : 66 M n : 75 m N : 28 in ii
D/m = -0.1!) — 0.74 + 0.44 + 0.87
Gefunden: 238 M V : 41 M v : 87 m V : 16 in i>
D/m korr. = + 0.06 —0.08 — 0.08 4-0.13
Gefunden: 207 MDma : 72 M d : 81 in Dma 22 m d
D/m = — 0.81 + 0.05 + 1.22 —0.40
Gefunden: 215 Fs PI : 75 Fs pi : 68 fs PI : 24 fs pl
D/m = + O.oi + 0.44 — 0.48 + 0.08
Gefunden: 198 Fs Ast : 92 Fs ast : 85 fs Ast : 7 fs ast
D/m korr. = — 1.78 + 2.20 + 2.20 — 3.55
Gefunden: 220 Fs N : 70 Fs ii : 68 fs N : 24 fs ii
D/m = + 0.53 — 0.21 —0.48 + 0.03
Gefunden: 245 Fs V : 45 Fs v : 80 fs V : 12 fs v
D/m korr.= — 0.18 + 0.22 + 0.22 — 0.36
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Gefunden:: 222 FsDma : 68 Fs d : 66 fs Dma : 26 fs d
D/ra = -0.74 — 0.48 -0.74 + 0.45
Gefunden: 206 PI Asl : 77 PI. ast : 77 pl Ast : 22 pl ast
1) m —0.92 + 0.70 : +0.70 — 0.40
Gefunden : 204 PI N : 79 PI n : 84 pl X : 15 pl n
D/m = — 1.12 + 0.97 + 1.62 — 1.87
Gefun den:: 238 PI V : 45 PI v : 87 pl V : 12 pl v
D/m korr. = —0.29 + 0.37 + 0.37 — 0.59
Gefunden : 213 PlD”'a : 70 PI d : 75 pl D"m : 24 pl d
D/m = -0.19 — 0.21 + 0.44 + 0.03
Gefu nden : 203 Asl N : 80 Ast n : 85 asl X : 14 ast n
D/m = —1.22 + 1.09 + 1.75 — 2.08
Gefunden : 252 Ast V : 31 Ast v : 73 ast V : 26 ast v
D/m korr. +1.15 — 1.47 -1.47 + 2.37
Gefunden : 208 Ast Dma : 75 Ast d : 80 ast Dma : 19 ast d
D/m = -0.71 + 0.44 + 1.09 — 1.02
Gefunden:; 241 iV V :; 44 N v : 81 n V :13/i v
D/m korr. = —O.io + 0.13 + 0.13 — 0.21
Gefunden : 217 N D’"a : 71 N d : 71 m D”m : 23 n d
D/m = + 0.22 — 0.08 — 0 08 + 0.18
Gefunden : 245 V D”'a : 80 V d :43 v Dma : 14 v d
D/m korr. = O.o O.o O.o O.o

Kreuzung Nr. 540: L. 613 X L. 492. Linie 492 hat, soweit dies 
hier in Frage kommt, die Genenformel a m pi i v D wlo. Es 
wurden in F2 500 Samen gesät und 367 (= 78,4 %) in allen Ei
genschaften beurteilbare Pflanzen erhalten. Die /^-Generation
zeigte die erwarteten dominanten Eigenschaften, und F2 ergab
gende bifaktorielle Spaltungen:

Gefunden: 207 A M : 55 A m : 77 a M : 28 am
Erwartet: 206.1 » : 68.7 » : 68.7 » : 22.9 »
D/m = +0.10 — 1.83 : +I.11 + 1.10
Gefunden: 211 .4 Pl : 51 A pl : 81 a Pl : 24 a pl
D/m korr. = +0.27 — 0.35 — 0.35 + 0.56
Gefunden: 193 A I : 69 Ai : 77 a I : 28 a i
D/m —1.38 + 0.04 + I.11 + 1.10
Gefunden: 214 A V : 48 A v : 79 a V : 26 a v
D/m korr. = +0.51 — 0.64 — 0.64 + 1.03
Gefunden: 184 A D : 78 A Dma : 105 a{D+D”m)
D/m = —2.3« + 1.24 + 1.60
Gefunden: 209 A wlo : 53 A wlo 81 a Wlo : 24 a wlo
D/m korr. = +O.21 — 0.27 —0.27 + 0.43
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Gefunden : 232 M Pl : 52 M pl : 60 m Pl : 23 m pl
D/m korr. = +0.63 — 0.80 — 0.80 + 1.29
Gefunden:: 218 M 1 : 66 M i : 52 m I : 31 m i
D/m korr. = +0.96 — 1.21 — 1.21 + 1.96
Gefunden : 224 M V : 60 M v : 69 m V : 14 m v
D/m korr. = —0.28 + 0.36 + 0.36 -0.58
Gefunden : 149 M Dco : 58 M Dma O

' to o : 20 m D”'a
Erwartet: 1 150.88 » : 50.li » 50,ii » : 16.37 »
D/m korr. = +0.46 — 0.67 0.57 + 0.92
Gefunden : 225 M Wlo : 59 M wlo : 65 m Wlo : 18 m wlo
D/m = + 1.99 — 1.30 -0.49 -1.06
Gefunden : 211 PI I : 78 Pl i : 56 Pl I : 19 pl i
D/m korr. — 0.08 + 0.U + 0.11 -0.17
Gefunden : 235 PI V : 57 Pl v : 58 pl V : 17 pl v
D/m korr. = +0.20 — 0.25 — 0.25 + 0.42
Gefunden:: 149 PI Dco : 62 Pl Dma : 35 pl Dco : 16 pl D,m
D/m korr. = + 0,io — 0.13 —0.13 + 0.20
Gefunden: 247 PI wlo : 45 PI wlo : 43 pl Wlo : 32 pl wlo
D/m korr. = +1.72 — 2.18 — 2.18 + 3.51
Gefunden:: 216 I V : 54 I v : 77 i V : 20 i v
D/m korr. + 0.04 — 0.05 — 0.05 + 0.09
Gefunden:: 138 / I)co : 55 I D"m : 46 i I)ca : 23 ; Dma
D/m = 1.54 + 0.78 -0.65 + 1.69
Gefunden : 208 / Wlo : 62 I wlo : 82 i Wlo : 15 i wlo
D/m = + 0.20 — 0.90 + 1.78 — 1.70
Gefunden:: 148 V Dco : 66 V Dma : 36 v Dco : 12 v Dma
D/m korr. = —0.29 + 0.36 + 0.36 — 0.59
Gefunden:: 234 V Wlo : 59 V wlo : 56 v Wlo : 18 v wlo
D/m korr. = +0.26 — 0.49 — 0.49 + 0.64
Gefunden : 146 Dco Wlo : 38 Dco wlo : 63 Dma Wlo : 15 Dma w
D/m korr. -O.io + 0.18 + 0.13 -0.20

Besprechung der genanalytischen Ergebnisse.

Früher ist nachgewiesen worden, dass das hier genanalytisch 
studierte Pisum-Material aus Ost-Tibet teils normale Chromosomen
struktur, teils eine einfache Translokation aufweist. Die Spal
tungsergebnisse in K; von Kreuzung Nr. 539 zeigen ferner einen 
Zusammenhang zwischen Semisterilität und der Spaltung im Gen
paar V-v (mit starker — fast ohne Membran). Es ergab sich fol
gendes Verhältnis: 1

1 Die geringere Individuenzahl beruht hier darauf, dass nur A-Pflanzen 
in bezug auf Dco und D,na klassifiziert werden können.
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Gefunden: 142 fertil V : 50 fertil v : 188 seinist. F:2semist. v
Erwartet nach 3 :1 : 4 : 0 1 43.25 » : 47,75 » : 191 » : 0 »
D/m hierfür = — O.w +0.35 O.21

Bei reziproker Translokation und gleichzeitiger Spaltung in 
einem im translozierten Stück gelegenen Gen ist sonst das Ver
hältnis 2 fertil V: 2 fertil n:4 semisteril F:0 semisteril u zu er
warten. Der vorstehend in Kr. 539 gefundene Spaltungstypus 
3: 1:4:0 ist aber von mir schon früher nachgewiesen worden, 
und zwar in einer Kreuzung .mit L. 234, dem einen Elter von 
L. 462, die hier mit der Tibet-Linie 612 gekreuzt worden ist. Es 
scheinen demnach die obigen F2-Ergebnisse von Kreuzung 539 
des weiteren dafür zu sprechen, dass die Tibet-Linie 612 normale 
Chromosomenstruktur besitzt. In bezug auf die Erklärung der 
Spaltung nach 3: 1:4:0 muss auf meine frühere Arbeit ver
wiesen werden (Lamprecht 1939).

Die insgesamt 68 untersuchten Zweigenenspaltungen zeigen fol
gendes. Von den 19 Spaltungen in Kreuzung 538 zeigt nur eine, 
nämlich die in den Genen M und Gl, sichere Koppelung an. Eine 
Berechnung des Crossoverprozentes ergibt für diese 15.5+5.73%. 
Für das von 14. und O. Tedin (1928) aufgestellte Gen Gl ist 
schon von diesen Verfassern Koppelung mit dem Gen B nach
gewiesen worden. Nun ist ausserdem durch mehrere Untersuchun
gen bekannt, dass M und B im gleichen Chromosom liegen, aber stets 
annähernd 50 % Crossover geben (s. u. a. Lamprecht 1933), d. h. 
je an einem der Enden des in Frage stehenden Chromosoms liegen 
sollen. Dies wird auch durch Kreuzung 538 bestätigt, in der für 
die Koppelung B-M ein Crossover von 56.7 +. 4.75 erhalten wird. 
Dieselbe Erscheinung wurde aber auch für das Genpaar B-Gl 
mit einem Crossover von 59.8 + 4.90 % gefunden. Aus Vorstehen
dem kann der Schluss gezogen werden, dass das Gen Gl zwischen 
M und B, aber viel näher AI gelegen ist.

Da aus den in F2 gesäten 400 Samen nur 287 (= 71.8 %) voll- 
beurteilbare Pflanzen erhalten wurden, sind die Spaltungszahlen 
natürlich mit grösseren Fehlern behaftet, als die statistischen 
Werte anzeigen, was wohl auch die Ursache dafür sein dürfte, 
dass die Koppelung Gl-B nicht zutage getreten ist. Jedenfalls 
spricht aber keine der gefundenen Spaltungen dafür, dass die 
Tibet-Linie 612 in ihrer Genenanordnung in den Chromosomen 
irgendwie vom Normaltypus der safioum-Kulturvarietäten abweicht.
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Von den 28 Zweigenenspaltungen in Kr. 539 zeigen nur zwei 
klare Koppelung an. Es sind dies die Genpaare Td-N und Fs- 
Ast. Die letztere Koppelung wurde von mir schon früher in Kreu
zungen zwischen sativum-Varietäten nachgewiesen (Lamprecht 1942). 
In Kreuzung 539 berechnet sich hierfür ein Crossover von 27.2 
±4.67 %. Dieser Wert ist erheblich grösser als der früher ge
fundene von 5.9 + 3.71 %; er ist aber mit Rücksicht auf die Grösse 
der mittleren Fehler mit diesem nicht unvereinbar. (L. c. wurde 
dieser Wert zu etwa 1 % angegeben, was darauf beruht, dass er 
nicht nach der Produktmethode berechnet worden ist.) Für das 
Genpaar N-Td berechnet sich ein Crossover von 35.2 ± 3.94 %. 
Dieser Wert erscheint wenig gesichert. Aber die Zugehörigkeit 
von Td zur Kopppelungsgruppe N-Z-Fa-Td ist von mir an anderer 
Stelle (Hereditas XXXI, im Druck) eingehend behandelt und sicher
gestellt worden. Somit sprechen auch in Kreuzung 539 alle Spal
tungsergebnisse dafür, dass die Genenanordnung in den Chromo
somen von sativum-V arietäten und tibetanicum, abgesehen von 
fallweisen Translokationen, dieselben sind.

In Kreuzung 540 schliesslich wurden 21 Zweigenenspaltungen 
untersucht, von denen nur eine, nämlich die in Pl-Wlo, sichere 
Koppelung anzeigt. Diese Koppelung ist von E. Nilsson (1939) 
nachgewiesen worden, der ein Crossover von 32.1 % angibt. Für 
die Spaltung in Kreuzung 540 berechnet sich ein Crossover von 
31.5 ±3.03 %, demnach ein mit dem von Nilsson gefundenen sehr 
gut übereinstimmender Wert. Auch die Genspaltungen dieser 
Kreuzung stehen also mit der Annahme im Einklang, dass die 
Genenanordnung in tibetanicum dieselbe ist wie in sativum-Varie- 
läten.

Zusammenfassung.

1. Drei Linien von Pisum tibetanicum, entsprechend drei ver
schiedenen Einsammlungsstellen in Ost-Tibet, za. 2 700 — 3 500 m 
ü. d. M., wurden in Kreuzungen mit vier verschiedenen sativum- 
Linien untersucht.

2. Die Fertilitätsverhältnisse der vier F,-Generationen zeigten, 
dass die benutzten tibetanicumAAnien teils die für sativum-V arie
täten normale Chromosomenstruktur, teils eine einfache Trans
lokation (25 % Sterilität bedingend) besitzen. Von Pellew und 
Sansome untersuchte tibetanicum-Limen zeigten teils normale Struk
tur, teils eine reziproke Translokation.
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3. Die Linien aus Ost-Tibet unterscheiden sich von allen an
deren P/sum-Varietäten dadurch, dass sie an der Basis der Ne
benblätter statt eines Anthozyanringes oder keiner Farbe einen 
Anthozyanfleck haben. Es zeigte sich, dass dieser durch ein neues, 
viertes Allel der bisherigen Serie Dw-D-d bedingt wird. Diese 
Allelenserie wird nun mit Dw-Dco-Dma-d, mit von links nach rechts 
abnehmender Dominanz, bezeichnet. Die den Allelen entsprechen
den Phänotypen sind: Doppelter Ring, einfacher Ring, Anthozyan
fleck, ohne Farbe.

4. In F2 von drei Kreuzungen tibetanicum X sativum wurden 68 
Zweigenenspaltungen, 14 Gene in 57 verschiedenen Kombinationen, 
untersucht. Sämtliche gefundenen Spaltungsverhältnisse und Kop
pelungen sprechen dafür, dass die Anordnung der Gene in den 
Chromosomen von tibetanicum (abgesehen von fallweisen Trans
lokationen) dieselbe ist wie in sativum-Yarietäten.

5. Pisum tibetanicum wird im Hinblick auf die Kreuzungsergeb
nisse als eine geographische Rasse von sativum, entsprechend einer 
Biotypengruppe, aufgefasst. Gleiches soll laut dem Verfasser auch 
für abyssinicum, asiaticum, elatius und Puschki gelten.

Saatzuchtanstalt Weibullsholm, Landskrona. Mai 1944.
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A NEW TRIPLOII) BETULA VERRUCOSA.

By

ÅSKELL LOVE.

Introduction.
During the past decade a large number of cytogenetical exa

minations have shown that, within almost all plant species, in
dividuals with an autotriploid number of chromosomes mav be 
met with in nature in a very low frequency. These individuals 
are almost invariably characterized by a high degree of sterility, 
and morphologically they generally show the same differences 
from their diploid relatives as experimentally produced polyploids,
i. e. they show every indication of being “giants” compared with 
the diploids. Owing to their “giant” growth, etc., the triploids 
may be of great economical value (cf. Nilsson-Ehle 1936, 1938 
a, b■ Nilsson-Ehle and Sylven 1938; Johnsson 1939, 1941, 1944, 
and others), and owing to their highly irregular meiotic divisions 
tetraploids may occur fairly frequently in their offspring. In that 
way tetraploids have been obtained in Populus tremula (Johnsson 
1940) and in apple (Nilsson-Ehle 1938 a, 1942; Aschan 1944) and 
some other trees.

The birches occurring as forest trees in Scandinavia belong to 
two different species with two different chromosome numbers. 
The species that is most frequent in the southern parts of 
(he region is Betula verrucosa Ehrh. with the chromosome number 
2n = 28, but in the northern parts the species Betula pubescens 
Ehrh. with the chromosome number 2n = 56 is more frequent. 
In the mountains only the subspecies tortuosa (Ledcb.) of B. pube
scens occurs. Within these two species of Betula two different kinds 
of “triploidy” are found. Firstly the two species B. verrucosa and 
B. pubescens may hybidize in nature and the hybrids will be “alio-
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triploid” with 2n = 42 chromosomes. Such hybrids have been 
cytologically examined by Helms and Jörgensen (1925), Wettstein 
and Propach (1939) and Johnsson (1943). They are found to be 
intermediate, though more like B. verrucosa, and their leaves and 
other organs are not larger than those of normal individuals of 
the parent species. Secondly, triploids may occur within each of 
the pure species B. verrucosa and B. pubescens. The triploids of 
Ihe first-mentioned species will, then, have 2n = 42, those of 
the last-mentioned one 2n = 84 chromosomes. Both the two latter 
kinds of triploids may be regarded as “autotriploids” in the widest 
sense of the word, and they might he expected to he “giants” if 
compared with normal individuals of each of the parent species. 
As both the species in question are to be regarded as polyploids 
and the basic number of chromosomes in the genus is x = 7, the 
“aulotriploid” of B. verrucosa is really a hexaploid and the “auto- 
triploid” of B. pubescens is really a dodecaploid. According to 
the results obtained by Johnsson (1944) and the present writer 
(see below), however, both the species arc to be regarded as being 
allopolyploids, and both the “triploids” in question will behave 
almost like normal triploids.

No autotriploids of B. pubescens have as yet been observed in 
nature, but within the species B. verrucosa one individual from 
Edsbyn, in the province of Hälsingland, has been found to have 
the triploid chromosome number 2n =42 (Johnsson 1944). Another 
individual from Kode, in the province of Bohuslän, is also an 
aulotriploid of B. verrucosa, according to Nilsson-Ehle (unpubl.; 
cf. also Johnsson 1944).

During a stay at the Forest Tree Breeding Institute at Bruns
berg, in the province of Värmland, the attention of the present 
writer was attracted to an individual of B. verrucosa with extrem
ely large dark-green leaves. The tree was pointed out by the 
Forester Sven G. Ekman at Uddeholm. It grows on the woodward 
farm at Lövnäs, Gustaf Adolf’s parish in the province of Värm
land, on the property of the Uddeholm Company.

Chromosome number.
In order to determine the chromosome number of the tree, the 

writer dug up one of the main roots close to the trunk and fixed 
root-lips of its subordinate roots. The work was extremely diffi
cult, and in spite of about 80 root-tips being fixed, only two were
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Figs. 1—2. Somatic metaphases of Belula 
plant with 2n = 42 chromosomes; l'ig.

2n = 28 chromosomes. —

verrucosa. — Fig. 1. From the triploid 
2. From a normal diploid plant with 
Magnification X 4500.

found to have somatic divisions. The fixative used was the diluted 
type of Navashin’s solution (cf. Müntzing 1933). The chromosomes 
were stained with gentian-violet.

'Fhe chromosome number could he exactly determined in two 
plates only. It was 2n = 42 (Fig. 0, i. e. the individual is to he 
regarded as an autotriploid of B. verrucosa. A chromosome plate 
of a normal B. verrucosa with 2n = 28 chromosomes is shown in

Cell size.
'Fhe cells of autotriploids are nearly always larger than those 

of their diploid ancestors. In the present case pollen was not 
available, but the length of the stomata from the corresponding 
parts of five leaves from two normal diploid individuals and from 
the triploid tree is given in Table I.

The results given in this table clearly show that the stomata 
of the triploid are significantly larger than those ot the diploids 
(f = 14.00*** for the difference between the diploid A and the 
triploid). They arc 30.l % larger than those of the diploids from 
the same locality. The corresponding values given by Johnsson 

(1944) for the stomata of the triploids from Kode and Edsbyn 
were 27.8 % and 31.7 % respectively.

Size of leaves.
As mentioned above, the leaves of the triploid from Lövnäs are 

considerably larger than those of normal diploid trees in the same 
locality. They are doubly serrate and typical B. verrucosa leaves
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and all the shoots on the tree are glandular. Medium-sized leaves 
from the triploid and the largest-leaved diploid tree al Lövnäs are 
shown in Fig. 3, and the length and breadth of the triploid and 
two diploids from the same locality are given in Tables II and 
HI Both length and breadth of the leaves of Ihe triploid are 
considerably larger than those of the normal diploids (t = 19.86*** 
for the difference in length between the diploid B and the triploid, 
t = 21.06*** for the difference in breadth between the diploid A 
and the triploid).

The leaves of the triploid arc significantly thicker than those 
of diploids from the same locality, as is shown in Table IV. The 
difference between the diploids and the triploid is statistically 
very considerable (f = 33.74*** for the difference between the 
diploid B and the triploid). The leaves of the triploid arc also 
a darker green than those of the diploids, as was previously 
observed in a number of polyploids (cf. Müntzing 1936; Kostoee 
1941).

Fertility.
Ihe tcrtility of the pollen has not yet been closer examined, 

owing to the fact that the examinations reported in the present 
paper were made in July. The female fertility is, however, greatly 
reduced, as only a relatively small number of female catkins were 
found on the tree. 'I'lie total weight of the catkins was lower 
than 100 g, and closer studies of the seeds showed that almost 
all were without embryo. In about 88500 seeds only 56 xvere 
tilled (0.06 %), and not a single germinated. In the material from 
Kode and Edsbyn studied by Johnsson (1944) the seed fertility 
was somewhat higher, as 5.66 % filled seeds and 0.31 % germinating 
seeds were observed from Kode and 1.16 % filled seeds and 0.29 % 
germinating seeds were counted from Edsbyn.

The female catkins were considerably larger than the catkins 
of the diploids in the neighbourhood (Fig. 4), and so were also 
the seeds and bracts (Fig. 5). 'I’lie weight of the seeds was, however, 
within the variation of the seeds of diploid trees, due to the high 
frequency of empty seeds; 1000 seeds were found to weigh 0.374 g.

Meiotic divisions.
During the present autumn the writer has obtained some branches 

with male catkins from the triploid tree, collected by Mr. Lennart 
Nilsson, Uddeholm. The branches were kept standing in water in

ÄSKELL LÖVE



Ta
bl

e I. 
—

 Le
ng

th
 of 

sto
m

at
a o

f di
pl

oi
d a

nd
 tri

pl
oi

d B
. ve

rr
uc

os
a fr

om
 Lö

vn
äs

. 1 u
ni

t
A NEW

co co

c
Ö d d

+1 +i +i +i
CO

CO O'.
Mi

CM Ml CO

l> I"-

CM 1 I
-+

I I MI
—t* 1 1

o I I
-t* 1 1

Si I 1 CO
co 1

oc I MI
eo

1 1 1
m 1 1 N

-H
co 1 1

-+ I I CD
CO 1 r"‘

CO 1 1 ^

S'! MI

— iD

0 CD CC
CO

CM
CO MI CD

CC MI -fH
M

Ml T_f
CM

CD CO C5 |
M 1

»O d l> I
<M T"1 1

C/C
~r oa CO I
CM -rH 1

CO ocfl Ml I

(M CO I
M 1

laß
CO -f I

O M

1
Ml

! 2 1

o

__ _ 'O
.p-< • p-p d
o o
Cu o, •r

d r ,

TRIPLOID BETULA VERRUCOSA '*85

+i

<o

42
.8

2 
±0

.5
2 co

+1
<M
Cl

CD 06
.9

8 
±0

.7
1

73
:C3

g

+1

38
.4

8 
±0

.6
2

36
.9

8 
± 

0.
49

59
.8

2  
±0

.7
8

73 a
CD ~

o
CD

o
CD

= o o o
CD CD

d —j_ T-K i> 1 MI

£>■ © r | 1 p ! w
*9 Cl 1 1 1 -

o Ml

CO 1 | Y—< CO
£ T 1 CO

to 1 1 1

p tO 1 ! CO 1 1 ^

o 1 i | e<0 to i

a
<o
O

-S 1 j Ml CO
UO
to

CO 1
i-

MI M o
d 1 i T CU to ____ !_

1 ^ 

—| mT
p 1 i MI s

p 1 1 CO tv>‘ to
COCl

to 1 i Ito to __L
00 i l> d in 1

-d CO 1 i Ml pd >o _____ L 1 ^

■q to 1 i CD 3 1 : ^

»n 1 CO d [ 1 •*

to ~r >o CD

— CO
50 — O CD

rT^f Cl iC c3 CO
m | CO

P s Tf r3 >o ! m

i__ , o
to rT CO o w Ml

o
Cl
m 1 l Ml p,

o
>o 1 1 1

CO
>o 1 t-< MI d p 1 ^

>o T -H c—
cc 1 1 1

CO *1 CO T o c- Ml |

c
«0 — i 73

a>
>

co CO

73
CJ

lO rT
CO 1 CO i HO

d Ml CO
— ^ 1

O
\o 1 Ml T d d CO Tf

a_ ©
Ift Ml >o p LO <M 1

° MI CO | S o 3 i

d CO Ml Ml i £ Ol
CO CO |

laß >o !>■ 1 P CO
CO CD O [

a
CO' | ro p

a
CO CO CO I

»O
-8 l> Ml T j

co
CO CO o

i g CO
1 .s lO

CO CO Tf |
1 g CO CD L^> < CO Ml -*f |

-- c Cl CD Ml i h--
CO Tf

lQ — i d
CO CD

cu
£ß

o
■*8 -rr CO 2 22 CO i Cl

’s §5 CO 1 a o
CO Ml

M-( CO 1 d 1 1 !

CO —1 i cc
Cl ™ \

CO CO — aq

cb Ml 1
*

d oq Ml ^ CO

X
Ml *

y\



ASKELL LOVE386

SPfö:

Fig. il. Medium-sized leaves from Betula verrucosa at Lövnäs. Upper row: from 
a relatively large-leaved diploid tree; lower row: from the large-leaved triploid

tree. — Slightly reduced.

Table IV. - Thickness of leaves of diploid and triploid 
B. verrucosa from Lövnäs.

Thickness in V loo mm

50 51 52 ail 54 55156157 58 59 60 61 62 63 64 65 n M±m

Diploid A 3 7 11 17 9
i i

8 3 2 - - 60 53.13 ±0.22
Diploid B 1 3 17 16 11 8: 21 1 i — 60 53.27 ±0.20
Triploid - — |—|— - 1 1 - 3 5

00O
'! 4 60 62.38 ±0.19
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Fig. 4. Female catkins from a diploid (to the left) and the triploid (to the right) 

Betula verrucosa at Lövnäs. — Magnification X 2.
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Fig. 5. Seeds and bracts from a diploid (upper row) and the triploid (lower row) 
Betula verrucosa at Lövnäs. — Magnification X 4.
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Lund, and after some time the search for meiotic divisions proved 
successful. The material was fixed in Carnoy 3:1, stained in acetic 
orcein (cf. Darlington and La Cour 1942) and smeared in the 
usual way.

'The meiotic division proved to be very irregular, and it was 
impossible to make an exact determination of all the configurations 
in most of the cells at diakinesis and metaphase-I. Trivalents and 
univalents were, however, observed in practically all cells at meta- 
phase-I, but in no cell were associations of more than three chro
mosomes observed. In two cells only could all the configurations 
be exactly analysed. In the first of these the configurations were 
13m + 1 ii + li (Fig. 6), in the other 4m+15n (Fig. 7). At anaphase-I 
lagging univalents, bivalents and trivalents were frequently observ
ed. In metaphase-II in polar view the distribution of chromoso
mes was examined in 36 cells. The distribution 8 : 34 was observed 
in one cell (Fig. 8), in two cells the distribution was 11:31, in 
fourteen cells it was 14:28 (Fig. 9), 15:27 was observed in one 
cell, 17:25 in two cells, 20:22 in seven cells and 21:21 in nine 
cells (Fig. 10). At anaphase-II a close examination of the distri
bution of the chromosomes was impossible, but in side view lagg
ing chromosomes were observed in a large number of the cells at 
anaphase-II.

Although these results are somewhat fragmentary, they indicate 
that the meiotic divisions in the triploid at Lövnäs are of practic
ally the same type as in the material studied by Johnsson (1944). The 
high degree of sterility of the triploid seeds is in close accord 
with the high degree of disturbances in the meiotic divisions. The 
occurrence of trivalents as well as the lack of associations of more 
than three chromosomes at metaphase-I indicate that, although 
the triploid individuals of Betula verrucosa really are hexaploid, 
they behave as normal autotriploids. Whether the species in 
question was originally formed by autopolyploidy remains an open 
question, but if this were the case, its chromosome complement 
must have, after the formation of the autotetraploid, been differ
entiated in the direction of allopolyploidy in such a high degree 
that the 14 pairs of chromosomes behave in practically the same 
way as in normal diploids or allopolyploids. Evidently it would 
be a very difficult task to establish a constant 42-chromosomal 
race of Betula verrucosa.
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Figs. 6—10. Meiotic divisions of the triploid Betula verrucosa. — Fig. 6, 13m-t-
lu + li; Fig. 7, 4iri-j-15n; Fig. 8, the distribution 8 : 34 at metaphase-II; Fig. 9.
the distribution 14:28 at metaphase-II; Fig. 10, the distibution 21:21 at meta- 

phase-II. — Magnification X 3000.

Other characteristics.
The triploid tree at Lövnäs is considerably more vigorous than 

diploids of the same age in the same locality. As it has been 
topped several times owing to a telephone-wire having been 
stretched over it, its height and shape are not comparable with 
those of its diploid relatives in the neighbourhood. Some mea
surements could, however, be taken of it and two diploid trees 
at Lövnäs. The results of these measurements are given in Table 5.

The difference between the two diploids studied is very wide, 
but compared with the diploid A of the same age the production 
of wood (percentage of growth of the basal plane during the last 
ten years) of the triploid is about 36 % higher than that of the 
diploid. This figure, however, is very unreliable, as the variation 
amongst a large number of trees from the same locality is unknown.
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Table V. — Different measurements on diploid and triploid 
B. verrucosa from Lövnäs.

Age in 
years

Diameter 1.8 m 
from the 
ground

10 last 
annulations

Growing % of the 
basal plane in 
last 10 years

Diploid A: 40 30 cm 30 mm 3.6 %
Diploid B: 85 27 cm 12 mm 1.7 °/u
Triploid

00CO 41 cm 59 mm 4.9 %

All the trees studied at Lövnäs are infected with rot, but the 
triploid seems to be somewhat more resistant than the diploids. 
In triploid Populus tremula the resistance ter rot diseases also seems 
to he higher than in normal diploids (Melander 1938).

Conclusions.

The results obtained by the present writer in Betula verrucosa, 
as well as by previous writers in the same species and in some 
other trees [Nilsson-Eiile 1936, 1938 a, b, 1942; Syrach-Larskn and 
Westergaard 1938; Johnsson 1941, 1944; Sylven 1944 and others] 
clearly show that an increace in chromosome number in trees may 
be of great economic value. Although the triploid trees hitherto 
studied in nature most probably have only been raised from midd
ling genotypes, they seem to produce more wood than the normal 
diploids from the same locality. The natural triploids clearly in
dicate that breeding with induced polyploidy may be of immense 
value to the silviculture, in addition to the old breeding me
thods using selection and hybridization. The natural triploids may 
often be economically valuable when it is possible to multiply 
them vegelatively, and formerly these triploids were extremely 
valuable to the plant-breeder, as they were one of the best sources 
for obtaining tetraploids. At present, however, more suitable me
thods are available of obtaining tetraploids of the best genotypes. 
By the use of colchicine on germinating seeds tetraploid plants 
have been produced within a number of species of trees [Gavaudan 
and Gavaudan 1937; Johnsson and Eklundh 1940; Johnsson 1941; 
Jensen and Levan 1941; Eklundh, Johnsson and Kiellander in 
Sylven 1944, and others]. Another method, which might possib
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ly be at least as valuable and as certain as the treatment of 
seeds, is a treatment of growing branch-tips of flowering elite trees 
with colchicine. Wherever trees have been found to have a tetra- 
ploid chromosome number in flowering branches after colchicine 
treatment, crossing between them would be sure to yield only tetra- 
ploid seeds of high quality for several years. The treatment of 
branches will certainly take a considerably longer time than 
treatment of seeds, but as all the seeds produced must have the 
same chromosome number, so that it is not necessary to count the 
chromosomes in every individual of the progenies, this method 
would save much time compared with the treatment of seeds. 
Moreover, treatment with high temperature immediately following 
upon fertilization after crosses between elite trees, as performed by 
Randolph (1932); Müntzing, Tometorp and Mundt-Petersen (1937) 
and Westergaard (1940) on different herbaceous plants, might 
possibly also give valuable results. All these methods are certainly 
more valuable for obtaining tetraploids of a genotypically high 
quality than those using the triploids found in nature.

The greatest value of the natural triploids must always be that 
they show whether induced polyploids within the different species 
react positively or not in respect of economically useful characters. 
Especially in trees they may save a good deal of time for the 
plant-breeder, as experimentally produced polyploids require a 
number of years before reliable comparisons can be made in 
respect of their and their diploid relatives’ production of wood.

Summary.
A new autotriploid Betula verrucosa (2n = 42) from Lövnäs, in 

Gustaf Adolf’s parish in the province of Värmland, is described 
in the paper. The tree is found to have larger stomata than the 
diploids from the same locality, and the leaves of the triploid are 
larger, thicker and of a darker green than those of the diploids. 
The female catkins are larger, but the female fertility is almost 
none.

Comparisons between the triploid and diploid trees seem to in
dicate a considerably higher production of wood in the triploid 
than in the diploids. The variation within the diploid population 
is, however, unknown.

It is concluded that, although the triploid trees found in nature 
indicate that induced polyploidy may be of great value for the
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l)reeding of forest trees, not these but experimentally induced 
polyploids of genotypically high quality should be used as a basis 
for further breeding purposes. Other and more useful methods 
for the induction of polyploidy in trees are briefly mentioned. 

Institute of Genetics, University of Lund, Sweden.

ÅSKELL LÖVE
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DIATOMACÉANALYSEN FRÅN HYDROKEMISK 
SYNPUNKT.

AV

GUSTAF ARRHENIUS.

Vid klassificeringen av de i kvarlära sediment förekommande 
diatomacéerna med hänsyn till deras miljökrav ha flera indelnings
grunder använts. Med avseende på sitt allmänna uppträdande 
indelas arterna i planktonter, epifyter och bottenformer. En vidare 
uppdelning i enlighet med formernas bathymetriska krav har genom
förts framför allt av Halden (1922, 1929). De ekologiska omständig
heterna kring sötvattenarternas recenta förekomst angivas av deras 
fördelning på eutrofa, dystrofa och oligotrofa sjöar. Slutligen och 
framför allt ha olika kiselalger på grund av substratets förmodade 
eller konstaterade kemiska sammansättning hopförts till grupper, 
omfattande exempelvis starksalt-, brackvatten- och sötvattenformer.

Till grund för de först anförda systematiseringsförsöken ligga 
helt naturligt, åtminstone i någon utsträckning, studier av det 
recenta uppträdandet. Delta är i viss mån även fallet med indel
ningen efter »haliniletskrav» i så måtto, att till brackvattenkrävande 
former förts arter, som iakttagits i brackvattenmiljö, etc. Emeller
tid är tyvärr kännedomen om vederbörande arters utbrednings- 
gränser oftast bristfällig eller äro förhandcnvarande uppgifter 
tvetydiga eller motsägande.

I de fall, där det recenta uppträdandet ej kunnat giva någon 
antydan om diatomacéernas förmodade saltkrav, eller där uppgifter 
om utbredningen saknas, har man nödgats bygga klassificeringen 
på erfarenheter från ett stort antal undersökta lagerföljder, i vilka 
Sedimentationen kan anses ha åtföljts av ändringar i vattnets salt- 
halt. Det är alldeles tydligt att man vid användande av en dylik 
metod har begränsade möjligheter att härleda orsakerna till de 
observerade variationerna i diatomacéflorans sammansättning. Till
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grund för diatomacéernas indelning efter saltkrav måste ovillkor
ligen ligga fysiologisk-ekologiska undersökningar i miljöer, där 
sa 11hal t och framför allt även andra utslagsgivande faktorer äro 
kända. Där sådana undersökningar gjorts, har antingen kiselalg- 
florans sammansättning undersökts i fältet samtidigt med att stor
heter, vilka antagits hava avsevärd betydelse, registrerats, eller har 
en association eller en art odlats under bestämda betingelser. Fram
för allt Kolbe (1927, 1932) och Boye Petersen (1943) ha utfört under
sökningar enligt den förstnämnda metoden.

Kolbe utgår från att vattnets klorjonkoncentration utövar en 
sträng selektion på diatomacéarterna och att övriga ekologiska fak
torer i jämförelse härmed äro av underordnad betydelse. På basis 
av andra författares uppgifter och egna undersökningar i Branden
burgs saltvattenområden har han uppställt ett halinitetssystem och 
sökt i detta inpassa de olika arterna. Härvid särskiljer han tre 
distinkta grupper, nämligen

euhaloba former (starksaltformer, sallhalt 3—4 %), 
mesohaloba » (brackvattenformer, » 0,5—2 %), och
oligohaloba » (salthalt < 0,5 %).

Den sistnämnda gruppen indelas i sin tur i halofila, indifferenta 
och halofoba former. Inom varje grupp och undergrupp kunna 
arterna karakteriseras såsom euryhalina, d. v. s. i besittning av 
relativt hög tolerans för salthaltsändringar eller stenohalina, i. e. 
stränga i sitt krav på en bestämd klorjonkoncentration.

Boye Petersen sätter som sin uppgift att jämföra artfrekvensen 
i vatten av känd salthalt med den konventionella uppfattningen 
om arternas plats i halinitetssystemet. På grundval av denna jäm
förelse drager han följande slutsatser:

1. Ordningsföljden i Kolbes system synes överensstämma med 
indikationerna i Boye Petersens material.

2. Nedergränsen för de mesohaloba och halofila formernas upp
trädande ligger betydligt lägre än Kolbe antagit, nämligen 
vid 0,1 °/oo Cl~. Detta bestyrkes av de motsvarande resultat, 
till vilka Bedecke (1922) kommit med användande av annan 
metodik.

3. Värdet 0,1 %o för klorjonkoncentrationen utgör en biologisk 
gräns i så måtto, att salthaltsvariationer under denna gräns 
för diatomacéernas vidkommande saknar betydelse. De halo
foba formernas uppträdande är således betingat av andra 
orsaker än vattnets låga halt av klorider.

27—44676 Svensk Botanisk Tidskrift 1944
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4. Även gränsen nedåt för de euhaloba formernas uppträdande 
torde ligga lägre än Kolre antagit. Sålunda gå vissa euhaloba 
former i massproduktion redan vid en klorjonhalt av 0,5 °/00-

Såväl Kolres som Boye Petersens undersökningar behandla na
turliga miljöer, där det självfallet icke kunnat undvikas, att utom 
klorjonkoncentrationen även andra, ur ekologisk synpunkt betydelse
fulla faktorer varierat från lokal till lokal. Vad dessa författare 
undersökt är sålunda icke inverkan av ändringar i klorjonkon- 
centralionen utan totalverkan av ett stort antal inflytelser, vilkas 
betydelse var för sig är föga känd.

Den enda möjligheten att undvika ovan nämnda komplikationer 
är att odla en art eller en association under förhållanden, vilka 
i möjligaste mån motsvara de naturliga, men som tillåta att endast 
en eller ett fåtal miljöfaktorer samtidigt varieras. Av sådana under
sökningar med avseende på mediets salthalt finnas, såvitt förf. 
har sig bekant, endast två, nämligen de, som utförts av Richter 

(1911) och Budde (1932).
Richter har odlat marina former av släktena Navicula och 

Nitzschia på substrat med varierande halt dels av natriumsalter, 
dels av klorider. Han har härvid kommit till följande uppfattning:

1. Ett livsvillkor för de undersökta diatomacéarterna är när
varon av Na+.

2. Denna kan icke ersättas av den närbesläktade K+ eller av 
annan metalljon.

3. Behovet av natrium kan tydas såsom ett jonbalansfenomen.
4. Kloridjonen synes för diatomacéernas vidkommande sakna 

större betydelse.
Budde har efter omfattande undersökningar av algfloran i West

falens satiner o. a. saltvatten kommit till den övertygelsen, alt 
enbart en ekologisk fältundersökning icke kan läggas till grund 
för kännedomen om arternas saltkrav. För att noggrannare utreda 
saltkoncentrationens betydelse kultiverade han en association från 
det westfaliska salinområdet i lösningar med natriumkloridkon- 
centrationer från 0,032 °/oo till 146 °/oo. Budde har icke gjort några 
numeriska bestämningar av artfrekvenserna utan använt bedöm- 
ningsmetod.

Av de former, som äro företrädda i materialet (fig. 1) begränsa 
endast två sitt uppträdande till de bägge högsta koncentrationerna, 
146 och 73 °/oo, nämligen Navicula longirostris och Nitzschia ovalis. 
Alla övriga arter visa en mer eller mindre utpräglad förmåga att
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Fig. 1. Diagram över resultaten av Buddes kultiveringsförsök. Efter Budde.

omedelbart anpassa sig efter mediets salthalt. Om vi betrakta de 
former, vilka äro belagda i Kolbes system, finna vi, att de »mcso- 
haloba» arterna Amphora coffeceformis och Navicula peregrina utgöra 
väsentliga inslag i kiselalgfloran mellan 0,465 och 37 %o resp. mellan 
0,465 och 73 °/oo. Synnerligen remarkabelt förefaller uppträdandet 
av Navicula salinarum från 0,032 till 73 %o med stegrad produktion 
dels vid 73, dels vid 1,85 och 0,93 °/oo. Denna art betraktas av 
Kolbe sasom mesohalob och utpräglat stenohalin. Acliuanlhes 
hrevipes (mesohalob enl. Kolbe och Peragallo, marin enl. Cleve) 

går i massproduktion vid alla koncentrationer från 0,032 till 73 %o.
Av »indifferenta» former finna vi hos Budde Fragilaria pinnata 

och Nitzschia frustulum. Med indifferenta avser Kolbe sådana oligo- 
halober, som i allmänhet uppträda i sötvatten men karakteriseras 
av en begränsad salttolerans. Under det att Fragilaria pinnata i 
Buddes försök synes begränsa sitt massuppträdande till den lägsta 
saltkoncentrationen, förökar sig Nitzschia frustulum kraftigt i alla 
koncentrationer, utom den lägsta. Lika okonventionellt uppföra 
sig övriga i materialet representerade former. I diagrammet finna 
vi vidare några exempel på att samma art har optima vid flera 
olika koncentrationer. I samband med frågan om diatomacéflorans 
registrering av transgressioner bör denna företeelse noga beaktas.



398 GUSTAF ARRHENIUS

i n"Brackvaltenformer” 
"Lagunformer"

— "Ordinära småsjöformer"
— "Saltvattenformer”

” Klarsjöformer”

Fig. 2. Exempel på förändringen av diatomacéflorans sammansättning i en av- 
snörningslagerföljd. Avsnörningsstadiet markeras av »lagunformernas» kraftiga

uppblomstring.
Diatomacédiagram från Tärnan, Sorunda sn. Passpunkt 30,6 mö.h.

Buddes arbete måste såväl från botanisk som kvartärgeologisk 
synpunkt ii 11 mätas den allra största betydelse, i det att här för 
första gången redovisas ett försök att kvantitativt värdera enbart 
natriumkloridkoncentrationens betydelse för diatomacélloranskarak
tär. Försöket måste visserligen betraktas såsom preliminärt, enär 
endast ett relativt litet antal arter behandlats och materialet ej 
bearbetats med numerisk bestämningsmetod, men dess grundläg
gande betydelse kvarstår dock. Av Buddes avhandling liksom av 
Richters framgår tydligt, all det konventionella betraktelsesättet 
av kiselalgflorans sammansättning såsom en enkel funktion av 
enbart vattnets kloridhalt måste underkastas en revision. En sådan 
omvärdering av de hydrokemiska faktorernas betydelse förorsakar
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naturligtvis ingen ändring av förutsättningarna för den bathvme- 
triska lagbundenheten i diatomacéflorans variation.

Emellertid kvarstår faktum, att kiselalgflorans karaktär i forn- 
sjölagerföljderna nedifrån och uppåt undergår mer eller mindre 
kontinuerliga förändringar (se fig. 2). Med kännedom om sedimentens 
relativa ålder och petrografiska karaktär samt landhöjningens 
ungefärliga förlopp ligger det nära till hands att tyda dessa konti
nuerliga förändringar såsom en parallellföreteelse till den bathy- 
inetriska utvecklingen. Bland de många hydrokemiska och hydro- 
fysikaliska storheter, som röna påverkan av en uppgrundning, 
har man antagit kloridjonhalten vara den, som utövat det största 
inflytandet på mikroflorans sammansättning. Anledningen härtill 
torde vara en betydelseförskjutning. Diatomacéer, som observerats 
levande i vatten, karakteriserat bl. a. av sin relativt höga salthalt, 
ha för korthetens skull kallats saltvattenformer, och medvetet eller 
omedvetet har denna namnsättning skapat föreställningen om veder
börande formers salt- d. v. s. kloridkrav.

Såsom ovan påpekats innebär havsvattnets ulsötning icke för
ändring av en enda miljöfaktor utan av ett helt komplex sådana. 
Man torde kunna säga att havet intill en kust utmärkes dels av 
marina, dels av terrestra karaktärer. Strandförskjutningen föror
sakar en rubbning i jämvikten mellan dessa, härigenom sekundärt 
framkallande förändringar i balansen mellan diatomacéassocia- 
tionerna.

Generella hydrokemiska marina karaktärer äro exempelvis hög 
hydroxyljonkoncentration, stark buffring, rikedom på Na+ och C1“ 
samt relativt hög halt av Ca++, medan däremot kiselsyra samt 
fosfat och nitratjoner i havsvattnet förekomma i jämförelsevis små 
kvantiteter. Havet kan vidare sägas vara kemiskt och fysikaliskt 
stabilt.

En allmängiltig framställning av kustvattnets terrestra karak
tärer låter sig svårligen göras. Dessa utmärkas framför allt av 
konstituenternas stora förändringsmöjligheter, betingade av fast- 
1 andsvattnens instabilitet.

Strandens annalkande innebär för kiselalgernas vidkommande, 
att de alltmer undandragas de marina inflytelserna. Det kan må
hända tyckas likgiltigt om man använder klorjonhaltens förändring 
eller någon därmed parallell företeelse av större ekologisk betydelse 
såsom förklaring till de olika diatomacégruppernas uppblomstring 
och dekadens. Så är emellertid icke fallet. Utsötningen medför,
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som nyss nämnts, ett avtagande av sannolikheten för samgående 
mellan de faktorer, som äro växtfysiologiskt utslagsgivande. Man 
är sålunda icke berättigad att förutsätta, att exempelvis de »meso- 
haloba» formernas upphörande eller clypeusformernas procentuella 
övervikt i samband med avsnörningen direkt förorsakas av salt
haltens sänkning till en viss gräns. Försök ha visserligen gjorts 
att angiva clypeusflorans ekologiska miljö på annat vis än ovan 
anförts, nämligen genom antagandet att associationen ifråga skulle 
kunna karakteriseras såsom en lagunflora. Att detta antagande 
icke stöder sig på de recenta utbredningsförhållandena, framgår 
därav att en associationsbildande clypeusflora återfinnes även i 
sjöar, vilkas passpunkter sedan länge varit höjda över havsytan 
(Lundqvist och Thomasson 1923.)

En företeelse, som innebär kraftiga förändringar av de hydro- 
ekologiska förhållandena, är den av Nordqvist (1902), Arwidsson 

(1915, 1917) och Högbom (1921, 1922) från olika lokaler beskrivna 
stegringen av vattnets sulfatjonhall. Under varma somrar med 
abnormt lågvatten blottas i stor utsträckning insjöarnas sedimenl 
och utsättas för vittring. De rikligt förekommande metallsulfiderna, 
främst svaveljärn, oxideras härvid till sulfater, vilka, då de ut- 
tvättas, under åratal framåt åstadkomma en kraftigt stegrad halt 
av S04-~ i vattnet.

Så länge ett bäcken intimt kommunicerar med havet, förtager 
detta med sin väldiga spädningskapacitet i huvudsak sulfaturlak- 
ningens ekologiska verkningar. Ett omslag inträder emellertid vid 
sjöns avsnörning. Då passpunkten omedelbart efter denna vanligen 
nederoderas, komma de utkilande delarna av de svavelrika lagun
sedimenten vid stränderna att blottas, varigenom sulfattillförseln 
under någon tid torde antaga avsevärda proportioner. Högbom 

beräknar, att under åren närmast efter torråret 1914 omkring 5,000 
ton sulfater urlakats ur strandavlagringarna vid sjön Gärdefjärden 
vid västerbottenskusten.

Det förefaller icke otroligt, att sulfatanrikningen, antingen pri
märt eller genom de åtföljande vittomfattande kemiska och fysi
kaliska biverkningarna, skulle kunna åstadkomma den markanta 
uppblomstringen av clypeusfloran, som vi återfinna vid en viss 
nivå i ett flertal undersökta svenska fornsjölagerföljder. Clypeus- 
maximet skulle i så fall härstamma från tiden omedelbart efter 
passpunktens friläggande, ett antagande, som stämmer väl överens 
med Boye Petersens och Redeckes rön.
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Betonas bör, att sulfatverkan endast är en av de säkerligen till 
stort antal uppgående faktorer, som ändra kiselalgernas livsbe
tingelser. Hypotesen saknar också, liksom teorien om klorjonens 
betydelse, allt värde utom det rent hypotetiska, intill dess att den 
bekräftats dels genom undersökningar in vitro, dels genom analyser 
från vatten under avsnörning.

Med hänsyn till vad ovan sagts står det klart, att enbart med 
kännedom om diatomacéernas fördelning i ett sediment ingenting 
med bestämdhet, stundom e] ens med sannolikhet, kan utsägas om 
salthalten i det vatten, varur sedimentet avsatts. Med kunskap om 
arternas ekologiska krav, förvärvad genom såväl fysiologiska som 
fältekologiska undersökningar, torde vissa slutsatser eller av sanno
likhet präglade antaganden kunna göras rörande avlagringsmiljön 
för de fossila formerna. I de fall där diatomacéanalysen användes 
för att registrera landhöjningens förlopp, torde f. n. den hydro
grafiska utvecklingens generella drag kunna utläsas ur de av 
kemiska förhållanden beroende arternas uppträdande. Detaljerna 
i skeendet torde däremot mycket mer entydigt avspeglas av djup
formernas fördelning. Studiet av denna fördelning utgör nyckeln 
till den diatomologiska delen av problemen kring de kvartära eu- 
statiska och isostatiska nivåförändringarna — under den obetingade 
förutsättningen att de åberopade formernas bathymetriska krav 
äro noggrant kända.

Summary.

Diatom Analysis from a Hydrochemical Point of View.

According to Richter’s cultural experiments on marine diatoms, 
these require a certain quantity of sodium whereas the concentra
tion of chlorine ions seems to be of little or no importance.

The results of Budde’s experiments indicate that variations in 
the composition of fossil and recent associations depend on other 
factors than changes in the amount of sodium chloride in the 
water.

Continental waters are chemically less determinate than sea
water. The special composition of the floras in brackish and fresh 
water is for that reason influenced by a great number of factors 
having different effects.

Careful physiological and ecological investigations are funda
mental to the hydrochemical and hydrophysical interpretation of 
recent and fossil distribution of species.
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SPHAGNUM SUBFULVUM N. SP.
AND ITS RELATIONS TO S. FLAVICOMANS (CARD.) 

WARNST. AND S. PLUMULOSUM ROLL P. P.

BY

HUGO SJÖRS.

During my studies in mire vegetation, I visited some mires in 
the parish of Svärdsjö, Dalarna, in August 1943, where I found a 
Sphagnum that looked unknown to me at first sight. (As a matter 
of fact, I had gathered the plant several times before, not realizing 
its taxonomical value.) After much hesitation whether it could be 
a brown and robust S. plumulosum or perhaps a very robust 
hygrophilous modification of S. fuscum, I was forced, by comparison 
with the said two species which grew in the same mire, to the 
conclusion that it could not be anything but an unknown member 
of our Sphagnum flora. Tufts were abundant in which it formed 
a mixed community with S. plumulosum and in which every in
dividual stem could easily be distributed upon the two species, 
the unknown one lacking every stain of the purple colour of 
living S. plumulosum and being considerably more broad-leaved. 
On microscopical examination I have also found differences in 
the stem leaves and the spores. These observations were verified 
by many new finds in different parts of N. Sweden, and by her
barium studies. The new moss is related to S. plumulosum and 
especially to S. flavicomans, the N. American species recently mono- 
graphized by Osvald (1940), and, indeed, some European and 
Greenland specimens have been reported as S. flavicomans (sec 
chapter on distribution, p. 418). I have given it the name of S. 
subfulvum because of its beautiful light yellowish brown colour, 
lighter than that of S. fuscum, not so strong as that of S. teres 
or S. subsecundum, and quite different from that of S. plumulosum.
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Taxonomy.

Sphagnum subfulvum n. sp.
S. flavicomctns (Card.) Warnst. 1911 p. p. (non S. acutifolium v. flavi- 

comans Card. 1884). — ? S. nilidum Warnst. 1895. (Vide infra p. 419.)
Sphagnum seriei Acutifoliorum, S. plumuloso et S. flavicomanti affine.
Planlae ± robustae, in luce subfulvae, semper sine pigmento rubro, 

in umbra pallide viridescentes, siccae ± nitidae.
Caulus vigorosus, hyalodermis 3(—4)-stratosus, e cellulis tenuibus pa- 

rietibus, sclerodermis c cellulis parietibus crassis, fuscis aut rufo-fuscis, 
numquam violaceis.

Folia caulina plerumque triangulodingulata, rarius lingulata, apice circa 
90°, nonnumquam fere rotundato, 0,85—1,60 mm longa (ordinarie 1,05—• 
1,45 mm), 0,62—0,95 mm lata (ordinarie 0,65—0,85 mm), index long./lat. 
1,29—2,15 (ordinarie non ultra 1,9). Limbus deorsum valde dilatatus. 
Cellulae hyalinae summi folii plerumque 2-septatae, nonnumquam 3—4- 
septatae, fere semper sine fibris.

Fasciculi ex 3 ramulis, quorum 2 distantes, 1 pendens, non longior quam 
ceteri. Ramuli summi capituli paulo strobilacei.

Folia ramulina non seriata, aut non perspicue 5-seriata in ramulis brevi- 
bus capituli, laxe imbricata, in umbra leviter squarrosa, convexa, ovata, 
index long./lat. ordinarie 2—2,5. Apex saepe distinctus, numquam autem 
in angustum acumen eductus. Cellulae hyalinae fibrosae, in latere convexo 
folii valde convexae et poris commissuralibus sat magnis instructae, in 
latere concavo folii solum proxime marginem cum paucis poris magnis, 
rotundis, in mediis cellulis positis. Cellulae chlorophylliferae ut in aliis 
Aculi/oliis, latus convexum folii attingentes.

Planla auioica, saepe cum sporogoniis. Folia perichaetialia magna, 
irregularia, sine fibris, solum in summo folio cum cellulis chlorophylliferis.

Sporogonium ovatum, circa 1,7 mm longum, circa 1,0 mm latum, imma- 
turum latius. Sporae tetraédricae, maturae cum papillis graniformibus, 
28—31 (X. Protonerna ignotum.

Habitat in Europa boreali, Britannia, Helvetia, Groenlandia.
Typus: Suecia, prov. Dalarna, par. Svärdsjö: palus prope Vintjärn, 

Sjörs 9.8. 1943 n:o 10, in herbario Växtbiologiska Institutionen, Uppsala, 
Suecia.

Sphagnum subfulvum differs from S. plumulosum mainly in colour 
and habit, in shape, size and structure of stem leaves and shape 
of branch leaves, in colour of I he stem, and in the coarser struc
ture of the spore-walls, being especially distinct in yet not quite 
mature spores. Usually it is not difficult to recognize S. subfulvum 
in the field, on the contrary, it is easier than determining her
barium specimens. This could, however, be made with a high 
degree of accurracy by examining the moss through a good, prefer
ably binocular lens, without soaking it. The long, slender, tapering
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leaf-apices, rolled up and slightly recurved in the dry state, of the 
young branches in the head of S. plumulosum contrast very strongly 
with the broader leaf-apices and almost imbricate, or, in shadow 
plants, slightly squarrose leaves of the sometimes almost spruce- 
cone-like young branches of S. subfulvum. This contrast is shown 
on plate VIII a, a photograph of a mixed community of the two 
species, representing one head of the former species and two of 
the latter one.

In the field, S. subfulvum is perhaps more likely to be con
fused with robust modifications of S. teres, because of the colour 
of the plant and especially the stem. As mentioned before, S. sub- 
fulvum does not possess the ability of developing a red or purple 
pigment in the sunshine peculiar to most other Acutifolia. As 
nearly all the non-reddish “varieties” of normally reddish-coloured 
Sphagnum species described by the older authors seem to be only 
shadow-modifications, this ability must often be quite as valuable 
as morphological characters in distinguishing species. Once, how
ever, in the mire Tomossen, in Grangärde, Dalarna, I have ob
served a tuft of S. Warnstorfianum1 totally void of purple pig
mentation and growing in the open fen together with normal, 
strongly purple-coloured plants of the same species. No other 
difference was noticed. This local form, although evidently geno
typically different from ordinary S. Warnstorfianum, has of course 
very little taxonomical significance. In the case of S. subfulvum 
the lack of the purple pigment is, in combination with other 
distinctive features, common to all individuals of a wide-spread 
population (and also of the related population of S. favicomans), 
while no sure case of real loss of the ability to generate the pig
ment is known in S. plumulosum. The latter species evidently 
possesses two kinds of pigment, the purple one common to most 
Acutifolia, and a yellowish brown one, being most distinct in the 
young leaf-apices, together giving the plant a more or less varie
gated violet colour. The yellowish brown kind of pigment is the 
only one present in the related species S. subfulvum and S. flavi- 
comans. It seems also to need light for its formation, and might 
be present in smaller quantities in S. Warnstorfianum too, for the 
form mentioned above was yellowish in colour. 1

1 Sphagnum Warnstorfianum Du Rietz nov. nom. (Sph. Warnstorfii Russow 
1887, non Roll 1886).

G. Einar Du Rietz.
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On drying all three species, and particularly the full-grown 
branches some distance under the head, become more or less glossy. 
A certain gloss is, indeed, common to all Acutifolia and Cymbifolia, 
i. e. the series of Sphagnum that have the hyaline cells strongly 
convex on the visible convex side of the branch leaf, the Suh- 
secunda and Cuspidata being quite dull. As can easily be observed 
with a strong lens, the metallic lustre of S. plumulosum and its 
allies is a purely optical phenomenon in the walls of the dry 
hyaline cells and completely disappears on soaking. The lustre 
of S. subfuluum is weaker than that of S. plumulosum and has 
often a faint rosa or violet tinge, not to be confused with the 
real violet colour of S. plumulosum which is also present in the 
wet state, although intensified by the lustre in the dry state.

The habit differences between S. subfuluum and S. flavicomans 
are less pronounced, and robust specimens from wet localities 
may be very similar, S. subfuluum only being a little softer than 
the always rigid S. flavicomans. In drier places S. flavicomans is 
still robust and very rigid, quite unlike the soft tufts of S. sub
fuluum. I have never seen any S. subfuluum resembling the S. 
flavicomans of the hummocks of N. American mosses (comp. Os- 
vald 1940). The branches of S. flavicomans are often very long, 
which is not the case in S. subfuluum except in submerged in
dividuals.

The habit of S. subfuluum as well as the other species is strongly 
influenced by the habitat conditions, especially by light and 
moisture. Strong illumination causes dense growth and deep brown 
colour. In the shadow the plants get thinly branched and may, 
in extreme shadow, turn a peculiar bluish green. Dryness causes 
slenderness, moisture robustness. Probably S. subfuluum never 
grows as a real water plant in quite natural vegetation, but large 
floating specimens have been gathered by Åberg on two occasions 
in old water-filled peat-hags. Some extreme habitat modifications 
are shown on fig. 1.

The stem anatomy seems to be practically the same in all three 
species, with a 3- or 4-stratose hyalodermis of large thin-walled 
cells sharply differentiated from the outer layers of the scleroder- 
mis made up by very narrow, thickwalled, strongly coloured cells. 
The sclerodermis of S. subfuluum and S. flavicomans is brown or 
reddish brown (“blood-red”, Osvald 1940), that of S. plumulosum 
violet to light brown.

406
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Fig. 1. Upper row: Sphagnum subfulvum from Xorrbärke, Göberget (rather wet 
and sunny place), from St. Skedvi, Svartviken (drained mire, dense tuft in very 
dry, sunny place), and from Hedemora, Xoi-n (very wet, sunny place). Lower 
row: S. plumulosum from the same tuft as the S. subfulvum individual above, 
S. subfulvum from Grangärde, ENE. of Kullen (drained mire, shadowy place), and 
from Hällefors, X. of Lake Xätsjön (wet, shadowy place). To the right a floating 
individual of S. subfulvum from a peat-hag, Sunne, Bäck, Åberg. —- Full size.

Sven Eriksson photo.

The shape, size and structure of the stem leaves are important 
points in distinguishing the three species, although it must he 
emphasized that every leaf is not always typical of the species, 
as the leaves of the same stem often differ considerably. Exami
nation of the stem leaves should always be done, if there is the 
least doubt in the preliminary determination. As a control, I have 
examined stem leaves of nearly all the specimens determined. It 
is necessary to scrape off about a dozen leaves to get a valid 
expression of what is typical for a specimen. It is to be remem
bered, however, that the shape of a stem leaf is dependent on 
the thickness of the stem, and therefore only well-developed stems 
should be used.

Photographs of stem leaves of the three species are shown on plate 
VII. A number of schematical drawings have also been made and
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Kig. 2. Branch leaves and stem leaves of Sphagnum siibfulvum (a—f) and S. 
flavicomans (g, h). Each row from one individual, a from Svärdsjö, Vintjärn 
(typus), b from Norrbärke, Göberget, c and d from Hällefors, N. of Lake Nätsjön 
(a wet and a dry place), c from Switzerland, S. Bernhardin, JXggli, /from Green
land, Ritenbenk, Berggren, g from Maine, Rockland, Du Rietz, h from Miquelon, 

Delamare (type locality). — 12 X.
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Fig. 3. Comparison between Sphagnum subfulvum (a, c; e, g) and S. plumulosum 
(b, d, /, h) in mixed communities. Each pair of rows represents branch leaves 
and stem leaves from one S. subfulvum and one S. plumulosum individual growing 
close together, a and b, c and d from Hällefors, N. of Lake Nätsjön, e and /', 

g and h from By, at the pool Katthavet. — 12 X.
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are reproduced on figs. 2 and 3. Fig. 2 shows the branch leaves and 
stem leaves of six S. subfulvum and two S. flavicomans specimens 
(the leaves in a row are always from the same individual). In fig. 3 
a comparison is made between S. subfulvum and S. plumulosum. 
To eliminate the influence of differences in habitat conditions, 
individuals have been chosen which have grown close together in 
the same tuft. I have made a great number of such comparisons, 
but leaves from only four pairs have been reproduced, each pair 
made up by one S. subfulvum and one S. plumulosum individual. 
Making use of these mixed communities, in which the differences 
constantly found cannot be ascribed to differences in ecological 
conditions, I have demonstrated that the two populations are 
genotypically different.

The genotypical dissimilarity of S. flavicomans could of course 
not be demonstrated in the same inobjectionable way, but morpho
logical analysis of a lot of specimens shows that it forms a population 
different not only from S. plumulosum, as Osvald (1940) has proved, 
but also from S. subfulvum. It is true that unusually large stem 
leaves of S. subfulvum may reach the length of unusually small 
ones of S. flavicomans, but they are exceptions and certainly do 
not belong to real transitional forms. The fact that the amplitudes 
of phenotypical variation in certain characters overlap a little does 
of course not import that there should exist genotypical transitional 
forms between the two taxonomical units. The same holds true, 
mutatis mutandis, of the relation between S. subfulvum and S. plu
mulosum.

The stem leaves of Sphagnum subfulvum are rather short, between 
0.86 and 1.60 mm in length (normally between 1.05 and 1.45 mm) 
and triangular-linguiform with the apex about right-angled, or some
times almost rounded. The dense tissue of the margin is strongly 
expanded in the basal part of the leaves, which have rather a 
firm structure and, at least in densely branched individuals, are 
almost spread out.

In S. plumulosum the stem leaves are somewhat longer, mostly 
between 1.3 and 1.7 mm, elongatedly triangular or at least less 
linguiform than in S. subfulvum. They are ± pressed to the stem 
and of a laxer structure, and the basal expansions of the marginal 
tissue are small or moderate. The stem leaves of S. flavicomans 
differ considerably in their greater length, being normally between 
1.45 and 1.90 mm, sometimes even more than 2 mm, and are
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Fig. 4. Tissue of stem leaf, 1U below apex, of S. subfulvum (a), S. plumulosum (b), 
and S. flavicomans (c). a and b from Norrbärke, Göberget, c from Maine, Rock

land, Du Rietz. — 60 X.

elongatedly triangular-linguiform. The basal expansions are mode
rate, but more conspicuous than in S. plumulosum. The stem leaves 
of S. flavicomans are quite pressed to the stem, if not prevented 
by too dense branch-bundles, in which case the upper part of the 
stem leaf may be bent outwards at a sharp angle while the lower 
part is still adhering to the stem.

In all three species the hyaline cells of the tissue in the upper 
half of the stem leaf are regularly septated, in S. sabfulvum and 
5. plumulosum often more than one time. There are normally no 
fibres in the stem leaf tissue of these two species, but in S. flavi
comans usually very delicate fibres and sometimes also some pores 
are present in some of the hyaline cells of the upper third of 
the stem leaf. A sketch of the stem leaf tissue a little distance 
under the apex in the three species is reproduced in fig. 4.

Sphagnum subfulvum has broader branch leaves than most other 
Acutifolia, their length often being only twice their breadth. The 
apex may be marked but is never extended to a slender acumen 
as in S. plumulosum. No good distinguishing characters seem to 
be available from the anatomy or porosity of the branch leaves, 
except that the hyaline cells are a little shorter in S. subfulvum 
than in S. plumulosum. The branch leaves of S. flavicomans re
semble those of S. subfulvum but are longer.

Andrews (1913 p. 30) and Osvald (1940 p. 41) mention a difference 
in the necks of the retort cells of the branches. This difference 
is rather insignificant, for there is a large variation in the shape 
of the individual retort cells in all three species.

Sphagnum subfulvum is often fruiting. The sporogonia appear in 
August, brought forward by their long pseudopodia, and soon after

28 — 44676 Svensk Botanisk Tidskrift 1944
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that lose their lids. The unripe spores have a pitted or almost 
brain-like surface structure, the pits and knobs being about 2 p 
broad. The structure of the surface of S. plumulosum spores in 
the same stage of development is much finer, the pits and knobs 
being about 1 ja. On ripening the spores of both species become 
papillose, with grain-like papillae, in S. subfulvum mostly about 
1.5 p, in S. plumulosum about 1 p, which are easily broken off 
and a good deal of which lay loose among the spores of hiber
nated capsules. The diameter of the mature spores is 28—31 p 
in S. subfulvum, about 27 p in S. plumulosum.

The most important differences between the species may be 
summarized:

S. subfulvum S. plumulosum S. flavicomans

Colour of plant (in the 
sunshine)

light brown variegatedly 
light brown— 
purple

brown

Colour of sclerodermis dark brown brownish— 
purplish

reddish brown

Stem leaf: Normal length 1.05—1.45 mm 1.3—1.7 mm 1.45—1.9 mm

Do.: Shape triangular-
linguiform

elongatedly tri
angular

elongatedly tri- 
angular-lingui- 
form

Do.: Angle of apex about 00° acute about 1)0°

Do.: Basal expansions of 
marginal tissue

strong slight or mode
rate

moderate

Do.: Fibrosity (usually) none none delicate

Branch leaf broadly ovate slenderly ovate 
with slender 
tip

ovate

Papillae of spores about 1.5 p about 1 p not seen

The phenotypical variability within each of these populations 
is, as far as my experience goes, essentially due to differences in 
environmental conditions. There is no evidence of essential geno
typical polymorphism within the populations, which are, on the 
other hand, distinctly different from each other genotypically. 
Therefore, following Osvald (1940), I hold the view that the three 
populations are treated in the best w'ay as different species. S. 
subfulvum and S. flavicomans are perhaps a little more related to 
each other than to S. plumulosum. Together they form a very 
natural group within the Acutifolia.
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Distribution.

As no foreign material was available, owing to the present war 
conditions, my herbarium studies were confined to the Swedish 
public herbaria, including those of Växtbiologiska Institutionen 
and Statens Skogsförsöksanstalt which are both especially rich in 
Sphagnum. Prof. G. E. Du Rietz, Prof. H. Osvald and Mr. F. O. 
Osterlind of Östersund have also kindly put material to my 
disposal. Fortunately, our museums possess extensive collections, 
but it was to be regretted that only few7 Finnish, Russian and 
North American specimens could be examined.

Much reliable information was not to be gained by studies in 
the large literature on the distribution of Sphagna, and thus my 
knowledge of the world distribution of all three species remains 
very imperfect.

The herbaria used are abbreviated: G. = Botaniska Trädgården, 
Göteborg; L. = Botaniska Museet, Lund; S. = Naturhistoriska Riks
museet, Stockholm; Sk. = Statens Skogsförsöksanstalt, Experimen- 
talfältet; U. = Botaniska Museet, Uppsala; V. = Växtbiologiska In
stitutionen, Uppsala.

If no collector is mentioned, the specimen was gathered by 
myself, and is preserved at Växtbiologiska Institutionen. Some 
duplicates are soon to be distributed.

Sphagnum subfulvum.

Sweden.

Skåne. Glimdkra: Ekeröd, at Lake Ekeröclssjön, Waldheim 1938, L., 
S. — Rumperöd, Waldheim 1938, L.

Värmland. Dalby: Ransby near the boundary of Lima, S. of Averö- 
knatten, G. Björklund 1923, U. — Gräsmark: N. of Blåbärskullen, Åberg 
no. 2963, 1924, U. — At Lake Humsjön, Åberg no. 6282, 1936, S., LI. —- 
Lekvattnet: Near Lake Vittjärn, Åberg no. 6172, 6173, 6174, 1935, S., U.

- Lysvik: Bjälverud, Åberg no. 2463, 1922, U. Sätergården, swimming 
in a peat-hag, Åberg no. 4339, 1929, S., U. N. Ny: Kvarntorp on the 
river Femtan, Åberg no. 2965, 1924, S., U., V. — Nyskoya: Near S. Vig- 
gen, Åberg no. 5475, 1932, S., U. — N. of Lake övre Viggen, Åberg no. 
5472, 1932, S., U. -— Sanne: Bäck, swimming in a deep old peat-hag, 
Åberg 1929, U. — Ö. Lövåsen, on the river Lövstaholmån, Åberg no. 
4338, 1929, S., U. — Östmark: Busken on the river Röjdån, Åberg no. 
4574—4577, 1930, S., LI., V. The specimens were determined to S. plumn- 
losum, but in a parenthesis Sph. flavicomans (Card.) Warnst, had been 
written on no. 4577, S., and v. flavicomans Card, on no. 4576, U., V.
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Västmanland. Hällefors: Mire NW. of Lake Sävtjärn, 1943. Mire 
N. of Lake Nätsjön, 1943.

Uppland. Jumkil (Sect. V): “the westernmost undrained part of the 
mire Bydalen”, R. Sernander’s excursion, 1925, V.

Dalarna. By: Mire at the pool Katthavet E. of Horndal, 1943. — Gran
gärde: Mire 2 km ENE. of Kullen, 1944. — Rödmossen, fen part, 1944.

Tomossen, fen part, 1944. Mire 1.5 km SW. of Abborrberget, 1944. 
Mire SE. of Lake Kyrolam, 1944. — ICiillfallet, 1944. — Skattlösberg, N. 
of the school-house in a road-ditch, 1944. — Hedemora: Norn, NNW. of 
Finngården, 1941. Järna: NE. of Gruckåkvarn, 1944. - Lima: öster-
myrkölen, 1944. Malung: Rörkölen, 1944. — Three small mires N. of 
Lake Lysjön, 1944. - Östermyrkölen, SE. part, 1944. Traskölen, N.
part, 1944. — Small mire at the road Malung-Mora, N. of Vimyren, 1944.

Trondtjärnskölen, 1944. — Flotten at Yttermalung, N. and S. parts, 
1944. — Norrbärke: Göberget, NW. of the S. farmstead, 1943. — Orsa 
finnmark, Hamra State forest: Mire near Flötmyren (which is situated E. 
and NE. of Fågelsjö railway station), G. Andersson and H. Hesselman 1903, 
Sk. — Mire near Lake Svansjön, G. Andersson and H. Hesselman 1903, 
Sk. National Park (at Lake Svansjön), at the S. boundary, at the “Sac- 
cobasis locality”, and at a not specified locality, H. Persson 1940, S. (comp. 
Persson 1943, p. 13). — St. Skedvi: Götmyren NE. of Lake St. Lönn
vattnet, 1941. — Small mire NE. of Svartviken, 1944. Svärdsjö: Mire 
1 km SSE. of Ryssjöklack, two adjacent localities, 1943. Typus! Sävs- 
näs: Drained mire between Fredriksberg and Sävsbyn, 1943. Venjan: 
Reserve forest of Landbobyn (between Tväråsen and Risåsen), O. Vester- 
lund, no date, U. - Älvdalen: State forest, between Hållstugan and Kälkå- 
stupet, O. Vesterlund 1915, U., and near the river Björnån, V.

Gästrikland. Hofors: “in a mire crossed by the railway Gävle—-Falun 
near Källviken towards Born”, K. F. Dusen 1878, S.

Hälsingland. Arbrd: “In a woodland mire at the foot of Svartbo klint”,
K. F. Dusen 1878, S. —- Slätmyran, E. Collinder 1878, L., S. Los: Between 
Lake Tensjön and Lake Lomsjön, Åberg no. 4190, 1928, U. — Karlsfors, 
Åberg no. 4191, 1928, U.

Medelpad. Haverö: Vassnäs, Hästmyren, K. F. Dusen 1880, S. By, 
Bymyren, K. F. Dusen 1880, S.

Ångermanland. Anundsjö: Bredbyn, Melin 1913, V. Bredbyn, 
Åtjärn, Melin 1915, U., V. — Solberg, Melin 1913, V., 1910 S., V. Tjärn, 
Melin 1916, S., U., V. —- Västanbäck, Vålandsmyren, Melin 1915, V. - 
Åbosjö, Melin 1913, V. — Åbosjö, Pängsjö-Stormyren, Melin 1916, V. - 
östby, Lappmyren, Melin 1915, U., V. — Björna: Forest of Gideå village, 
Melin 1915, U., V. — Forest of Gideå village, Norröksmyren, Melin 1915, 
V., and Älgmyren, Melin 1915, U., V. — Klubben, Melin 1915, V. 
Nordingrå: Mädan, Melin 1916, V. Forest of Veda, Ländmyren, Melin 
1916, V.

Härjedalen. Storsjö: Mire at the foot of Långmyrberget, R. Florin 
1931, S.

Jämtland. Bracke: Mire with a tarn S. of the road Bräcke-Jämtkrogen 
SW. of Lake Hemsjön, Du Rietz 1937, V. — Frostviken: Bågede, R. Florin
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1925, S. — Gäddede, R. Florin 1925, S. — Sjuisåsen, R. Florin 1925, S.
Hotagen: Blackberget, R. Florin 1932, S. — Kall: Two adjacent small 

mires at the NW. shore of Lake Mjölkvattnet, localities now destroyed by 
damming, 1942. - Myssjö: Ångrom, Åberg no. 1565, 1919, U. — Offerdal:
Two adjacent localities W. of Lake övre Oldsjön, 1942. — S. and SE. 
of Lake övre Oldsjön, Du Rietz 1942, V. — Rätan: Bryngelhögen, near 
the railway station, Åberg no. 1563, 1919, U. — Sundsjö: Hosjö, on the 
stream from Lake Långtjärn, F. O. Österlind 1943, Herb, österlind. 
Björsjö, at the tarn “320.9”, österlind 1943, Herb. Österlind. — Tavnäs, 
at Lake Bodtjärn, Österlind 1944, Herb, österlind. Åre: Storlien, five 
localities: W., E., and SE. of the railway station, S. of Lake Stallsjön, 
and S. slope of Mount Skurdalshöjden (about 680 m, highest elevation known 
from Scandinavia), Åberg, 13 numbers between 6425 and 6443, 1938, S., U.

Västerbotten. Degerfors: Hällnäs, Melin 1916, S., U., Y. — Strycksele, 
Stormyren, Melin 1916, S.

Norrbotten. Piteå: State forest, Fagerheden, Nötmyren, H. Hesselman 
1905, Sk.

Åsele lappmark. Åsele: Älgsjömyren, Melin 1915, U., V.
Lycksele lappmark. Lycksele: Flakaträsk, Melin 1915, U., V. — Gran

träsk, Melin 1915, U., V. — Knaften, Bergsmyren, Melin 1915, V. — Mire 
at Åttonträsk, Du Rietz 1939, V.

Plte lappmark. Arvidsjaur: Ava viken, below Repeoive (Bepeåive on 
the map), C. Stenholm 1926, G.

Lule lappmark, Muddus National Park and nearest vicinity, 1944. 
Gällivare: Mires at the road Porjus—Gällivare, 1.5 and 3 km W. of the 
river Muddusjokk. — Between and S. of Stuor and Unna Vuosmavare, 
several places. — Muddusape. — Boundary between Gällivare and Jokk
mokk, in both parishes: N. and E. parts of Vuosmaape. — “Rågångsmyren” 
between Vuosmaape and Aleltusape. — Aleltusape.

Norway.

Troms. Nordreisa: Sappen, pine region, H. W. Arnell 1891, U.

Finland.

Tavastia australis. Janakkala: Monikkala, Fr. Elfving 1904, S.
Karelia borealis. Suojärvi: Lake Salojärvi, at the bay Kalliooja, H. 

Waris 1924, G.
Ostrobottnia media. Haapajärvi: Kurkineva, H. Roivainen 1923, G.
Ostrobottnia borealis. Ranua: Ylimaa, “ad orientem versus ab flu- 

minis Kämäjoki”, A. V. Auer 1934, G. — Rovaniemi: Sonka, Kotijänkä,
M. J. Kotilainen 1924, G.

U. S. S. R.

Karelia keretina. “Pag. Louchi, palus, Sphagnet. magnopinosum”, 
G. Zinzerling 1925, S.
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Esthonia.

Harju (Harrien). W. of Lake Walgejerw, J. Mikutowicz 1904. s. nom. 
S. subnitens v. flavicomans, S., U.

Switzerland.

Grisons (Graubünden). S. Bernhardin, M. Jäggli 1920, Bryotheca tici- 
nensis s. nom. S. teres v. subteres, G.

Wales.

Carnarvon County. “Prope Llanberis”, H. Boswell 1876, U.

W. Greenland.

Jacobshavn, S. Berggren 1870, U. (2 specimens). — Ritenbenk, S. Berg
gren 1870, U.

The Fennoscandian localilies known to me are shown on the 
map, fig. 5. The distribution is decidedly northern, showing a 
southern limit in Sweden in Uppland, Västmanland and Värmland, 
S. of which only two very adjacent localities in Skåne are known. 
The S. Swedish Sphagnum-f\ora is, however, far from completely 
explored, although very extensive gatherings have been made by 
S. Waldheim in Skåne and Närke, by C. Stenholm in the SW. 
coastal provinces, and by Du Rietz and Osvald in various mire 
districts especially in Småland. It would not be very surprising, 
if new S. Swedish localities should be discovered.

From Uppland only one locality is known. The moss was 
gathered during an excursion of the late Prof. Sernander’s in a 
mire of Jumkil, in a large forest district NW. of Uppsala famous 
among Uppsala botanists for the many northern features in its 
flora and vegetation.

The rest of the localities are all N. of Ihe remarkable natural 
limit separating the northern coniferous forest province of Sweden 
from Ihe southern province of both mixed oak-forests and coni
ferous forests and known as Sernander’s Limes norrlandicus, or 
Ihe biological Norrland limit (Du Rietz 1935, where a brief dis
cussion of this limit is given). The distribution map of S. subfal- 
uum is, in fact, rather a good illustration of the significance of 
this limit.

N. of the “biological Norrland limit”, S. subfuloum seems rapidly 
to become a common plant, and already at Malung in W. Dalarna 
it grows in almost every suitable mire, surpassing its relative,
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Fig. 5. Known Fennoscandian distribution of S. subfulvum. Open rings: exact 
position of locality not known. Outside the map: Switzerland, Wales, W. Greenland.

S. plumulosum, in number and extension ol the tufts. My own in
vestigations are mainly confined to N. Västmanland and S. Dalarna, 
to the upper Långan valley in W. Jämtland, where only few S. 
subfulvum specimens were gathered (my survey was made before 
the discovery of the new species), and to Muddus National Park in 
Lule Lappmark, where S. subfulvum proved to be one of the most 
common of the peat-mosses. Rich Sphagnum collections containing
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S. subfulvum have been gathered by Åberg in Värmland and at 
Storlien in W. Jämtland, by Österlind at Sundsjö in S. Jämtland, 
by Melin especially in Ångermanland (comp. Melin 1917), and 
by Persson in Hamra National Park in N. Dalarna (comp. Persson 
1943). The other vast areas of “biological Norrland” are almost 
unknown sphagnologically, only more or less accidentally gathered 
specimens being available. None the less, a surprisingly large 
number of ,S. subfulvum localities were brought together, as most 
of the specimens labelled S. plumulosum proved to be S. subfulvum. 
The same was also the case with the very sparse Finnish material 
at my disposal, so it seems probable that S. subfulvum is a common 
plant also in the major part of Finland.

This may hardly be the case in Norway, where it seems not to 
be common, perhaps absent, in the Atlantic coastal provinces. I 
have seen the rich material collected in Andöya Island by Osvald 
and in Smöla Island by him and by Du Rietz, and some other 
specimens, but only S. plumulosum was present. The only known 
Norwegian locality of S. subfulvum is situated in E. Troms and 
is the northernmost one in Europa. An occurrence in S. Norway 
is, however, very probable, for a number of Swedish lind-places 
are situated but few km:s from the boundary.

Mikutowicz distributed in the Bryotheca Baltica as No. 244 a 
uSphagnum subnitens var. flavicomans” collected at Lake Walgejerw 
in Esthonia in 1904. This collection was not mentioned by Warn- 
store in his Sphagnologia (1911) but was fully reported by him 
in his Bryo-geography of the Russian Empire (1913 p. 239). The 
specimens (in S. and U.) are S. subfulvum. (No. 244 a in Mikutowicz’ 
Bryotheca Baltica, “Sphagnum subnitens var. flavicomans f. minus”, 
and No. 243, US. subnitens var. obscurum”, are S. plumulosum.) The 
llSphagnum subnitens” growing at Lobbincem near Kasperwiek, 
Esthonia, constituting part of the vegetation so admirably described 
by Russow (1894 p. 497) in his pioneer work on Sphagnum ecology, 
is S. plumulosum s. sir., not S. subfulvum, as shown by a number 
of fine Russow specimens in U.

According to Warnstorf (1911 p. 80 and 1913 p. 239) S. flavi- 
comans was also gathered by Brotherus in 1885 at Imandra in 
Lapponia imandrensis. This report, the only European one known 
to Osvald (1940 p. 42), was of course strongly called in question 
by him, but the specimen was sought for in vain. It seems rather 
probable that it was S. subfulvum, which has been gathered at
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Louchi in Karelia keretina and Ihe occurrence of which looks 
very likely in Lapponia imandrensis. This supposition gets strong 
support from the lacts that Wahnstorf (1911 p. 80) also determined 
Berggren’s S. subfalvum specimens from Greenland to S. flaoi- 
comans (accepted by Osvald 1940) and that Warnstorf’s rough 
drawings (1911 p. 91) representing the stem leaves and branch 
leaves of S. flavicomans fully suit .S', subfulvum but not S. flavi- 
comans. It is probable that Warnstorf’s picture as well as his 
measurements were made from a S. subfalvum specimen, as he 
stated the length of the stem leaves to 1.14—1.3 mm, most stem 
leaves of real 8. flavicomans being between 1.46 and 1.9 mm in 
length.

On the same plate a Sjihagnum nitidum Warnst, is depicted. 
According to the key of the Acutifolia, this species is different 
from S. flavicomans in “folia eaulina lingulata” while the latter 
belongs to the group of species with “folia eaulina triangulo-lingu- 
lata”, but the description of S. nitidum states “folia eaulina minuta, 
plerumque lingulata,rarius triangulo-lingulata,0.9—1.05 mm longa...” 
If we turn to the picture, nobody can find any significant difference 
in shape between Ihe stem leaves (nor the branch laves) of the 
two, except perhaps that those of S. nitidum are slightly smaller. 
No other difference of importance seems to be given in the de
tailed descriptions. The species was originally described by Warns- 
torf (1895). The localities of S. nitidum are said to be New
foundland (Waghorne) and New Hampshire (Faxon n. 293; Herb. 
Eaton). I have not seen any of these gatherings. S. nitidum was 
reduced to a synonym of S. plumulosum by Andrews (1913 p. 29). 
It is possible that the type specimen of S. nitidum might belong 
to S. subfulvum, in which case S. nitidum Warnst, would be the 
correct name.

Specimens from one Welsh and one Swiss locality also proved 
to be S. subfulvum. As I have seen a good deal of material both 
from the British Isles and from Central Europe without finding 
more than these two specimens, it is probable that S. subfulvum 
is a rarity in these countries.

S. subfulvum is one of the many species common to N. Fenno- 
scandia and Greenland, but remarkable among them for having 
its main Fennoscandian distribution in the coniferous forest region. 
It has not yet been found in the other Arctic or Subarctic countries, 
but it is possible, or even likely, that it will turn out to be a

419
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circumpolar species, when the vast areas of northern U. S. S. R. 
and N. America have been better searched for Sphagna.

S. flavicomans.

As the repeated reports of S. flavicomans from Greenland (Warns- 
torf 1911, Andrews 1913 and 1938, Osvald 1940) all seem to 
be based only upon the Berggren specimens mentioned above (p. 
419) as belonging to S. subfulvum, S. flavicomans is until further 
notice to be excluded from the flora of Greenland. Thus it will 
be an endemic species of temperate Atlantic N. America. As an 
occurrence of S. subfulvum in N. America proper is by no means 
incredible, a revision of the northernmost specimens reported as 
S. flavicomans ought to be done. The original collections of Dela- 
mare from Miquelon Island, of which I have seen several duplicates 
in U., are, however, the plant meant here, as is also evident from 
Cardot’s short but clear description (1884 p. 55), and so are Osvald’s 
numerous specimens from Atlantic N. America.

To Osvald’s comprehensive list (1940) I am able to add the 
following few' localities.

United States.

Mass. Canton, Faxon 1890 s. nom. S. subnitens var. obscurum, S.
N. J. No locality specified, Macoun earlier than 1888, U. — Allantic 

Co.: Opposite Crowleytown, Hollis Koster 1933, U. Burlington Co.: 
Lower Bank, Koster 1935, U. — Martha, Koster 1938, U. South Bend, 
Koster 1939, U. — Ocean Co.: Manahawkin, Koster 1937, U.

S. plumulosum.

After the exclusion of S. subfulvum and a most troublesome 
redetermination of the many specimens wrongly labelled S. plumu
losum or synonyms of that name — in fact, most other European 
Acutifolia have been mistaken for .S', plumulosum — the remainder 
of the European material in the Swedish herbaria proved to be 
of a very uniform habit and morphology, the natural habitat 
variation of course taken into consideration. I have not noticed 
any significant real polymorphism in this population. When 
Waldheim in his recent paper on the Sphagnum vegetation of 
Prov. Närke (1944 p. 74) says uSphagnum plumulosum ist eine 
der variabelsten Arten der Acufi/oZmm-Gruppe und wird in dieser 
Hinsicht nur von S. nemoreum übertroffen”, it is evident that
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mainly modificative variability is meant. His description suits 
S. plumulosum, not S. subfuluum, of which I have seen no specimens 
from Närke. The European S. plumulosum s. str. is as far as I 
know a very constant species, and there seems to be no need 
for all the varietal names proposed by the older authors.

S. plumulosum is widely distributed and common in W. and 
Central Europe. I have seen a good deal of material from the 
Azores, England, Denmark, Germany, and Bohemia and also some 
from Holland, Belgium, France, Spain, Italy, Switzerland, Austria, 
and Esthonia. It is also common in coastal Norway at least as 
far N. as Röst, Östvågöy, and Andöya Islands in the Lofoten — 
Vesterålen Archipelago, and in the Fseroes, according to Jensen 
(1915 p. 280), it is indeed the most common of all Sphagna. It 
is also very common in suitable mires in S. Sweden and no rarity 
even in the S. and W. parts of the area of continuous distribution 
of S. subfuluum, where the two species often grow together. In 
ML Jämtland S. plumulosum is the more common species, but as 
far north as Muddus National Park N. of the Arctic circle it is 
a rare plant. S. plumulosum also occurs in Finland.

The interesting question of the distribution of S. plumulosum 
in the U. S. S. R. remains to be solved. According to Warnstorf 
(1913 p. 240) it was known from Gov. Moscow (Zickendraht) and 
Gov. Vologda (Kolmakov), besides Finland and the Baltic countries. 
A duplicate of Zickendraht’s collection in U. is, however, S. nemo- 
reum. A var. viride f. squarrosulum was reported from Moscow, 
at a lake at Kosino (Heyden). Korczagin (1927), who reported 
S. plumulosum from Astarevo on the river Svid in Kargopol Dis
trict (E. of Lake Onega), Gov. Vologda, also knew S. plumulosum 
from Moscow (quoting Zickendraht), from Gov. N. Dvinskaja, and 
from Solovetski Island in the WThite Sea. As these N. Russian 
localities are situated close to the Fennoscandian distribution area 
of ,S\ subfuluum, these reports may refer to the latter species. 
No Siberian localities were known to Jensen (1909), nor to Arnele 
(1913) or Warnstorf (1913), but in 1916 it was reported from 
one Amur and one Yakutsk locality by Brotherus, Kuzeneva & 
Prochorov (determination by H. Lindberg), as also mentioned 
by Arnell (1917 p. 13) who stated that the moss was new to 
Siberia. Whether these statements really refer to S. plumulosum 
or perhaps to S. subfuluum remains an open question.

Warnstorf (1911 p. 118) reported S. plumulosum from Japan,
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Yünnan, and Subarctic, Pacific and Atlantic N. America. In N. 
America it was said to be rare. I have seen a typical specimen 
of S. plumulosum from Ada in Oregon collected by T. C. Frye 
in 1933, G. There is also a very primitive drawing of a S. plumu
losum stem leaf in Frye’s “Illustrated Key to the Western Sphag- 
naceae” (1918), but it has not even a remote resemblance to the 
thing it represents. S. plumulosum was said (Z. c.) to occur from 
Alaska to California. As to Atlantic N. America, Andrews (1913 
p, 30) stated its distribution to reach from Greenland and Labra
dor to New Jersey; it is not quite clear if he included the dis
tribution of “S. plumulosum flavicomans”, which according to 
him is exactly the same. Only the latter plant is treated in his 
recent (1938 p. 18) paper on the N. American Atlantic species of 
Sphagnum. The material from Atlantic N. America seen by me, 
including Osvald’s extensive collections, is all S. flavicomans.

Finally Warnstorf (1911 p. 118) also reported S. plumulosum 
from “Andines Gebiet: Chile, Patagonien” without any reference. 
His source of information must, however, have been Cardot’s 
paper on the mosses of the Swedish Antarctic Expedition in 1901- 
1903, where (1908 p. 49) a Sjihagnum subnitens v. purpurascens is 
reported from Isias Guaitecas in W. Patagonia (Chile). The spe
cimens, collected by P. Düsen in 1897, of S., U., and V. have 
been examined by me. In spite of a strong superficial resemblance, 
they are certainly not S. plumulosum, for the peculiar tissue of 
the stem leaves is quite different, in fact very unlike that of any 
of our species. No other report of S. plumulosum from Subantarctic 
S. America seems to have been made. Roivainen (1937) did not 
find anything like a S. plumulosum in Fuegia. Thus its occurrence 
must be strongly called in question, and S. plumulosum should, 
until further notice, be excluded from the list of bipolar plants 
(comp. Du Rietz 1940 p. 216).

Ecology.

I have had plenty of opportunity to study Sphagnum subfnlvum 
in nature, but as I am working on descriptions of the Swedish 
mire-vegetation where it occurs, only some brief notes will be 
given here.

S. subfulvum is a fen plant, exclusively growing in mire vegeta
tion, the composition of which indicates mire water which has
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been in contact with the mineral ground. It has never been found 
in mosses (“raised bogs”), i. e. mires with vegetation indicating 
water supply only from the atmosphere. Nor does it occur in 
Ihe strongly acid fens, poor in mineral salts and poor in plant 
species, which arc common in silicate moraine districts in Fenno- 
scandia (comp. Du Rietz 1942 a p. 12(>; 1942 b p. 177; Waldheim 
& Weimarck 1943 p. 9). If the conditions are a little better, as is 
usually the case when the mire is sloping and thus wetted by slowly 
trickling water of soligenous (v. Post & Granlund 1926 p. 64,76) 
origin, the mire flora is much richer, even in silicate moraine 
districts, and there S. subfulimm is often a prominent constituent 
of the bottom layer of the vegetation. These mires are grass-fens, 
often with “flarks”, i. e. wet areas occupied by a sparse, feebly 
peat-forming fen vegetation. The grasses of the drier areas be
tween the flarks are mostly Molinia coerulea, Carex lasiocarpa, C. 
rostrata, C. pauciflora, Scirpus caespitosus, Eriophorum angustifolium, 
E. vaginatum, sometimes also E. latifolium and Scirpus Hudsonia- 
nus. Among the grasses of the flarks may be mentioned Carex 
limosa, C. livida, C. chordorrhiza, C. rostrata, C. lasiocarpa, Juncus 
stygius, Scheuchzeria palustris, Eriophorum angustifolium and some
times E. gracile, and in the southern part of the S. subfulimm 
distribution area also Rhynchospora alba. The bulk of the field 
layer vegetation is formed by these mostly unpretending plants, 
but nearly always also some more demanding plants are present 
in S. subfulimm fens, e. g. Scirpus Hudsonianus and Eriophorum lad- 
folium (mentioned above), Selaginella selaginoides, Succisa pratensis, 
Pinguicula vulgaris, Parnassia palustris, an Orchis of the critical 
stricdfolia group, Phragmiles communis, and Tofieldia pusilla.

The bottom layer shows a distinct zonation, probably also being 
a succession, going from very hydrophilous communities of low 
degree of covering consisting of various Sphagna subsecunda, species 
of Drepanocladus, Calliergon sarmentosum, and others, but only 
seldom Scorpidium scorpioides, via Sphagnum Jensenii and S. pulchrum 
societies and societies of S. subfulvum, S. plumulosum, Drepano
cladus badius, sometimes also Campylium stellatum, to low hum
mocks formed mainly by Sphagnum papillosum, sometimes by S. 
Warnstorfianum or S. parvifolium, locally crowned by calottes of 
S. fuscum, which plant, however, plays but a subordinate part in 
these mires. The communities of S. subfulvum may be almost pure 
but often contain other mosses, mainly those mentioned here.



They seem to thrive at their best about 10 to 15 cm above the 
water level. S. subfulvum is rather resistant to draining and may 
survive abundantly in drained fens.

As far as I know, none of the collections of S. subfulvum has 
been made in a real calcareous fen. There is a Schoenus ferru- 
gineus community occupying part of the mire Tomossen, in Gran
gärde, Dalarna, but S. subfulvum was only found in a fen outside 
Ihe Schoenus area.

Some vegetation analyses of communities containing S. subfulvum 
are given in Table I. The figures are degrees of covering in the 
Hult-Sernander scale. Nos. 1—6 are from Rörkölen, in Malung, 
Dalarna, and Nos. 7-—13 from a small mire at the road Malung— 
Mora, N. of Vimyren, in the same parish. The latter mire is a 
little different from the general description above, in being plane, 
not sloping, and rich in Scirpus Hudsonianus but lacking Molinia 
and Sphagnum pulchrum.

In plate VII, a picture of a S. subfulvum tuft at ihe edge of a 
flark in tlie fen Rörkölen is shown. Another picture, plate VIII fc, 
represents a large Carex lasiocarpa fen in Muddus National Park, 
in which the bottom layer of the vegetation is formed mainly by 
S. subfulvum.

Some pH measurements have been made in l'larks adjacent to 
S. subfulvum communities in Muddus National Park. The values 
were 4.9; 6.0; 6.1; 6.2; 6.9. The value 4.9 was found at the border 
between a part with and a part without S. subfulvum in the mire 
Aleltusape, the value 6.9 in a Scorpidium flark in a Phragmites fen 
very rich in species. The other values were from vegetation more 
or less corresponding with the general description given above 
(some of the species, e. g. Succisa, Orchis, Rhynchospora, Sphagnum 
pulchrum, do not occur in the mires of Muddus, and S. plumulosum 
is very rare). — In a mire at Lake Mjölkvattnet in Kall, Jämtland, 
S. subfulvum grew at the edge of a flark where pH was 6.2. AtAtton- 
träsk, Lycksele, the values 5.1 and 5.9 were obtained in flarks close 
to the find-place of S. subfulvum. All pH measurement were made 
in the field by Du Rietz and me, with colorimetrical apparatus.
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In preparing this study, I have received much assistance from friends 
of mine. Mr. Sven Eriksson has made the microphotographs, Miss Kerstin 
Molin has made the drawings ready for reproduction, Fil. mag. Bertil



Table I. Sphagnum subfulvum communities. Quadrats x/4 m2. Figures 
in the Hult-Sern ander scale. Nos. 1—6 from Rörkölen, Malung, Dalarna, 
15.7. 1944. Nos. 7 13 from a mire at the road Malung Mora, N. of Vi

myren, Malung, 20.7. 1944.
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1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 11 12 13

Field layer:
Andromeda polifolia .... 1 i 1 1 — 1 i 1 1 2 1 1 1
Betula nana................................. — i 1
Calluna vulgaris........................ 1 — — 1
Oxycoccus microcarpus . . . 1 — — 1

» quadripetalus . . — i 1 1 — — i 1 1 1 1 1 1
Carex chordorrhiza................... — — — — — — i 1 2 1 1 1 1

» dioeca ................................ — — — — — — i — i 1 1 1 1
» echinata............................ 1 1 — — — __ [
» lasiocarpa....................... — — — — — 1 — — — 1 — —
» limosa............................ 1 — — — i — — 1 i — 1 1 2J
» livida................................. — — — — — — 2 2 1 2 1 9
» pauciflora....................... 1 i 1 1 i — — — — — — — i
» rostrata ............................ — — — _ — — — — 1 1 — — i

Eriophorum angustifolium . - i 1 — i — — — — — — — —
* vaginatum . . . — — 1 — 1 — — — — — — —

Juncus stygius............................ — — — — — 1 — — — — — — ___
Molinia coerulea....................... 1 i 1 8 1 1 — — __ __ __ ___
Phragmites communis . . . 1 — — — 1 — — — __ — — __|
Scheuchzeria palustris . . . — — — — — — i i i 1 i 1 i
Scirpus caespitosus................... 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 1 2

» Hudsonianus .... 1 — — — — — — — — i 2 __ i
Drosera anglica....................... — — — — 1 — _ — __ _ __ _

» rotundifolia .... 1 — i 1 — 1 1 1 1 i 1 1 i
Equiselum palustre.................. 1 1 i 1 — 1 1 — — — — _
Memjanthes trifoliata .... 1 i i 1 i 1 — — — — — — —
Orchis sp. (atf. strictifolia) . — — — 1 i — — — 1 — — 1 —
Parnassia palustris .... 1 — i 1 — 1
Potentilla erecta .... 1 i i 1 — 1 ._- __ __ __ __ __ __
Selaginella selaginoides . . . 1 — — 1 — 1 ---- — — — — __ —
Succisa pratensis........................ — — — — — 1 — — — — — — —
Trientatis earopaea .... 1 — — — — --- - — — — — — — —
Picea Abies, seedling .... — — — — i — — — — — —

Bottom layer:
Sphagnum subfulvum . . 4 5 5 8 5 5 5 3 5 5 5 5 5

» mageltanicum — — 2 — — — — — — — —
» papillosum . . . — 1 2 4 — — — 3 2 1 — i
» parvifolium . . 1 — — i — — — — — — — — 2
» plumulosum . . 5 1 1 3 1 1 — — — 3 2 — —
» pulchrum . . . — — — — — 1 — — — — — — —
» subsecundum . . i — — — — i 1 — — i _ i
» Warnstorfianum — 1 1 — — — — _ — — — _ —

Aulacomnium palustre . . . — — — — — — — — — _ i
Caltiergon sarmentosum . . — — — — — 1 — — — — —

» stramineum . — — — — 1 — — 1 1 1 i 1 i
Campylium stellatum .... 1 — _ — _ — — __ __ —
Drepanocladus badius i — 1 1 — 1 1 __ i __ i
Cladopodielta fluitans — — — — — i — — — __ __
Calypogeia sphagnicola . . . — — — — — i
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Sandahl has revised my manuscript from a linguistic point of view, Teol. 
and Fil. kand. Helmer Ringgren has translated the Latin diagnosis, 
and Mr. Stig Rosén has translated some passages in Russian papers. 
To these friends, to the Directors of the Swedish public herbaria, to Prof. 
Osvald, who put his own collections to my disposal, and to my teacher, 
Prof. Du Rietz, the Prefect of Växtbiologiska Institutionen, who has 
given me much valuable advice and was my fellow-surveyor in the mires 
of Muddus, I wish to express my gratitude.

Institute of Plant Ecology (Växtbiologiska institutionen), 
Royal University of Uppsala, Sweden, Dec. 2, 1944.
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Explanation of plates.
Plate VII.

Stem leaves of Sphagnum subfulvum (a—/), S. plumulosum (g), and 
S. flavicomans (h). a from Svärdsjö, Vintjärn (typus), b and c from Norr- 
bärke, Göberget (dry and wet place), d from Hedemora, Norn, e from 
Switzerland, S. Bernhardin, Jäggli, / from Greenland, Ritenbenk, Berg
gren, g from St. Skedvi, h from Miquelon, Delamare (type locality). 
23 x . Sven Eriksson photo. — AS. subfulvum tuft at the edge of a “flark” 
in Rörkölen, Malung, Dalarna. The lighter heads are S. papillosum. Vas
cular plants: Carex limosa, Molinia coerulea, Scirpus caespitosus, Menyan- 
thes Irifoliata, Drosera anglica, Equisetum palustre. H. Sjörs photo, 15.7. 
1944.

Plate VIII.
a. Mixed community of Sphagnum subfulvum (2 heads above) and S. 

plumulosum (1 head below) from Malung, N. of Vimyren. About 7x. 
Sven Eriksson photo. — b. »Rågångsmyren», a gently sloping fen in 
Muddus Nat. Park, Lule Lpm. Bottom layer, if present, mostly made up 
by Sphagnum subfulvum. Field layer dominant Carex lasiocarpa, to the 
left Salix lapponum and Betula nana. H. Sjörs photo, 27.8. 1944.

29 — 44676 Svensk Botanisk Tidskrift 1944
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WEITERE UNTERSUCHUNGEN ÜBER WACHSTUM
FÖRDERNDE STOFFE IN WUNDFLÄCHEN 

VON KARTOFFELKNOLLEN.

(VORLÄUFIGE MITTEILUNG.)

VON

TORSTEN HEMBERG.

In einer früheren Mitteilung, Hemberg (1943), habe ich nach
gewiesen, dass in Wundflächen von Kartoffelknollen sowohl ein 
saurer als auch ein neutraler, das Streckenwachstum fördernder 
Stoff gebildet wird. Da die Bezeichnung Auxine den chemisch 
bekannten Auxinen a und b Vorbehalten bleiben muss, schlage 
ich vor, im Anschluss an Friedrich (1943, S. 357) diese Stoffe 
Auxone zu nennen. Unter Auxonen sind also Stoffe zu verstehen, 
die auxinartige Wirkung haben, indem sie die Zellstreckung ent
weder direkt oder indirekt stimulieren. Das Wort wird also hier 
in engerem Sinne genommen, als von Link, Wilcox und Link 

(1937, S. 858) vorgeschlagen worden ist, nach welchen es der 
Bedeutung »Wuchsstoff» am nächsten kommt.

ln vergeilten Erbsenkeimen kommt nach Larsen (1939) ein 
neutrales Auxon, Skototenin, vor. Es hat sich gezeigt, dass dieses 
Skototenin mit Hilfe eines Schardingerenzympräparats oder un- 
pasteurisierter Milch, Larsen (1943), zu einem Stoff oxydiert werden 
kann, der dasselbe Molekulargewicht hat und dasselbe Verhalten 
gegen Säuren und Alkalien zeigt wie ß-Indolylessigsäure. Larsen 

schliesst daraus, da ja Schardingerenzym Aldehyde oxydiert, dass 
das Skototenin ß-Indolylacetaldehyd ist, und durch Diffusionsver
suche hat er gefunden, dass das Skototenin dasselbe Molekular
gewicht hat, wie es diese chemisch nicht bekannte Substanz 
theoretisch haben müsste.
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Da es von Interesse sein könnte, zu untersuchen, ob das von 
mir in Wundflächen von Kartoffelknollen nachgewiesene neutrale 
Auxon möglicherweise ebenfalls ein Aldehyd ist, habe ich Ver
suche ausgeführt, diesen Stoff mit Schardingerenzym zu oxydieren. 
Bei diesen Versuchen wurde neutrales Auxon aus Kartoffelstücken 
verwendet, die 3 Stunden vor der Extraktion an der Luft gelegen 
hatten. Die Oxydationsversuche sind nach derselben Methode aus- 
geführt worden, die Larsen bei seinen Versuchen benutzt hat, 
und die von ihm vor kurzem beschrieben worden ist (1944, S. 46).1 
Statt gereinigten Schardingerenzympräparats wurde unpasteurisierte 
Milch verwendet, der das neutrale Auxon zugesetzt worden war; 
die Mischung wurde danach 2 Stunden lang auf 60° C erhitzt. 
Gleichzeitig wurden Konirollproben mit Erhitzung des Auxonex- 
trakts mit Wasser statt mit Milch sowie mit Milch ohne Auxonex- 
trakt ausgeführt. Hierbei hat es sich gezeigt, dass Erhitzung mit 
unpasteurisierter Milch das neutrale Auxon in ein saures Auxon 
umwandelt. Dagegen hat Erhitzung mit Wasser keine Wirkung. 
Die unpasteurisierte Milch enthält kein saures Auxon.

Die oben beschriebenen Versuche erweisen die Möglichkeit, dass 
das in Wundflächen von Kartoffelknollen gebildete neutrale Auxon 
ein Aldehyd ist, welches durch das in der Milch enthaltene Schar
dingerenzym in eine Säure umgewandelt wird. Vorläufig sind 
noch keine Diffusionsversuche zur Bestimmung des Molekular
gewichts des neutralen Aldehyds oder der von diesem gebil
deten Säure ausgeführt worden.

Dagegen ist für das saure Auxon, das gleichzeitig mit dem neu
tralen in den Wundflächen gebildet wird, die Diffusionsgeschwin
digkeit behufs Berechnung des Molekulargewichts bestimmt worden. 
Diese Versuche haben als Resultat ein Molekulargewicht von 177 
ergeben (Mittelwert aus 10 Bestimmungen). Nun wurden jedoch 
die Versuche zu einem Zeitpunkt ausgeführt, wo Auxin a in nach
weisbaren Mengen im Kartoffel fleisch vorhanden war. Um fest
zustellen, ob dieser geringe Gehalt an Auxin a den erhaltenen 
Wert beeinflusst, wurde die Menge Auxin in Kartoffelstücken be
stimmt, die unmittelbar nach der Verletzung extrahiert worden 
waren, und die folglich nicht Wundauxon enthielten. Ein Extrakt aus 
Kartoffelstücken, die 3 Stunden vor der Extraktion an der Luft 
gelegen hatten, enthält nun sowohl Wundauxon in grosser Menge

1 Für die nähere Beschreibung der Methode bin ich Herrn mag. scient. P. 
Larsen zu Dank verpflichtet, der mir die nötigen Mitteilungen liebenswürdiger
weise schon vor der Publikation des Verfahrens gemacht hat.
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als auch Auxin a in sehr geringer Menge. Nimmt man an, dass beim 
Avenatest die Auxinwirkung sich zu der Wundauxonwirkung addiert, 
so kann man das Molekulargewicht für das reine Wundauxon ap
proximativ zu 162 berechnen. Die Auxin menge scheint also so gering zu 
sein, dass sie die Werte nicht nennenswert verschieben dürfte. Der Un
terschied zwischen 177 und 162 liegt innerhalb der Versuchsfehler
grenzen. Nun ist ja das Molekulargewicht für ß-Indolylessigsäure 
175. Den Diffusionsversuchen nach zu urteilen, kann also das in 
den Wundflächen gebildete saure Auxon ß-Indolylessigsäure sein. 
Ob der Stoff sich gegen Alkalien und Säuren auf dieselbe Weise 
wie ß-Indolylessigsäure verhält, ist noch nicht untersucht worden.

Ist das in den Wundflächen angetroffene saure Auxon ß-Indo- 
lylessigsäure, so liegt die Annahme nahe, dass das neutrale Auxon 
ß-Indolylacetaldehyd ist. Dieses wäre dann identisch mit dem von 
Larsen angetroffenen neutralen Auxon. Mit Rücksicht auf die 
verschiedene Lichtempfindlichkeit bei dem von mir und dem 
von Larsen angetroffenen Auxon habe ich zwar in einer früheren 
Arbeit, Hemberg (1943, S. 7) angenommen, dass das nicht der 
Fall wäre. Die Verschiedenheit der Lichtempfindlichkeit Hesse 
sich indessen nach Larsen (1944, S. 115) möglicherweise dadurch 
erklären, dass in Larsens Pflanzenmaterial geeignete Karotinoide 
Vorkommen, die vermutlich bei der Photoinaktivierung milwirken. 
Diese Karotinoide fehlen wahrscheinlich im Kartoffelfleisch.

Die Versuche werden fortgesetzt.
Botanisches Institut der Universität Stockholm.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden 

om märkliga växtfynd o. d.

Ny lokal för Orchis Spitzelii var. gotlandica.

Under min semestervistelse på Gotland i juni detta år påträffade jag en 
förekomst av Orchis Spitzelii var. gotlandica i V delen av Ilangvar socken. 
Tidigare är ju denna nyligen upptäckta Orchis-art av Bengt Pettersson 
beskriven från Hall och Stenkyrka socknar. Det nya fyndets läge i Ilangvar 
socken, mellan Hall och Stenkyrka, binder på ett naturligt sätt samman 
tidigare fyndplatser till ett mer sammanhängande utbredningsområde och 
har väl därför ett visst intresse, som motiverar ett omnämnande.

Växten iakttogs i full blom den 4 juni och var mycket lätt att känna 
igen efter B. Petterssons ingående beskrivning i Acta Phytogeographica 
Suecica 1940. Den förekom sparsamt på ett mycket begränsat område, 
drygt 100 m från strandlinjen i mjölontallskog. Jordmånen föreföll vara 
sandig märgel och växtplatserna voro kala fläckar mellan tallarna.

Råda den 10 juli 1944.
Ivar Petersén.

Ytterligare en lokal för Ricciocarpus natans (L.) Corda
i Dalarna.

Sedan min notis om en ny fyndlokal för Ricciocarpus natans publicerats 
i häfte 2 av Svensk Botanisk Tidskrift för i år, har jag påträffat mossan 
på ytterligare en lokal, nämligen i Jularboån i Folkärna socken, Va mil 
nordost om Krylbo och 6 km från min förra fyndplats. Den förekom på 
denna lokal i stor mängd, men torde trots detta vara helt nyligen inkom
men.

Avesta den 23 sept. 1944. Torsten Sundin.

Vildväxande humle i Lits socken, Jämtland.

I Abr. Hülphers’ år 1775 utgivna »Beskrifning öfver Jämtland» lämnas 
en uppgift om att humle skulle förekomma vildväxande i Lits socken. 
Hülphers skriver nämligen: »Humla är funnen växa vildt på tvenne ställen 
i Sochnen, der Folk aldrig trott. En afskedad Soldat har derifrån tagit 
rötter och planterat dem vid sitt Torp och fått god Humla.» Då jag läste
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denna uppgift, beslöt jag mig för att göra efterforskningar för att om 
möjligt finna dessa »ställen» för denna i Jämtland sällsynta växt. Genom 
den hembygdsintresserade lantbrukaren Erik Jonsson i Ringsta fick jag 
i våras höra, att humle skulle finnas vildväxande på ett ställe i Lits socken, 
nämligen Humleloken, som ligger vid rågången på skogen mellan Backens 
och Korsta byar.

Midsommardagen företogs en exkursion till Humleloken för att söka få 
bekräftelse på uppgiften, och till min glädje fann jag den riktig. Humle 
förekommer i Humleloken inom ett mindre område tillsammans med en 
yppig vegetation, bildad bl. a. av hägg, Slruthiopteris filicastrum, Stachys 
silvatica och Aconitum septentrionale. Det var sällsamt att se huru humle- 
rankorna slingrade sig upp efter häggstammarna, och man fick ett starkt 
intryck av att humlen här var ursprunglig. — Vid ett besök den 28 juli 
i år fann jag att humlen hade nått en höjd av över tre meter och hade rikligt 
med blomknoppar.

Humleloken är med största sannolikhet ett av Hülphers’ två »ställen» för 
humle.

Det andra »stället» har jag sökt på ett flertal platser, bl. a. i bergbranterna 
på Svarthögen, Midskogsbergen och Halåsberget. Efter att vid tre sär
skilda besök förgäves ha letat efter humle i Ilalåsberget hade jag den 
19 augusti detta år den stora turen att finna humle även här, i en hag- 
mark, belägen omkring 200 m öster om N. Pålssons gård, på sluttningen 
nedanför en väg. Här träffades ett flertal exemplar av humle, slingrande 
sig bland stormhatt och hallon.

Månne detta är Hülphers’ andra lokal för humle i Lit? Saken är ej så 
lätt att svara på. Th. Lange anger i sin Jämtlandsflora efter uppgift av 
P. Olsson humle som kulturspridd i Östra Halåsen, där han dock själv 
förgäves sökt den. Lika troligt är dock att humlen här liksom vid Humle- 
loken är ursprunglig.

Bye i Lit, den 1 september 1944.
P. N. Jonsson.

Usnca florida (L.) Web. i Uppland, ett nordligt fynd av arten.
I nov. förra året gjordes av ingenjör Eric Åberg, den bekante arnatör- 

mykologen i Uppsala, det överraskande fyndet av ovannämnda lav i Upp
land. Lokalen är närmare bestämt Hovgården i Funbo socken c:a 13 km 
öster om Uppsala. Fyndet meddelades mig av fil. dr Seth Lundell, vilken 
samtidigt föreläde exemplar. I slutet av maj detta år hade jag tillfälle 
att i sällskap med upptäckaren och Dr. phil. Paul Gelting närmare stu
dera fyndplatsen. Denna utgöres av en lägre, med gles lövskog — lönn, 
alm, ek, björk, hassel samt en och unga granar —- beväxt höjd nära sjön 
Trehörningens östsida ett par hundra meter norr om nämnda gård. Laven 
växte uppe i kronorna på två vindfällda medelstora lönnar. Minst 60 
exemplar iakttogos, växande tillsammans med främst Evernia prunastru 
Parmelia physodes och P. sulcata. Även Usnca comosa (coll.) var företrädd 
(med apothecier eller steril). På omkringstående träd syntes (uppe i gren
verket) även enstaka exemplar av U. florida, men den andra Us/iea-arten 
förekom rikligare.
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irf.r;

Foto. Sven Eriksson.

Fig. 1. Usnea florida (två typer) från Uppland: Funbo. — 2/s.

U. florida uppträdde i tvenne typer (se fig. 1), den ena styv samt gles- 
och fågrenig med starkt framträdande stora apothecier, den andra tät- 
grenigare, något vekare och med mindre dominerande apothecier. In
samlade exemplar av den förstnämnda typen, som var den huvudsak
ligen förekommande, äro 3—8 cm långa, alltså mindre än svenska exem
plar i allmänhet (dessa ofta över 1 dm, enstaka upp till 13 cm långa). 
Denna typ tillhör ssp. euflorida Mot. Den andra, mera sparsamt företrädda 
formen torde närmast få hänföras till ssp.floridula Mot. Den tredje i Sverige 
anträffade av Motykas 6 underarter, ssp. fagofda Mot., vilken så gott som 
helt skall vara utan papiller, saknades. Mellan de två förstnämnda ty
perna synes gränsen icke vara skarp. De företräda väl knappast geno- 
typiskt skilda raser, vilket i föreliggande fall skulle vara mycket egen
domligt med tanke på artens sällsynthet i vårt land. Ett sammanträffande 
av två dylika raser på en och samma, efter allt att döma inskränkta och 
isolerade lokal vore ganska sällsamt. Å andra sidan är det tänkbart, 
att arten icke är fullt så sällsynt som man antagit utan mer förbisedd. 
Den tycks gärna förekomma uppe i trädkronorna (jfr även Th. M. Fries 
i Bot. Not. 1852, s. 54) och är då givetvis ej lätt att upptäcka. Någon van
ligare lav kommer den dock säkert icke att visa sig vara.
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U. florida är en sydlig art. De kända förekomsterna i Skandinavien 
falla — med undantag för den i Uppland — så gott som helt inom bokens 
utbredningsområde. För Sveriges del upptager Motyka i sin monografi 
över Usnea-släktet (1936—38) ett dussintal fyndorter, fördelade på Skåne, 
Småland (de flesta) och Halland. Härtill komma även Blekinge och Öster
götland. Från sistnämnda landskap finnes ett exemplar i Riksmuseet, 
etiketterat »Usnea barbata *dasypoga (pumila). Ostrogothia in territoriis 
Kindae et Ydriae. Herb. Stenhammar.»; Motyka har granskat exemplaret, 
varför det är märkligt, att det ej omnämnts i monografien [det sitter upp
klistrat på ett ark tillsammans med fertila exemplar av U. comosa (coll.)] 
Kinda och Ydre härader ligga i sydligaste delen av Östergötland och gränsa 
till Småland. Beträffande övriga svenska fynd hänvisas till Motykas mono
grafi samt ett kommande arbete av O. Almborn, behandlande vissa syd
liga lavarters förekomst hos oss. Jag vill här blott tillfoga, att en hel del 
litteraturuppgifter för U. florida hänföra sig till andra arter (mest comosa- 
gruppen). — I sydöstra Norge, inom ett tämligen begränsat område väster 
om Oslofjordens mynning, finnas flera lokaler för arten. Utanför Skandi
navien har denna lav en vid utbredning. Den är känd från de flesta av 
Europas länder (ej eur. Ryssland) samt Mindre Asien och Nordamerika 
(New England).

Jag har med detta meddelande velat fästa uppmärksamheten på denna 
art. Som framgår av ovanstående har den en vidare utbredning hos oss 
än vad som tidigare antagits. Den bör ytterligare kunna anträffas utan
för det förut kända området. Av en icke tränad lichenolog kan den lätt 
förväxlas med andra arter av släktet, särskilt U. comosa - gruppens. Dessa 
senare äro i allmänhet sterila men uppträda dock någon gång med apo- 
thecier. Från U. florida, som alltid är fertil, skiljas de på närvaron av 
soredier. — U. florida finnes utdelad i följande svenska exsickat: E. Fries’ 
(nr 120), Stenhammars (nr 61) och Malmes (nr 377) ävensom i Fristedts 
Sv. Pharm. Växt., fase. VII (nr 91). U. comosa har utdelats i Malmes exsickat 
(nr 552, 901).

Uppsala, Växtbiologiska Institutionen, i november 1944.
Gunnar Degelius.

Guepinia hclvelloides (DC.) Fr. från Medelpad.

Ett märkligt svampfynd insändes den 7 september i år till undertecknad 
på Svenska Dagbladets svamprådfrågning. Det var en mycket vacker sam
ling Guepinia helvelloides (DC.) Fr., som enligt avsändaren, ingenjör A. 
Sigfuidson, Essvik, vuxit på en fuktig och skuggig plats bland barkbitar 
och stickor i vedgården vid Essviks sulfitfabrik, Västernorrlands län. S. 
anmärker, att den ej funnits där förr. Det är möjligt att fyndet är av till
fällig art. De yttre betingelserna för tremellineernas trivsel ha varit mycket 
goda i år. Detta är emellertid det första säkra fyndet av denna art på 
fastlandet. Tidigare har den endast tagits på Gotland, t. ex. av Holst, 
Sernander och Linnea Romell (Boge sn, Tjelder, »på en äng vid havet», 
enligt Lars Romells anteckning i herbariet på Riksmuseet från 5/s 1907
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resp. 15/s 1922); vidare av lektor C. A. Cantell (5,6 km NO om Visby, 19/o 
1937; Gnisvärd i Tofta sn och Högklint S om Visby); själv har jag funnit 
ett par exemplar i ett vägdike under en vandring från Visby mot Västkinde 
i augusti 1913. Och nu i oktober i år har fil. dr L.-G. Romell erhållit denna 
Guepinia-art i stora vackra exemplar från mekaniker Olof Berggren i 
Visby, som också i fjol fann svampen på samma lokal, mest och vackrast 
i augusti. Fyndplatsen ligger 3 km N om staden mellan »Mura maris» 
och Skälsö, nedanför fornminnet Bygdeborg, alldeles inunder klintbranten. 
Fruktkropparna kommo upp ur vittringsgruset från kalkstensbranten på 
ett område av c:a 3 m2 mellan gräs och mossa omkring 3 m från en liten 
bäck i en barrskogsglänta, bevuxen med slån och nyponbuskar. —• På 
de gotländska lokalerna tycks svampen regelbundet återkomma varje år; 
åtminstone är detta fallet vid Tjelder efter vad fru Linnaja Björnseth 
(född Romell) upplyst mig. Vid Tjelder träffas svampen efter vägen från 
Ville Klintboms ställe ned mot strandängarna.

»Gelétrattingen», som denna svamp kallas, är en mycket karakteristisk 
art. Den ser ut som en röd (rosa-, orange- eller scharlakansröd) »svart 
trumpetsvamp» av brosk- eller geléartad konsistens, sällan över 10 cm hög; 
de mikroskopiska särmärkena äro också lätta att få fram; sporerna äro 
c:a 11—12 X 5—6 eller rättare (9—) 11—12 (—14) X 5—6,5; förhållandet mel
lan längd och bredd framgår av följande mätningar: 14,o X 6,o; 13,25 X 5,25; 
12,6 X 6,o; 12,o X 6,26; 12,o X 6,o; 12,o X 5,75; 12,o X 5,o: 11,5 X 6,5; 11,5 X 6,25; 
11,5 X 6,o; 1,5 X 5,5; 11,5 X 5,o; 11,o X 5,o; 11,o X 5,76; 10,5 X 6,o: 10,o x6,o; 10,o 
X 5,5; 10,5 X 5,o; 9,o X 6,25; 9,o X 5,75; sporerna äro avrundat cylindriska 
eller långsträckt ellipsoidiska, ± krökta. Ovanstående spormätningar gälla 
Berggrens gotländska exemplar, men full mikroskopisk överensstämmelse 
finns mellan dessa och exemplaren från Essvik.

Flera personer tro sig ha sett denna svamp i Uppl. och Srm., men några 
beläggexemplar finnas inte. Det vore därför av största intresse, om de 
som ev. finna Guepinia på fastlandet ville insända färska eller torkade 
exemplar jämte noggranna lokaluppgifter till Riksmuseet, Stockholm 50.

Einar Ingelström.

Ett småländskt Blechnum-fynd.

I sitt bekanta arbete »Den norrländska florans geografiska fördelning 
och invandringshistoria» (Uppsala & Stockholm 1912) ha Gunnar Andersson 
och Selim Birger infört alla då kända förekomster av Blechnum spicant 
i Skandinavien och Danmark på en karta (sid. 164, fig. 22). Det framgår 
av denna, att Blechnum saknas inom den största delen av det sydsvenska 
höglandet. I Götaland är dess utbredning utpräglat västlig och sydlig', 
och på samma sätt uppträder den även inom Smålands gränser. Någon 
väsentlig ändring av denna kartbild ha senare fynd icke påkallat, och sär
skilt för sistnämnda landskaps vidkommande bar den förblivit orubbad. 
Enligt benäget meddelande av dr. Th. Arwidsson har riksmuseets her
barium hittills endast erhållit Blechnum-material från en enda småländsk 
lokal utöver dem, som voro kända före 1912, nämligen från N. Ilestra
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(nära västgötagränsen). Under sådana förhållanden förtjänar ett fynd av 
den vackra ormbunken, gjort senast förflutna sommar, ett omnämnande.

Under juli månad tillbragte jag några dagar inom den västra delen av 
Höreda socken i Jönköpings län. Den 20 företog jag en exkursion till 
Broddarp för att beskåda och fotografera några märkliga enträd, som växa 
vid denna gård. Den ifrågavarande trakten, belägen mellan Gisshultssjön 
och S. Vixen, är mycket höglänt och starkt kuperad. Den mossrika Vacci- 
n/um-granskogen, som omgav den smala väg jag följde, syntes knappast 
kunna erbjuda något av floristiskt intresse. Emellertid, strax öster om 
Vimmenarps gård stod jag helt oväntat framför Blechnum spicant. I det 
ena vägdiket, som nästan var fullständigt utfyllt av svällande skogsmos
sor, växte två exemplar alldeles intill varandra. De voro ganska stora 
och hade uppenbarligen funnits länge på platsen. Endast det ena var fer
tilt och har 4 mer än fotshöga sporofyll. Några ytterligare exemplar av 
ormbunken i de närmaste omgivningarna stodo ej att finna.

Genom detta Blechnum-iynd blir gränslinjen 1'ör artens utbredning på 
det småländska höglandet förskjuten omkring 5 mil mot öster. De när
maste förekomsterna äro nämligen belägna i området kring Vätterns syd- 
ända.

Torslen Lagerberg.
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Olsen, Sigurd, Danish Cliarophyta, chorological, ecological 
and biological Investigation. — Det Kongelige Danske Videnska- 
bernes Selskab, Biologiske Skrifter, Bind III, Nr. 1. Kabenhavn 1944. 240 
sid., 24 tab., 44 fig., 2 pi.

Genom forskningar av de Bary, Braun, Groves och Bullock-Webster, 
Migula, Nordstedt och många andra har charofyternas taxonomi, morfo
logi, anatomi och embryologi utforskats på ett sätt, som gör att denna 
växtgrupp i dessa hänseenden hör till de bäst kända bland thallofyterna. 
De ha även utgjort tacksamma objekt för fysiologiska experiment, särskilt 
har härvidlag Hoagland och hans lärjungar gjort betydelsefulla insatser. 
Dock motsvaras den fördjupade kunskap vi f. n. äga om charofyternas 
organisation på intet vis av någon mera grundlig kännedom om deras 
utbredning och ekologi, tvärtom har studiet av dessa förhållanden med 
enstaka undantag inskränkt sig till spridda iakttagelser, publicerade i växt
geografiska och limnologiska arbeten.

Nyligen har i nära anslutning till den av Danmarks Topografisk-Botaniske 
Undersogelse igångsatta och bedrivna inventeringen av de högre växterna 
och deras geografiska utbredning i Danmark utkommit ett arbete, speciellt 
ägnat de danska charofyternas ekologi och geografi.

»Danish Charophyta» inledes med en sammanfattning av den danska 
charologiens historia, arbetsmaterialets insamling, konservering och be
stämning, metodologien för de i ekologiskt syfte gjorda vattenanalyserna 
och slutligen en kortfattad beskrivning av varje charofytbiotop i det jäm
förelsevis stora undersökningsmaterialet (124 lokaler).

Därpå följer de två huvudkapitlen, först en mera speciell del, i vilken 
arterna monografiskt behandlas var för sig, och sedan en allmän, där en 
översiktlig framställning av de för kransalgerna betydelsefulla växtgeo
grafiska, ekologiska och biologiska faktorerna lämnas.

Den speciella delen upptar under varje art först en relativt utförlig 
synonymförteckning, därefter en kortfattad beskrivning av vederbörande 
art jämte ev. nödvändiga anmärkningar av nomenklatorisk eller taxonomisk 
karaktär, en summarisk redogörelse för den allmänna utbredningen och 
en utförlig sådan för förekomsten inom undersökningsområdet; vidare 
behandlas de ekologiska fordringarna (biotopens allmänna beskaffenhet 
och artens limnisk-vertikala förekomstområde, pH, hårdhetsgrad och
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kloridhalt) samt slutligen de rent biologiska förhållandena (groning, över
vintring, fruktifikation och livsform). Arternas begränsande mot varandra 
och de upptagna enheternas taxonomiska rang erbjuder inga egentliga 
nyheter. Nitella opaca och N. flexilis anser förf. i motsats till flera andra 
forskare vara omöjliga att skilja från varandra i sterilt tillstånd, en sak 
av rätt stor betydelse, då t. ex. i Sverige dessa arter inom de stora oligo- 
trofområdena äro mycket vanliga och i vissa sjötyper utgöra en väsentlig 
del av elodeid-skiktet. Vad beträffar Chara baltica vill ref. dock reser
vera sig mot Olsens upptagande av de solitärt ställda taggarna på stam
men som en artkaraktär av vikt gentemot den närbesläktade Ch. aculeo- 
lata; taggbeklädnaden hos dessa arter varierar i ganska hög grad åtmin
stone inom svenskt material. Den invecklade frågan om vad som egent
ligen bör sammanfattas under Chara fragilis lämnas i viss mån öppen; 
provisoriskt anser Olsen dock — och på forskningens nuvarande stånd
punkt med rätta — att Ch. delicatala bör underordnas Ch. fragilis (s. lat.). 
Principiellt intar förf. den ståndpunkten, att en ensidig taxonomisk klassi
ficering av de olika enheternas rang och karaktär i längden är av begrän
sat värde. Kransalgerna måste även studeras ur cytologisk och experimen
tell synpunkt mycket mer än vad som hittills skett.

Arbetets tyngdpunkt ligger i den allmänna delen, framför allt i fram
ställningen av de ekologiska förhållandena, och Olsen har speciellt inom 
detta avsnitt gjort en betydande insats.

Av den jämförelse, som förf. gör mellan charofytfloran i Danmark och 
övriga delar av Nord- och Mellaneuropa, framgår att i Danmark 25 arter 
äro funna mot 31 i Sverige. De flesta arterna äro gemensamma för de 
båda länderna; i Danmark saknas Chara coronata och strigosa, Nitella 
sgncarpa (?), batrachosperma och tenuissima (?) samt den ytterst ofull
ständigt kända Chara desmacantha; funnen i Danmark men ej i Sverige är 
den sällsynta och omstridda Ch. denudata. Olsen urskiljer ur växtgeo- 
grafisk synpunkt bräckvattensarter (mesohalobionter, vilka innefatta 
två kategorier: västbaltiska och nordbaltiska arter), arter som förekomma i 
både bräckt och sött vatten (o 1 i g o-m esohalobionter) samt sötvattens- 
arter (oligobionter). Dessa senare indelas i sådana, som har en ut
bredning 1) över hela landet, 2) på öarna och i norra och östra Jylland, 
3) uteslutande i västra Jylland och 4) med östlig tendens och sålunda en
bart omfattande öarna. Förf. betonar emellertid den sista gruppens provi
soriska karaktär.

Skildringen av de ekologiska förhållandena inledes med en samman
ställning av charofytbiotopernas allmänna beskaffenhet, vartill ansluter 
sig en översikt av charofyternas limnisk-vertikala utbredning. Som viktiga 
ekologiska faktorer framhäver Olsen härvidlag arternas växlande mot
ståndskraft mot vågornas mekaniska inverkan och deras olika ljusford
ringar.

Delvis i skarp motsättning till andra forskare, anser Olsen, stödd 
på sina undersökningar, pH vara av fundamental betydelse för charo
fyternas geografi och ekologi. Beträffande pH-undersökningarnas meto
dik och teori ansluter sig förf. helt till Iversen och indelar på basis av 
sina forskningar charofytbiotoperna efter dennes system. Det visar sig



alt flertalet arter äro inskränkta till »konstant basiska vatten». Helt in
skränkt till »varierande sura-basiska vatten» är endast Nitella translucens; 
några få arter bilda en förmedlande länk mellan dessa ytterligheter. I 
»konstant sura vatten» är ingen kransalg överhuvudtaget funnen. Be
träffande den roll, som vattnets hårdhetsgrad och kalkhalt spela för dessa 
växter, ha meningarna varit starkt delade. Olsen, som följer Naumanns 
grundindelning av vattnets Ca-spektrum i oligo-, meso- och poly-områden, 
fastslår emellertid, att de flesta sötvattensarter ha ett kalkbehov av mer 
än c:a 30 mg CaO/1. Hårdhetsgraden överstiger för dessa arter alltid 5 
DII. Bräckvattensarterna äro mer eller mindre fullständigt inskränkta till 
poly-området. Vattnets kloridhalt har tidigare ansetts vara av stor betydelse, 
och Olsens resultat synas i stort sett stöda dessa antaganden. I enlighet 
med det av Kolbe uppställda och av Iversen senare modifierade halobiont- 
systemet, indelas kransalgerna i olika grupper.

De rent biologiska förhållandena synes Olsen ej ha ägnat samma upp
märksamhet som de ekologiska. Hela framställningen bygger i väsent
lig grad på litteraturuppgifter, och Olsens egna undersökningar ha här 
endast förmått komplettera vårt vetande på en och annan punkt. Beträffande 
övervintringen har han fullständigat Raunklers livsform-system, där en 
lämplig klassifikation tidigare saknats för de annuella hydrofyterna. 
I sammanfattningen av charofyternas spridningsekologi anser förf. den 
zoochora spridningen viktigast för dessa växter, även om frågan läm
nas öppen huruvida epizoisk eller endozoisk spridning spelar den stör
sta rollen. Ilan påvisar här också, att vissa kransalgers bekanta »me- 
teorliknande» uppträdande är betingat av effektiv spridning genom vatten
fåglar och att den ej som förut antagits är beroende på ett exceptionellt 
bevarande av oosporernas grobarhet.

Den senare delen av arbetet är försedd med ett flertal mycket över
skådliga grafiska framställningar.

Olsens arbete om de danska charofyterna torde komma att i fram
tiden spela en viktig roll vid diskussionen om dessa säregna och ur många 
synpunkter högst intressanta växters levnadsförhållanden, och för den 
forskare, som sysselsätter sig med deras ekologi och geografi, torde det 
närmast vara att betrakta som oumbärligt.

Henning Horn af Rantzien.

Müller, K. Die Lebermoose Europas. —L. Rabenhorst’s Krypto
gamenflora von Deutschland und der Schweiz, Bd. VI Suppl. Bd. häfte 1 
(1939) och 2 (1940). 320 S, 54 Fig. RM. 20:— och 22:—.

För ett kvartssekel sedan utkom K. Muller’s monumentala arbete över 
Europas levermossor, ett av hepatikologiens huvudverk. Müller har nu 
utarbetat en ny upplaga av detta verk. Annorlunda kan man knappast 
beteckna det arbete, som här presenteras. På grund av tidsomständighe- 
terna har dock utgivandet av detsamma måst avbrytas och endast 2 häften 
ha utkommit. Enligt vad jag erfarit från förf. föreligger emellertid hela 
verket praktiskt taget tryckfärdigt.

Man skulle möjligen kunnat vänta sig någon avmattning hos en förf.,
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som redan i början av detta århundrade intog en ledande plats bland 
världens hepatikologer. Så är emellertid ej alls fallet. Den ena skarpsin
niga utredningen av svårtydda systematiska problem har avlöst den andra. 
Detta liksom mycket annat, som han förut icke publicerat har Müller 
samlat i detta arbete, där han också på ett skickligt sätt tillgodogjort sig 
den mycket omfattande hepatikologiska litteratur som för övrigt tillkommit 
under det sista kvartsseklet. Man skulle emellertid illa karakterisera detta 
verk om man ej framhävde den jag skulle vilja säga ungdomliga entusiasm, 
som avspeglar sig på varje sida och som ej minst kommer fram då det gäller 
hans ställningstagande till de senaste strömningarna inom hepatikologien. 
Något ängsligt fasthållande vid tidigare intagna ståndpunkter möter man 
ej alls, snarare motsatsen. Resultatet av dessa samverkande omständighe
ter har blivit ett arbete, som i utomordentligt hög grad hedrar sin upp
hovsman.

Den allmänna del, varmed verket inledes, har svällt ut från 137 sidor 
i den första upplagan till 187 i den nu föreliggande. Mycket av vad som 
här framställes förtjänar att beaktas långt utanför bryologernas slutna 
krets. Största intresset tilldrar sig kanske ett nytillkommet kapitel om 
karyologi, som delvis författats av den på detta område ledande G. Lorbeer. 
Här finner man en fängslande framställning av den kromosomforskning, 
som redan visat sig ha en så stor betydelse för levermossystematiken. 
Hur långt denna forskning redan framskridit framgår av att ej mindre 
än 70% av de i den hittills utkomna delen av Müller’s flora behandlade 
arterna visa sig ha fått sina kromosomtal fastställda. Visserligen rör det 
sig här endast om thallösa arter, vilka på ett alldeles särskilt sätt blivit 
uppmärksammade av cytologerna, men siffran måste det oaktat sägas vara 
imponerande.

Ej så få levermossarter eller raser ha blivit uppdagade tack vare denna 
moderna undersökningsmetod. Så t. ex. visar sig den kända bållevermossan 
Pellia epiphylla (L.) Cda bestå av två skilda arter, av vilka den i Nord
europa dominerande P. borealis Lorb. uppvisar 18 kromosomer, d. v. s. 
dubbelt så många som hos den i Mellaneuropa vanliga, som fått behålla 
det gamla artnamnet. De skiljas lätt genom bålcellerna, som hos den förra 
äro avsevärt mycket större. I detta sammanhang kan påpekas att gigas- 
former ej äro kända hos levermossorna. Polyploida arter eller raser upp
visa cellförstoring men ej någon förstoring av själva växten. Intressant 
är också att alla hittills undersökta arter med fördubblade kromosomtal 
visat sig vara samkönade.

De hittills undersökta arterna av det svårbehandlade släktet Riccardia 
uppvisa kromosomtalen 10 (latifrons, palmala och pinguis), 20 (nmltifida) 
och 30 (sinuata), ett resultat av största intresse. Ett annat gott exempe 
på betydelsen av dylika undersökningar lämna de mycket omstridda arter, 
som gruppera sig kring den vitt utbredda Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. 
Här ha den alpina C. ambigua Mass, och den hydrofila, till sin utbredning 
föga kända C. Lammersiana (Hüb.) Spr. äntligen rehabiliterats i det att 
C. ambigua visat sig ha 9, C. bicuspidata 18 och C. Lammersiana 27 kromo- 
somer.

Mera tveksam måste man ställa sig inför en sådan art som Sphaerocarpus 
europaeus Lorb. Enda säkra skillnaden gentemot S. texanus Aust. {S. cali-



RECENSIONER 441

fornicus Aust.), som man förut antagit skulle finnas även i Europa, skulle 
vara att den honliga könskromosomen är olika byggd hos de båda arterna. 
Det minsta man härvidlag kunde fordra vore att undersökningarna utfördes 
på ett betydligt större material än vad som hittills varit fallet.

Ett annat intressant kapitel i den allmänna delen är det, som redogör 
för levermossornas oljekroppar. Dessa tidigare praktiskt taget förbisedda 
bildningar ha visat sig vara av utomordentligt stor betydelse ur systema
tisk synpunkt. Förf. bygger här i största utsträckning på egna undersök
ningar. Med beundransvärd energi bar han förstått att från de mest skilda 
delar av vår världsdel hopbringa färskt material för dessa undersökningar, 
som endast i undantagsfall gå att utföra på herbariematerial. Av största 
intresse är Muller’s påvisande av att fastställandet av oljekropparnas 
byggnad till och med kan ha en avgjord betydelse för karakteriseringen 
av så stora enheter som familjer. Vad oljekropparnas betydelse f. ö. i 
systematiskt hänseende beträffar, så skulle man, med erkännande av forks 
synnerligen betydelsefulla egna bidrag, velat finna ett påpekande av att 
det närmast är H. Buch, som ej blott anvisat vägen utan även med stor 
framgång beträtt densamma.

Den systematiska delen inledes med en framställning av det system, 
som Müller använder. Man fäster sig här dels vid att Anthocerotales till 
skillnad mot vad man är van att finna placeras först och ej sist i systemet, 
dels vid att ej mindre än fyra nya familjer uppställas. Dessa äro Conoce- 
phalaceae (omfattande släktet Conocephalum), Exormothecaceae (Exormo- 
theca), Southbyaceae (Southbya, Arnellia och Gongylantlms) samt Odonto- 
schismaceae (Odontoschisma och Adelanthus samt några exotiska släkten),

I nomenklatoriskt hänseende förtjänar att beaktas, att förf. tillämpat 
nomina conservanda-principen beträffande släktnamn, vilka varit allmänt 
i bruk under de senaste 50 åren.

Färdigbehandlade i den systematiska delen äro Anthocerotales samt 
Marchantiales frånsett ungefär halva fiiccza-släktet. Största intresset till
drar sig kanske behandlingen av undersläktet Ricciella inom det senare 
släktet. Lorbeer’s kromosomundersökningar ha här bl. a. lett till uppstäl
landet av tvenne nya intressanta arter.

Givetvis kan det ej undvikas att en och annan oegentlighet insmyger 
sig i ett arbete av denna storleksordning (första upplagan omfattade 1,817 s.). 
II. Reimers har ’ i en recension i Hedwigia av år 1942 fäst uppmärksam
heten på ett par dylika. Själv tillfogar jag en anmärkning, som kanske 
kan ha något intresse dels därför att densamma träffar så många andra 
flora-arbeten av skilda slag, dels också för att de fel den påpekar borde 
vara lätta att undvika. Jag syftar på den bristande överensstämmelse, som 
man ofta finner hos en förf. mellan de uppgifter, som lämnas i ett exa- 
minationsschema och de som man sedan finner i de efterföljande art
beskrivningarna. I föreliggande arbete anges sålunda sporstorleken i g för 
de fem europeiska Grimaldia-arterna sålunda (första siffran hänför sig 
till examinationsschemat, siffran inom parentes till artbeskrivningen): 
fragrans 55—60 (55—70), dichotoma 75 (65—75), sibirica 50—60 (55—60; denna 
art är enligt recensentens uppfattning med största sannolikhet att uppfatta 
som en modifikation av G. pilosa), pilosa och rupestris utan närmare spe-
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cificering 65—80 (pilosa 70—80, rupestris 60—70). Delta är på intet vis ty
piskt för Muller's framställning, men som avskräckande exempel kan det 
ju vara på sin plats.

Ifråga om bildmaterialet kan nämnas att samtliga illustrationer, som 
visserligen ej torde komma att uppgå till mer än omkring hälften av vad 
den första upplagan hade att uppvisa (570 fig.), äro nya, Kvaliteten är 
fortfarande av hög klass. En nyhet är utbredningskartor för åtskilliga 
arter. Ett avsevärt arbete är nedlagt på desamma. Man kan beklaga att 
förf. ej, vare sig å kartorna eller i texten, fått med en del nyare, in
tressanta fynd från Azorerna.

Lokaluppgifterna äro starkt förkortade för Mellaneuropas del. Detta är 
endast ett av de många uttrycken för Muller’s strävan att motivera den 
titelförändring, som arbetet undergått. »Die Lebermoose Deutschlands, 
Oesterreichs u.d. Schweiz mit Berücksichtigung der übrigen Europas» har 
blivit »Die Lebermoose Europas». Förf. är att gratulera till att på ett så 
skickligt sätt ha löst sin uppgift.

Herman Persson.

Erdtman, G., An Introduction to Pollen Analysis. — A New 
Series of Plant Science Books, Vol. 12. Waltham, Mass. 1913. Chronica 
Botanica Company. 239 + xvi pp. 5 dollars.

Trots att pollenanalysen numera kommit till flitig användning i inånga 
länder och blivit ett hjälpmedel inom ett flertal olika forskningsdiscipli- 
ner, har en handbok i pollenanalys hittills saknats. Det är därför med 
stor glädje och tacksamhet vi mottaga ovannämnda arbete av Gunnar 
Erdtman.

I detta arbete redogöres ingående för pollenanalysens utförande, dess 
naturvetenskapliga grundvalar etc. samt för hur pollenanalysens resultat 
numera utnyttjas för olika forskningsändamål. Det ligger ett mycket stort 
och hängivet arbete bakom detta verk, vilket alltigenom bär prägel av 
Erdtman’s stora förtrogenhet med ämnet, förvärvad genom mångårigt 
eget forskningsarbete och genom ett konsekvent följande i litteraturen av 
framstegen på det pollenanalytiska området.

Arbetet är uppdelat i 18 kapitel. Det första av dessa är ett inledande 
kapitel, i vilket redogöres för det pionjärarbete på detta område, som 
utfördes av bl. a. professor Gustaf Lagerheim och statsgeologen N. O. 
Holst före år 1916, vilket år kan betecknas som pollenanalysens genom
brottsår. Det var nämligen detta år, som Lennart von Post på det 
Skandinaviska Naturforskarmötet i Oslo höll sitt märkliga föredrag »Skogs
trädpollen i sydsvenska torvmosselagerföljder» och på ett övertygande 
sätt visade fram pollenanalysens värde som åldersbestämnings- och lager- 
konnekteringsmetod.

Sedan följa kapitel över torvens kemi och över metoder för under
sökning av såväl recent som fossilt pollen och av jordar och annat ma
terial, som kunna innehålla pollen. Kapitlen om metoder för pollen
undersökningar rymma mycket av stort intresse, och det är glädjande att 
se hur ifrågavarande metoder under senare år mer och mer förfinats, 
icke minst genom Erdtman’s eget arbete. Erdtman har sålunda bl. a. in
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fört ett kombinerat hydrolys- och oxidationsförfarande för att bryta ned 
det material, i vilket pollenkornen äro inbäddade, och härigenom göra 
det lättare att upptäcka och räkna pollenkornen.

Sex kapitel eller ungefär halva boken äro ägnade pollen- och spormor
fologi. Ilär beskrivas och avbildas ett mycket stort antal pollenkorn och 
ormbunkssporer, ja, jag' tror praktiskt taget aila de slag som hittills blivit 
funna i senkvartära avlagringar i Europa. Därjämte tillkommer ett icke 
ringa antal andra pollen och sporer, vilka påträffats i äldre (interglaciala, 
tertiära etc.) avlagringar samt i utomeuropeiska senkvartära bildningar. 
Det är 488 — av förf. själv gjorda — avbildningar av pollen och sporer 
(i 645 ggrs förstoring), som ingå i dessa kapitel. Alla som syssla med 
pollenanalys måste vara förf. mycket tacksamma för dessa kapitel och 
för den osparda möda han nedlagt på att söka vidga kunskapen om 
pollen- och spormorfologien, varigenom det besvärliga identifieringsar- 
betet vid pollenanalysens utförande i hög grad underlättas. Visserligen 
finns som bekant sedan gammalt i litteraturen ett flertal arbeten, som 
behandla pollenmorfologi, t. ex. H. Mohl (1834), C. J. Fritzsche (1837) och 
F. Elfving (1878), men dessa äldre verks avbildningar kunna naturligt nog 
med de optiska hjälpmedel, som då stodo forskarna till buds, icke ge så 
detaljerad kunskap om morfologien som senare tiders, och nu framför 
allt Erdtman’s avbildningar. Forks konstnärliga begåvning och blick för 
detaljer komma här väl till sin rätt.

I särskilda kapitel behandlas sedan sätten att framlägga pollenanalysens 
resultat; den praktiska användningen av pollenanalys för geologiska, arkeo
logiska och klimatologiska ändamål; pollenproduktion och pollensprid
ning i naturen; pollenfloran i ytprov och relationen i sammansättningen 
mellan den nutida skogsvegetationen och den i ytprov på samma plats 
funna pollenfloran; pollenfloran i torvprov och i vilken omfattning denna 
kan ha rönt inverkan till sin sammansättning av sådana faktorer som 
exempelvis olika resistens hos olika pollenslag och nedsjunkning av 
pollen genom torven.

Framställningen i dessa kapitel, vilka i huvudsak äro att betrakta som 
de vilka ge den vetenskapliga bakgrunden för pollenanalysens möjligheter 
att tjäna som åldersbestämnings- och lagerkonnekteringsmetod, är i huvud
sak refererande. De felkällor eller riskmoment, som vidlåda den pollen
analytiska metoden som sådan, äro här samvetsgrant meddelade, men 
utan något närmare angivande av den roll dessa felkällor eventuellt 
kunna spela. Det synes recensenten klokt av förf. att såsom skett hålla 
framställningen i huvudsak refererande med tanke på det myckna, som 
ännu återstår att utreda, innan den pollenanalytiska metoden kan be
traktas som fullt utbyggd som åldersbestämnings- och lagerkonnekterings
metod. Säkert är dock — tvivlare till trots — att redan nu mycket är 
att vinna med denna metod, liksom att metodens betydelse framdeles, då 
felkällornas räckvidd blir ännu bättre känd än nu, kommer att väsent
ligt stegras.

Slutligen följa tre kapitel, vilka redogöra för viktigare pollenstatistiska 
undersökningar i olika länder; sporer och pollen i tertiära avlagringar 
och pollenanalysens användning för undersökning av honung och droger.

30 — 44676 Svensk Botanisk Tidskrift 1944
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En sak, som i hög grad höjer arbetets värde, är att varje kapitel är 
åtföljt av utförliga litteraturhänvisningar. Arbetets brukbarhet som hand
bok underlättas även av sorgfälligt uppgjorda sak- och författarregister.

Typografiskt och språkligt står arbetet på en mycket hög ståndpunkt, 
vilket gör läsningen till ett verkligt nöje. Både författaren, förlaget och 
de forskare, som ha eller kunna tänkas få användning för pollenanalys 
i sitt arbete, äro att lyckönska till denna handbok. Den förtjänar att få 
stor spridning och kommer säkert att verka i hög grad stimulerande.

Carl Malmström.
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GUNNAR SAMUELSSON.
EN MINNESTECKNING

AV
CARL SKOTTSBERG.

Gunnar Samuelsson var född i 
Norrtälje d. 27 aug. 1885; hans för
äldrar, läroverksadjunkten Vil
helm S. och h. h. Vilhelmina 
Senell, voro båda av bergslags- 
släkt. Gunnars vetenskapliga, 
enkannerligen botaniska begåv
ning gjorde sig mycket tidigt 
märkbar. Man vill ju i ett dylikt 
fall gärna söka påbrå från för
fäderna, men om också mycken 
lärdom prytt släkten, synes den 
ej tidigare ha skänkt vårt land 
någon naturforskare, väl däremot 
en rad framstående matematiker;
Gunnars bror, lektor Sven El- 
vius, som jag har att tacka för 
många värdefulla upplysningar, 
nämner bl. a. Johannes Rud- 
beckius, Per Elvius, Anders 
Celsius och Mårten Strömer.
Gunnars matematiska begåvning 
var ju också uppenbar och av 
väsentlig betydelse för hans bo
taniska forskning, som i hög grad 
präglades av logiskt tänkande, 
kombinationsförmåga och blick 
för företeelsernas sammanhang.
Både fadern och modern voro 
emellertid roade av att syssla med växter, fadern ägnade sig på lediga 
stunder åt trädgårdsskötsel, och Gunnar var s. a. s. född och uppvuxen i 
trädgård. Till hans första goda vänner hörde yrkesträdgårdsmästare; att
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det flitiga umgänget med dem kan ha stimulerat honom och skärpt hans 
blick är ganska troligt. Som ett utslag av kärlek till, ja vördnad för den 
levande växten får man kanske tolka en liten historia som hans bror 
berättat. Gunnar — han var då 4—5 år gammal — vägrade en dag att 
äta bruna bönor, som han annars ingalunda ratade: han hade kommit 
underfund med att en böna kunde gro och att det kom en levande växt 
ur den . . .

Barnen Samuelsson undervisades under Norrtäljetiden i hemmet, fram
för allt av modern. De hade tydligen utmärkta läshuvuden, ty bland 
läroböckerna på detta småskolestadium voro Areschougs Botanikens ele
menter och, åtminstone för Gunnars del, en flora, men inte Krok och Alm- 
quist, utan Thedenii betydligt benigare över Uppland och Södermanland, 
och i den var Gunnar redan som 7-åring väl hemmastadd. Hans klenhet 
hindrade honom att deltaga i pojkars vanliga bråk och lekar; annars var 
han både livlig och pratsam. Brodern lär en gång ha yttrat att »Gunnar 
borde bli präst, för han kan ju aldrig tiga»!

I Strängnäs, dit familjen flyttade 1893, var den bekante floristen Oscar 
Eugene Köhler adjunkt i naturkunnighet, och han gjorde strax den 
lille botanistens bekantskap. Det visade sig att gossen redan i förväg 
kände till traktens rariteter, arter som han aldrig sett, ja kunde tala om 
var och hur de förekommo. I skolan blev han Köhlers stolthet, och då 
han 1903 som student kom till Uppsala var han tvivelsutan vida bättre 
bevandrad i den svenska floran än någon av sina kamrater. När jag vid 
början av vårterminen 1904 — under hösten hade jag vistats utomlands —- 
gjorde hans bekantskap, hade han redan målmedvetet gett sig studierna 
i våld. Hans yttre människa imponerade knappast, lång och mager, gäng
lig och en smula kutryggig erinrade han om en etiolerad planta, men så 
mycket mera respekt ingav han genom sin andliga mognad. Hans klena 
kropp gjorde honom föga skickad för idrottsliga prestationer, men i ve
tenskapens ärende kunde han utveckla en energi och en seghet som gjorde 
honom till en förträfflig fältbotaniker. Någon stugsittare var han inga
lunda, som exkurrent hörde han till de pålitligaste, samvaron med män
niskor var honom ett behov, han intresserade sig livligt för deras göranden 
och låtanden, särskilt om de voro botanister eller geologer, och han hade 
mycket god näsa för vad som rörde sig på den vetenskapliga fronten. Hade 
det hänt någonting mera remarkabelt, tog han gärna en rond kring insti
tutionen och intervjuade oss i tur och ordning: »nå, vad tycker du om . . .?» 
Inte därför att han sökte ledning för sitt eget omdöme, det hade han van
ligen färdigt och det var ofta träffande, men han älskade att diskutera. 
Kritisk både mot sig själv och andra, kunde han vara ganska besk när 
det gällde; ytlighet i varje form genomskådade han och brännmärkte 
utan förbarmande. Från sina tidigaste ungdomsår gick han helt upp i sin 
vetenskap; jag har nog aldrig mött någon mindre nöjeslysten människa. 
Han hade små anspråk på livet och mycket enkla vanor, vilket kom väl 
till pass under hans resor; om förhållandena än voro aldrig så primitiva 
generade det honom inte — däremot föraktade han det franska köket 
liksom all annan flärd och fåfänglighet. Fördenskull var han visst inte 
någon »tungus»; han trivdes utmärkt i ett glatt kamratlag, må vara att
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lians eget intresse för libationer var ytterst svalt och meningsutbytet, sak
ligt, men gärna kryddat med skämt, förblev det centrala. Jag är övertygad 
om att han aldrig skenade över skacklorna, men han gick inte omkring och 
mästrade oss som stundom saknade hans behärskning och måttfullhet.

Gunnar Samuelsson var en flitig och utomordentligt samvetsgrann 
student, men hans flit var aldrig störande, han verkade aldrig jäktad, 
tyckte om att bli frågad till råds och var sällan svarslös. Jag skulle kunna 
ge många exempel på hans klarsynthet även i frågor som icke förut sys
selsatt honom. Efter endast 3 år tog han en lysande kandidatexamen 
med laudatur i botanik, geologi och matematik, inom ett år kompletterad i 
zoologi med samma betyg. Sin första uppsats, beskrivningen av en ny 
Corydalis-hybrid, som han »under fem vegetationsperioder» studerat i 
Strängnästrakten, publicerade han 1905, och året däpå följde ytterligare 
tvenne, vilka bilda utgångspunkter för två av de linjer han skulle komma 
att följa, »Om de ädla löfträdens forna utbredning i öfre Öster-Dalarne» 
och »Bidrag till Archieraciumfloran i Säterstrakten». Intresset för Dalarne 
släppte han aldrig, även sedan omständigheterna kommit honom att ägna 
sin mesta tid åt andra områden. Rutger Sernander hade bildat skola, 
den nordiska växtvärldens postglaciala historia hade börjat få fasta konturer 
och växtsamhällsläran gjorde anspråk på en plats i jämnbredd med syste
matik och andra äldre discipliner. Samuelsson fångades av båda de nya 
uppgifterna. När han 1909 fick fara till Skottland, studerade han strati- 
grafien i mossarna med så gott resultat att hans lärare i geologi, A. G. 
Högbom, föreslog honom att disputera i kvartärgeologi. Han motstod 
frestelsen, men tryckte sitt arbete i geologiska institutionens »Bulletin». 
Om han också inte släppte intresset för florans postglaciala historia — 
ännu 1915 deltog han i diskussionen om hasselgränsen och värmetiden — 
kom dock sociologien att träda i förgrunden med Dalarne som främsta 
objekt. Innan dess avslutade hän dock sina akademiska studier. Licen
tiatkursen förde honom in i kretsen av O. Juels lärjungar, embryologi 
och cytologi hade högkonjunktur, och det blev under Juels ledning Sa
muelsson, sedan han 1911 tagit licentiaten, utarbetade sin doktors
avhandling. För Juel var embryologien ett av systematikerns viktigaste 
hjälpmedel, och i den andan gick Samuelssons specimen om blommans 
utveckling hos Bicornes och empetraceernas systematiska ställning. Em- 
petrum och dess anförvanter hade efter att en gång på rent vegetativa 
grunder ha ställts närmast ljungväxterna småningom hamnat bland Tri- 
coccae eller bland Sapindales, och åsikten att de i varje fall ingenting hade 
med ericaceerna att skaffa ansågs nog av ett flertal systematiker så väl
grundad, att den saken icke vidare behövde diskuteras. Ännu så sent som 
1936 skriver Englers Syllabus: »Neuerdings hat man diese Familie an die 
Ericales anzugliedern versucht.» Men det var nog mer än ett försök, det 
var en slutsats byggd på säkra grunder. Samuelssons avhandling venti
lerades 1913 och belönades med docentur. Året efter disputationen skrev 
han om pollenutvecklingen hos Anona och Aristolochia och fann överens
stämmelser som tydde på släktskap mellan dessa i så många hänseenden 
olikartade typer; flera författare hade ju också ställt aristolochiaceerna 
nära Polycarpicae. Nya undersökningar ha dock ej bekräftat Samuels-
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sons slutsatser. Därmed lämnade han denna linje. Det var skada, säger 
man kanske; med sin skarpa blick för det väsentliga i likheter och olik
heter skulle han säkerligen ha nått långt på detta område. Han var emel
lertid alltifrån början så djupt engagerad i kritiska studier av den svenska 
floran och har som mästerlig artsystematiker och florist uträttat så mycket, 
att det vore dumt att klaga. Sitt revisionsarbete fick han anledning att 
fortsätta på tjänstens vägnar sedan han 1914 blivit konservator vid mu
seet i Uppsala.

Innan jag försöker ge en föreställning om resultaten av Samuelssons 
taxonomiska studier, som f. ö. alltid gingo hand i hand med ett noggrant 
fastställande och en tolkning av varje enhets areal, skall jag i korthet redo
göra för hans insatser som Vegetationsanalytiker och ekolog. Hans spe
ciella arbetsfält var Dalarne, hans mål en monografi av dess vegetation 
och flora. Under flera somrar arbetade han i Dalafjällen, men då han 
fann det nödvändigt att också lära känna ett verkligt högfjällsområde, 
förläde han 1915 sitt verksamhetsfält till Finse-trakten i Norge. Resul
tatet härav blev en ganska omfångsrik avhandling, som jämte författaren 
själv blev en förträfflig ciceron under den exkursion som företogs av del
tagare i Naturforskarmötet 1916. Hans stora och grundläggande arbete 
om Dalafjällen förelåg då färdigt och utkom året därpå; man vågar nog 
säga, att det gav den första klara föreställningen om att Dalarne äger inte 
bara en sydlig utpost av vår fjällflora utan en verklig fjällregion med dess 
karakteristiska samhällen. Arbetet belönades med K. Vetenskaps-Socie- 
tetens Linné-pris. Tidigare hade Samuelsson i särskilda uppsatser dekla
rerat sin ställning till metodik och terminologi, avgivit sin programför
klaring beträffande »den ekologiska växtgeografiens enheter» och med 
Harald Kylin vid sin sida utkämpat en liten skärmytsling med T. La
gerberg och C. Raunkmr. Samuelssons starka framhållande av kau- 
salsammanhanget mellan ståndortens beskaffenhet och växttäckets sam
mansättning och hans med denna utgångspunkt företagna indelning av 
samhällena möttes av den s. k. Uppsalaskolan med en mycket skarp kri
tik. Ännu ett bidrag av hans hand till den ekologiska växtgeografien åter
står att nämna, och visserligen icke det minst betydelsefulla, hans »Unter
suchungen über die höhere Wasserflora von Dalarne» (1925). I denna av
handling urskiljer han fyra sjötyper, som visat sig äga en hög grad av all
mängiltighet.

Ej mindre fruktbärande ha Samuelssons många bidrag till olika nor
diska områdens floristik varit. Det är icke nödvändigt att här räkna upp 
dem, det räcker med en hänvisning till skriftförteckningen, men undantag 
må göras för två arbeten som måste betecknas som hans förnämsta presta
tion på detta fält, monografierna över de högre vattenväxternas (1934) 
och Alchemilla-arternas (1942) utbredning i Nordeuropa, båda i sitt slag 
hörande till det yppersta som skrivits.

Parallelt med denna växtgeografiska linje löpte den taxonomiska, kri
tiska utredningar av förut misstolkade arter och av svårhanterliga släk
ten, utredningar som f. ö. voro en nödvändig förutsättning för hans areal
studier. Vi ha sett att han mycket tidigt framträdde som hieraciolog, och 
man förstår att archieracierna med sina små, för vanliga människor föga
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märkbara men icke desto mindre konstanta karaktärer skulle tilltala en 
systematiker av Samuelssons läggning. Han blev ju också en av våra 
förnämsta specialister på detta släkte, delvis i intimt samarbete med K. 
Johansson. Men han hade samtidigt sin uppmärksamhet riktad på många 
andra släkten, och studerar man hans bibliografi dyker det ena efter det 
andra upp: Epilobium, Juncus och Luzula, Sagittaria, Lepidium, Carex- 
grupper, Nymphaea, Polygonum, Rumex och Rheum, Callitriche, Alisma 
och slutligen Alchemilla. Han började med nordiska former, men engage
rades småningom som bearbetare av samlingar från många andra håll, 
och han visade sig när man konsulterade honom — och vem gjorde inte 
det? — förbluffande väl orienterad inom grupper som han aldrig direkt 
sysslat med. Man frestas nästan att påstå att hade han en gång sett en 
växt, så kände han sedan igen den.

Den som utan att känna de närmare omständigheterna söker över
blicka Gunnar Samuelssons så framgångsrika livsgärning, anar ej att 
den till mycket stor del utförts under bördan av ett fruktansvärt kropps
ligt lidande. Som överskrift till en skildring av de sista 25 åren av hans 
liv skulle man vilja sätta: andens seger över materien. Jag nämnde här
ovan att han som barn var sjuklig. Hans klenhet skulle dessvärre visa 
sig bottna i en mycket allvarlig åkomma. Våren 1919 insjuknade han i 
influensa, och denna väckte till liv en lungtuberkulos som helt säkert var 
av gammalt datum. Han hade under våren varit sysselsatt med utbred- 
ningsuppgifterna till Holmbergs Flora, det fortsatte han med, och växt- 
buntarna vandrade mellan Akademiska sjukhuset och Botanicum. Vid 
midsommartiden reste han till Solbackens sanatorium nära Hedemora, 
där en årslång vistelse medförde en så avgjord förbättring av hans hälsa 
att man hade de allra bästa förhoppningar för framtiden. Han hade nu 
lämnat befattningen som konservator. Hans akademiska undervisning 
blev icke mycket omfattande, han föreläste över den svenska floran, men 
utbytte det mesta av sin undervisningsskyldighet mot museitjänstgöring. 
Ett mycket betydelsefullt resultat av denna var att genom hans försorg 
Harry Smiths utomordentliga samlingar från Kina distribuerades till en 
lång rad specialister för bearbetning. Jag hade 1919 lämnat Uppsala, men 
då jag åtagit mig att sköta publicerandet, kom jag att stå i livlig skrift
växling med Samuelsson, och han berättade också om sina egna arbeten 
och planer. Vår korrespondens fortgick till året före hans död, avbruten 
av många personliga sammanträffanden, och den har varit av icke ringa 
betydelse för den bild jag här sökt teckna av honom.

Våren 1921 reste Samuelsson med återvunnen hälsa till Schweiz. En
ligt vad dr Erik Asplund meddelat mig, och jag har honom att tacka för 
många värdefulla upplysningar, hade Samuelsson bl. a. för avsikt att på 
Alfred Ernsts laboratorium studera crassulaceernas embryologi — det 
var tydligen hans mening att jämsides med sina andra många arbeten fort
sätta sin embryologisk-systematiska forskning. Några resultat blevo 
dock aldrig synliga, annat kom emellan. Han kunde ju inte låta bli att 
botanisera, och vistelsen i Schweiz avbröts av hans deltagande i en av 
M. Rikli anordnad exkursion till Grekland och Kreta, där han för första 
gången gjorde bekantskap med den rika mediterrana floran, åt vilken han
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sedermera skulle komma att ägna så mycket av sin tid. Det är betecknande 
för Samuelssons utomordentliga iakttagelseförmåga att hans exkursioner 
i Schweiz, ett av världens mest genomplöjda områden, gåvo anledning till 
en skrift (1922) som väckte de schweiziska kollegernas djupa respekt — 
här kom en främling och pekade på mångahanda ting som undgått dem; 
gamle Schröter talade alltid i entusiastiska ordalag om Samuelsson. I 
festskriften till Schröters 70-årsdag gav han schweizarna en grundlig 
lektion i Callitriche. Ett annat talande exempel på Samuelssons skarp- 
synthet må ihågkommas i detta sammanhang. Han sysslade ju företrä
desvis med kärlväxter men kom även att ägna uppmärksamhet åt våra 
marchantiaceer. I sin översikt av de nordiska arterna (1920) skriver han: 
». . . men tyvärr äro de flesta av våra arter så sällsynta, att mycket få 
personer haft tillfälle att studera dem ute i naturen. Genom lyckliga om
ständigheter har jag anträffat alla svenska arter, samtliga på nya fynd
orter.» Den lyckligaste omständigheten var naturligtvis hans egen skarp
blick.

När 1924 platsen som professor och föreståndare eller, som det då hette, 
intendent vid Riksmuseets botaniska avdelning efter C. A. M. Lindman 
skulle tillsättas, blev Gunnar Samuelsson, därtill enhälligt förordad av 
de sakkunniga, dess innehavare. Han var ju också som klippt och sku
ren för denna syssla och trivdes förträffligt med den. Lindman hade plan
lagt och inrett lokalerna i den nya byggnaden, han hade skapat skåde- 
samlingen, men ofantligt mycket återstod att göra, och Samuelsson grep 
sig energiskt verket an. Man kan nästan säga att han de första åren bodde 
på institutionen. Dess magasin gömde på travar av gamla obearbetade 
samlingar som nu kommo i dagen, bl. a. Yega-expeditionens väldiga lav
material, som äntligen, efter bortåt 50 år, fann vägen till en specialist, i 
herbariet vidtogos betydande omordningar; den viktigaste var kanske att 
regnellska herbariet sammanfördes med övriga central- och sydamerikan
ska samlingar, vilket för den som har ärende på detta gebit innebär en stor 
lättnad. Nordgränsen för området bildas av gränsen mellan Guatemala 
och Mexiko. Kolleger och amatörer stimulerades av den nye förestånda
ren till ökad aktivitet, han hjälpte dem till rätta och de svarade med att 
understödja honom med samlingar, arbetshjälp och pengar, som möjlig
gjorde inköp och insamlingsresor. Företrädaren hade funnit sig ha fullt 
upp att göra med att bringa reda i de stora samlingar som redan funnos, 
Samuelsson inriktade sig från första stund på att öka dem, låg ständigt 
på lur, försummade aldrig ett tillfälle. Han var en första rangens skaffare 
och det var inte lätt för någon annan att komma honom i förväg. Värde
fulla dublettsamlingar, särskilt regnellska, som legat som ett dött kapital, 
sattes nu i omlopp i ett givande byte som fyllde många luckor. De ordi
narie inköpsanslagen voro små och förslogo icke långt när det gällde att 
tillfredsställa Samuelssons aptit, men kom något begärligt i marknaden, 
skaffade han pengar. Så kunde museet t. ex. inlösa Romells och Lager- 
heims efterlämnade svampsamlingar, tillsamman omkr. 35,000 ex. Ac- 
cessionsjournalen lämnar upplysning om herbariets tillväxt under Sa
muelssons tid och ur denna har dr Asplund benäget gjort en samman
ställning för åren 1924—42. Sammanlagt bokfördes över 375,000 ex.,



varvid märkes att flera samlingar icke kvantitativt redovisas. Bortåt 
160,000 voro gåvor, häri inräknade de betydande kollekter som av enskilda 
personer eller genom särskilda anslag inlösts för museets räkning. Under 
samma tid köptes direkt omkr. 133,400 ex. De områden som främst bli
vit tillgodosedda äro, jämte Skandinavien, tropiska Sydamerika, där de 
regnellska stipendiaternas insamlingar intaga första platsen, Kina och 
Sydafrika, särskilt Kaplandet, vilken samling berikats med bortåt 13,500 
ark, idel vängåvor. En annan mätare på aktiviteten är antalet under 
nämnda period uppfästade och inordnade ark: 571,000, ett slående bevis 
för hur mycket äldre material som väntat på att omhändertagas. Att 
döma av lokalernas disponering och skåpinredningens karaktär måtte 
man på sin tid knappast ha räknat med någon nämnvärd tillväxt av sam
lingarna. Behovet av ökat utrymme gjorde sig med varje år starkare gäl
lande, och Samuelsson gjorde ju vad han kunde, men utan en radikal om
gestaltning av hela museet kommer man nog icke fram till en rationell 
lösning av denna botaniska irrgångssalongs problem.

Ehuru Samuelsson efter sin utnämning till intendent starkt betunga
des med administrativa uppgifter, inträdde knappast någon avmattning 
i hans vetenskapliga arbete, och hans kondition förblev under de närmaste 
åren god. I förberedelserna till den internationella växtgeografiska ex
kursionen genom Skandinavien 1925 tog han livlig del och var med om 
större delen av resan genom Sverige. Ännu ett par år åtnjöt han, så vitt 
man kunde finna, god hälsa, ehuru en och annan långvarig förkylning tydde 
på att läget var ganska labilt; han var dock t. o. m. 1927 oavbrutet i tjänst
göring. Men med 1928 kom omslaget, nya sanatorievistelser blevo nöd
vändiga. Sysslolös kunde han inte vara och växtpaketen kommo och 
gingo. En abscess i höften, utan tvivel av tuberkulos natur, tillstötte, 
och han sökte nu vård på Apelvikens sanatorium vid Varberg. Därifrån 
skrev han till mig den 27 sept. 1929: »Vad mig själv angår, mår jag nu 
rätt bra, ehuru jag har svårt att gå något mera avsevärt. Jag hoppas 
kunna tjänstgöra i vinter.» Detta lyckades honom också, och sommaren 
1930 begav han sig på en rundresa till flera utländska museer men sjuk- 
nade i Schweiz och blev liggande i flera veckor. Den 22 juli skrev han 
och konstaterade att han mådde ganska bra sedan han i lugn och ro sla
git sig ner i Alperna, och på hösten föreföll han att ha repat sig; 20 dec. 
skrev han från Stockholm att han hade föga anledning att klaga. Hans 
livsvilja hade än en gång segrat, och de följande fem åren, som nog måste 
räknas till hans lyckligaste, var han förskonad från allvarligare hemsö- 
kelser. Han återvände nu till Medelhavsländerna, reste, åtföljd av av
delningens vaktmästare A. Zander, 1931 i Grekland och 1932 och 1933 i 
sällskap med sina vänner E. Wall och A. Hafström i Palestina och Sy
rien. Dessa resor gåvo ett storartat utbyte. Visserligen gällde den medi- 
terrana floran för att höra till de bäst undersökta på jorden, men för en 
person med Samuelssons spårsinne och tränade öga var fältet alltid öp
pet för upptäckter. Han hade nu gjort fyra resor i områdets östra del. 
För att även lära känna den västra deltog han 1936 i den av René Maire 
ledda internationella exkursionen genom Marocko, och därunder fick jag 
tillfälle att på allvar förnya vår gamla bekantskap. Maire är en utom
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ordentlig kännare av Franska Nordafrikas vegetation och flora och han 
fann i Samuelsson en kollega efter sitt sinne; deras beundran för varandra 
var stor och uppriktig. Bättre ciceroner än de båda kunde man inte önska 
sig. Även de yttre omständigheterna voro gynnsamma, regnen hade va
rit ovanligt rikliga och landet låg där som en brokig blomstermatta. För 
mig var denna flora till stor del ny och jag höll mig med förkärlek i de in
vigdes närhet. Samuelsson och jag voro givetvis alltid inkvarterade till
sammans, delade ofta rum och skötte växtpressningen gemensamt till 
långt in på nätterna. Våra jättepressar och pappersbalar voro pinsamt 
skrymmande i exkursionsbagaget och betraktades nog av en eller annan 
kollega med oblida ögon, och visserligen skulle transporterna, som skedde 
med buss, och med dem hela programmet, ha råkat betänkligt i olag om 
alla lämnat lika tungt vägande bidrag till packningen. Men man förlät 
åtminstone Samuelsson.

Marocko är som bekant rikt på kulturella sevärdheter av första rang 
och väl tillrättalagt för turister, men som exkursionen hade en strängt 
vetenskaplig prägel, var tiden för »sight-seeing» mycket snålt tilltagen. 
Desto angelägnare var det att utnyttja den, och nog gjorde jag därvid 
mitt bästa. Samuelsson avstod, säkerligen med lätt hjärta; hans intresse 
för arkitektur och konst, liksom för teater och musik, var begränsat. När 
de lättfärdigare av oss, och de voro skam till sägandes i majoritet, för- 
svunno i basarernas vimmel, kutade han, försedd med sin rymliga portör 
och sin handpress, i väg mot någon utkant, och det slog aldrig fel att han 
återvände med goda fynd. Girigt vaktade han varje tillfälle att samla; 
blev det ett aldrig så kort avbrott i bussresan, tvärt låg han vid närmaste 
vägkant och grävde, icke en minut fick gå förlorad. Maire stod honom 
f. ö. icke mycket efter, och deras iver smittade oss lite var. Det var en 
trött men glad församling som bänkades till den sena middagen, som ej 
sällan bjöd på landets speciella produkter. Samuelsson njöt av dess goda 
vin och diskuterade dagens skörd och morgondagens utsikter. Fladc da
gen givit någon sensationell nyhet, så kunde man vara säker på att den 
befann sig i hans växtpress. Till de mera exklusiva turisthotell vi vid en
staka tillfällen nödgades anlita hyste han emellertid alls ingen kärlek.

Skörden i detta botaniska paradis var givande, vi behövde inte heller 
sakna andra glädjekällor, och Samuelssons utpräglade sinne för det ko
miska tog sig många lustiga uttryck vid mötet med »kufiska» infödingar 
och originella situationer. Han var vid god vigör och allt skulle nog också 
ha gått bra, om vi inte uppe i Atlasbergen råkat ut för ett vått och kyligt 
vårklimat som var allt annat än mediterrant och som föga lämpade sig 
för hans svaga lungor. Jag minns särskilt en natt i bergen; vi hade haft 
en lång och tröttsam dag, inkvarteringsordern hade missuppfattats, vi 
hamnade i ett ytterst primitivt härbärge med oeldade rum. För min del 
är jag övertygad om att den natten blev ödesdiger för honom. Visserligen 
kände han sig bättre när vi kommo ner i värmen igen, och han fortsatte 
efter exkursionens avslutning insamlingsarbetet i sällskap med sin vän 
Erik Wall, som slutit sig till oss, men grunden var lagd till ett nytt ut
brott av hans sjukdom. Återkommen till Stockholm skrev han den 27 
maj: »Gnor värre med kinesiska Rheum . . .» och den 19 juni: »Nu reser



jag om ett par dagar på semester till Norge och tänker mig att bli borta 
till början av augusti. Har lyckats medhinna fullständig numrering av 
Marockosamlingen. Det blev något över 1,400 nummer i ca. 2,200 ark.» 
Färden ställdes till Nordfjord, där han gästade en vän och själsfrände och 
gjorde goda fynd, men den slutade illa. I mitten av augusti fick jag ett 
brev som visade att mina farhågor under Marockoresan icke varit ogrun
dade. Han skriver: »Efter 2 veckor började hälsan krångla, influensa, 
angina och så ett recidiv av mitt gamla onda i högra lungan. Nu väntar 
jag bara på plats på Solbackens sanatorium, främst för att få säker diagnos. 
Men jag är ganska övertygad att jag får stanna där några månader. 
Som Du förstår är situationen just ej uppmuntrande för det vetenskapliga 
arbetet. Och uppredandet av Marockoutbytet måste vila. — Det
är min avsikt att taga itu med saken, så snart krafterna medgiva.
Wall är tydligen hemma och hotar med kräftor. Ej a, vore vi där.» Han 
låg då på sjukhuset i Lom. Den 25 aug. skrev han från Solbacken: »Jag 
tog mig hit med sjukvagn. Jag misstänker starkt, att man höll så styvt 
på denna för att hindra mig att taga vägen över Stockholm, där jag kunde
tänkas företaga mig något, som översteg krafterna.------------Marockoresan
var naturligtvis, så länge exkursionen pågick, väl ansträngande. För litet 
sömn etc.» Vistelsen på Solbacken varade denna gång åtta månader. Den 
9 april skrev han: »Det har ställts i utsikt att jag skulle kunna träda i
tjänst 1 juni. ------------Vintern har naturligtvis varit rätt besvärlig.-------
Helt har jag ju varken velat eller kunnat koppla av från museiangelägen-
heterna.------------När jag fått börja att gå uppe, tog jag successivt hit min
Marockosamling, i allt 1,430 nummer. Jag har nu också lyckats att full
ständigt etikettera densamma och skriva ut namn, där de varit klara.» 
Från Norshyttan, där han efter behandlingen vilade ut hos goda vänner, 
skrev han den 23 april: »Känner mig icke stark. Få se om jag vågar resa 
till Stockholm över några få dagar i nästa vecka.» Han tog risken, men 
återvände snart till Norshyttan och skrev därifrån, att han knogat några 
timmar dagligen på museet men kände att han icke orkade fortsätta. 
Sommaren medförde dock en avsevärd förbättring och han kom åter i 
tjänst, ehuru denna mest hade formen av exkursioner; bl. a. ledsagade 
han tysken W. Rothmaler på en Alchemilla-jakt till södra Norrland, men 
sedan måste han åter söka vila och kom först i slutet av september i arbete 
i Stockholm. Han berättade då att doktorn i Backgården, ett vilohem 
vid Hedemora där han trivdes särdeles väl, låtit mycket nöjd med honom. 
Allt gick också rätt väl under de följande två åren, även om han som of
tast måste inskränka tjänstgöringen på museet och arbeta hemma. Som
maren 1939 var han åter i Nordfjord, och i slutet av november reste han 
till Helsingfors och höll föredrag. Därmed var den sista perioden av rela
tiv hälsa slut. Det är möjligt att en längre tids vistelse i ett mildare luft
streck hade kunnat åstadkomma en vändning till det bättre, men kriget 
spärrade obevekligt vägen. I stället fick han genomlida tre järnvintrar 
i följd. Intet år gick dock utan nya bidrag av hans hand; bl. a. offentlig
gjorde han tillsammans med Maire resultaten av Marockoresan. Våren 
194 0 tog sjukdomen åter fart, hela sista halvåret var han tjänstledig, och 
under de följande åren kunde han endast kortare tider vistas i Stockholm
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och för någon stund dagligen komma upp på museet; 1943 var han i tjänst 
endast 45 dagar. Det vittnar om en häpnadsväckande seghet och en för
underlig andlig styrka att han under dessa år av lidande lyckades full
borda det stora Alchemilla-arbetet och färdigställa sina Hieracium-kartor, 
som man får hoppas en gång skola finna en utgivare. Han anade nog att 
han nu nått gränsen, men hoppet uppgav han icke. Den 3 maj 1942 skrev 
han från Backgården: »Själv mår jag ganska skapligt. Riktig blir jag väl 
aldrig. Om halvannan vecka hoppas jag kunna resa till Stockholm.» Ju
len 1942 tillbragte han hos sin syster och svåger i Örnsköldsvik. Därifrån 
skriver han den 23 jan. 1943: »Beger mig snart åter till vilohemmet utan
för Hedemora. —■  --------Jag är mycket glad att ha detta (Alchemilla-bo
ken) bakom ryggen och kunna tänka på andra saker i den mån krafterna 
räcka till. Närmast borde det nästan bli ett mindre bidrag till Cyperns
flora, grundat på en samling i Geneve.------- Jag har bestämt igenom
alltsammans, men 4—5 arter förefalla helt nya och åtskilliga äro nya för 
Cypern.» Vid sammanträdet i Vetenskapsakademien den 2 dec. 1942 —han 
hade 1939 blivit ledamot — hade han hållit föredrag om sina Alchemilla- 
forskningar. Därom berättade han i samma brev. »Det var på vippen, 
att jag måst inställa mitt föredrag om Alchemilla inför akademien, men 
det gick bra.»

Hans sista brev till mig är daterat den 13 febr. 1943. Han var ännu 
kvar i Örnsköldsvik, men skulle snart bege sig till Backgården. Ha n lå
ter nu åter ganska förhoppningsfull. »Mår nu så bra som jag mått under 
de bästa perioderna under de senaste åren. Arbetar också en del. Det 
har blivit någon försening i Uppsala med Alchemilla-arbetet, så att det 
tycks dröja ännu några dagar, innan det blir distribuerat. Ett nomen- 
klatoriskt supplement kommer i nästa häfte av Svensk Botanisk Tidskrift. 
Jag gör där flera vidräkningar med missbruket av »typexemplar». Jag går 
så långt i min privata uppfattning, att jag anser hela typläran vara en all
varlig fara för hela den deskriptiva växtsystematiken och dess anseende. 
Vart skall det bära i väg, om beskrivningar få vara hur usla som helst, 
bara ett typexemplar kan uppspåras! Och allt galnare blir det, när man 
hos de gamla fäderna vill uppspåra typexemplar, om vilkas existens de 
ej hade en aning.»

»Du frågar om Dalarne. Ja, den saken har ju fått vila skamligt länge. 
Men kanske kommer jag ändock dit igen. Det är emellertid ett stort före
tag. Och jag har därför föredragit relativt enklare saker. Så står det ju 
i varje fall till med hugskottet om Cypern.»

Till Dalafloran återkom han aldrig. Kampen led mot sitt slut. Hans 
sista tryckta skrift behandlar en ny Cerinthe-art från Palestina. Då han 
på hösten 1943 efter en tids vistelse hos sin broder på Öland återkom 
till Stockholm, lades han in på Serafimerlasarettet, och där avled han 
den 14 jan. 1944. Han ligger begraven på Uppsala kyrkogård. In i det 
sista kretsade hans tankar kring Dalafloran och Hieracium-kartorna, som 
han med uppbjudande av sina sista krafter lyckats göra färdiga. Av sin 
kvarlåtenskap testamenterade han hälften till Riksmuseets botaniska av
delning. Medlen skola i första hand användas till att bekosta redigering 
och utgivande av dessa båda arbeten samt till en slutbearbetning av hans 
stora syriska samling, som visade sig innehålla överraskande många in
tressanta nyheter.
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Den bild jag här sökt teckna är, därom är jag fullt medveten, framför 
allt, ja kanske allt för mycket, bilden av botanikern Gunnar Samuels
son, och den som ej eller föga kände honom får kanske intrycket av en 
man som gick så helt upp i sitt speciella ämne att han förblev likgiltig för 
humanistisk bildning över huvud och för vad som eljest rörde sig i tiden. 
Detta var dock alls icke fallet. Under Uppsalaåren ägnade han sin nation, 
Västmanlands-Dala, osjälviskt sin tid, under två år som dess andre kura
tor, och han visade den på många sätt sitt intresse. Särskilt under bryt
ningsåren efter 1914 deltog han med iver och med mycket bestämda åsik
ter i den politiska diskussionen; själv var och förblev han utpräglat kon
servativ. Nymodigheter betraktade han gärna med stor skepsis. Skön
litteraturen var honom ingalunda främmande; hade den en humoristisk 
anstrykning, så mycket bättre, men framför all prosa satte han lyriken. 
Hans älsklingsskald var Karlfeldt, som han nog kunde utantill och 
gärna citerade. Men visst är det sant, att man kunde vara bekant med 
honom både länge och väl innan man kom underfund med dessa sidor av 
hans personlighet och fick en glimt av hans känsliga sinne. Han lämnade 
inte ut sig.

Gunnar Samuelsson förblev ogift och ett eget hem skaffade han sig 
aldrig. Ett hem fann han dock hos sin vaktmästare och de facto konser
vator, A. Zander, på vilken han satte ett mycket stort värde, som i prak
tiska ting var honom ett stöd och som med osviklig omtänksamhet vakade 
över hans välbefinnande.

Omdömet om Gunnar Samuelssons vetenskapliga gärning är enstäm
migt. Han var en benådad systematiker; vad han i denna egenskap ut
rättat hör utan tvivel till det bästa i sin art. Han tröttnade aldrig att 
hävda systematikens ställning som ett av botanikens huvudområden och 
sparade icke på spydigheter mot den som till äventyrs menade att dess 
saga snart skulle vara all. Men han krävde absolut noggrannhet i iakt
tagelsen och exakthet i beskrivningen. Inom svensk botanik med linne
anska anor blev han en central gestalt och där efterlämnar han ett stort 
tomrum. I vår förening tillhörde han redaktionskommittén från 1916 och 
styrelsen från 1926, allt till sin död, klok och uppslagsrik även i praktiska 
frågor och en snabbtänkt och slagfärdig debattör. Han var också ledamot 
av Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté, där han insiktsfullt förde 
växtvärldens talan. Gunnar Samuelsson står för vårt minne som en 
högt begåvad och sin uppgift sällsport hängiven forskare som djupt kände 
ansvaret inför samtid och eftervärld.

Gunnar Samuelssons utgivna skrifter, 
jämte egna referat av föredrag.

AfB = Arkiv för Botanik. BN = Botaniska Notiser. MGBT=Medd. fr. Göteborgs 
Botaniska Trädgård. SBT=Svensk Botanisk Tidskrift.

1905 Corydalis laxa Fr. x intermedia (L.) P. M. E. — BN.
1906 Om de ädla löfträdens forna utbredning i öfre Öster-Dalarne. — Bo

taniska Studier tillägn. F. R. Kjellman.
» Bidrag till Archieraciumfloran i Säterstrakten. — AfB 5: 12.
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1908 Några Archieracier från Västerbotten. — SBT 2.
» Tall med gulvita årsskott. —• SBT 2.

1909 De hittills i Dalarne påträffade arterna af släktet Epilobium. Ref. 
av föredr. — SBT 3.

1910 Regionförskjutningar inom Dalarne. — SBT 4.
» De nordiska fjällväxternas förhållande till ett klimats insulära eller 

kontinentala karaktär. Ref. av föredr. —• SBT 4.
» Ober die Verbreitung einiger endemischer Pflanzen. — AfB 9: 12.
» Scottish Peat Mosses. A contribution to the knowledge of the late- 

quaternary vegetation and climate of North Western Europe.
Bull. Geol. Inst, of Upsala 10.

1911 Equisetum trachyodon A. Br., ny för Sverige. — SBT 5.
1912 Tillägg om Equisetum trachyodon. Notis. — SBT 6.

» Om Diapensia-blominans morfologi. Ref. av föredr. — SBT 6.
» »Växtvärld» (i Kopparbergs län). — Sverige 6: 1.

1913 Studien über die Entwickelungsgeschichte einiger Bicornes-Typen. 
Ein Beitrag zur Kenntnis der systematischen Stellung der Diapen- 
siaceen und Empetraceen. Gradualavh. — SBT 7.

» Om Astragalus penduliflorus Lam. i Dalarne. — SBT 7.
1914 Über die Pollenentwickelung von Anona und Aristolochia und ihre 

systematische Bedeutung. — SBT 8.
1915 Studier öfver vegetationen i Dalarne. I. Några lafvar från Dalarne. 

— SBT 9.
» Om Dalafjällen. —- Ymer.
» Om trädgränsen i Dalarnes fjälltrakter. Ref. av föredr. —- SBT 9.
» Om vegetationen vid Finse i inre Hardanger. Ref. av föredr. — SBT 9.
» Om den klimatiska innebörden af hasselgränsens och några andra 

växtgeografiska gränslinjers tillbakagång inom Skandinavien. Ref. 
av föredr. o. diskussionsinlägg. —• Geol. Fören. Förh. 27.

» Über den Rückgang der Haselgrenze und anderer pflanzengeogra
phischer Grenzlinien in Skandinavien. — Bull. Geol. Inst, of Up
sala 13.

1916 Studien über die Vegetation bei Finse im inneren Hardanger.
Nyt Mag. f. Naturvidensk. 55.

» Ricciocarpus natans (L.) Corda i Södermanland. — SBT 10.
» (tills, med Harald Kylin) Några kritiska synpunkter på bestånd s- 

analyser. — Skogsvårdsfören. Tidskr. 14.
» Om den ekologiska växtgeografiens enheter. — SBT 10.

1917 Några bidrag till floran på Åland. —■ SBT 11.
» Några kritiska Juncus- och Luzula-former. — SBT 11.
» Ett antal Marchantiaceer i Torneträskområdet samt Grimaldia pi- 

losa i Stockholms skärgård. Ref. av föredr. — SBT 11.
» Studien über die Vegetation der Hochgebirgsgegenden von Dalarne. 

— Nova Acta R. Soc. Scient. Upsal. Ser. IV, 4: 8.
1918 (tills, med Harald Kylin) Några kritiska synpunkter på bestån ds- 

analyser. Randanmärkningar till genmälen av T. Lagerberg och C. 
Raunkiter. — Skogsvårdsfören. Tidskr. 16.

» Luzula frigida Sam., Epilobium glandulosum Lehm., E. rubescens



MINNESTECKNING ÖVER GUNNAR SAMUELSSON 457

Rydb. o. E. adenocaulon Hausskn. — Lindman, C. A. M., Svensk 
Fanerogamflora.

1918 Puccinellia retroflexa (Curt.) Holmb. från Kungsängen vid Upp
sala. Ref. av föredr. — SBT 12.

1920 Floristiska fragment. 1. —■ SBT 13.
» (tills, med K. Johansson) Hieraciumfloran i Västmanland. — AfB 

16: 14.
» Anteckningar från Torneträskområdet. — BN.
» De nordiska Sagittaria-arterna. — SBT 14.
» Några Marchantiacé-fynd jämte en översikt av Nordens Marchan- 

tiaceer. — SBT 14.
» (i K. Johansson, Nya Hieracia silvaticiformia från Sveriges låg

land.) Diagnoser till 26 arter, av vilka 18 tills, med K. Johans
son. - BN.

1921 C ar ex dioeca-gruppen i den nordiska floran. — Acta Florae Sueciae I.
» Om några Lepidium-arter. — SBT 15.
» Floristiska fragment. II. — SBT 15.
» »Växtvärlden» i: Carl Larsson i By, En Dalasockens historia.

1922 Floristiska fragment. III, IV. — SBT 16.
» Dalarnas växtvärld. — Sv. Turistfören. Resehandböcker. Dalarna.
» Archieracier från Åsele Lappmark. — BN.
» Zwei neue Epilobium-Arten aus der Arktis. —• BN.
» Zur Kenntnis der Schweizer Flora. —• Vierteljahrsschr. d. Natur

forsch. Ges. in Zürich 67.
1923 Om våra Nymphaea-arters utbredning. —• BN.

» Floristiska fragment. V. — SBT 17.
» Revision der südamerikanischen Epilobium-Arten. — SBT 17.
» Tvenne Polygonum-arter och deras utbredning i Skandinavien. — BN.
» Växtlokaler från Västmanland. I. — SBT 17.
» (tills, med K. Johansson) Dalarnes Hieracia Vulgatiformia. Leipzig.
» (tills, med K. Johansson) Dalarnes Hieracia Silvaticiformia. Leipzig.

1924 (tills, med K. Johansson) Nya svenska Archieracier. — BN.
1925 Växtlokaler från Västmanland. II. — SBT 19.

» (tills, med K. Johansson) Dalarnes Hieracia Oreada, Rigida, Semi- 
dovrensia, Dovrensia, Prenanthea och Foliosa. — BN.

» Untersuchungen über die höhere Wasserflora von Dalarne. — Sven
ska Växtsociol. Sällsk. Handl. IX.

» Die Callitriche-Arten der Schweiz. — Veröffent. Geobot. Inst. Rübel 
in Zürich 3.

1926 Helobiae und Lemnaceae. Plantae Sinenses a Dre. H. Smith annis 
1921—22 lectae. XI. — MGBT II.

1927 Växtlokaler från Ångermanland och Åsele Lappmark. —- SBT 21.
» Juncaceae. Plantae Sinenses a Dre. H. Smith annis 1921—22 lectae.

XVIII. — MGBT III.
1929 »Växtvärlden» i: Karl Linge, Svärdsjö socken med Enviks kapell.

» Polygonaceae. — Symbolae Sinicae, herausg. von H. Handel-Maz- 
zetti. VII.

» Polygonaceae. Plantae Sinenses a Dre. H. Smith annis 1921—22 
lectae. XX. — MGBT V.
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1930 Zur Epilobium-Flora Südamerikas. — SBT 24.
» Eine neue Caldesia-Art. —• SBT 24.

1931 Polygonum oxyspermum Mey. et Bge und P. Raii Bab. ssp. norve- 
gicum Sam. n. ssp. — Acta Horti Bergiani XI (1937).

1932 Die Arten der Gattung Alisma. — AfB 24 A: 7.
1933 Carices Muehlenbergianae Tuckerman i Norden. — SBT 27.

» Lycochloa, eine neue Gramineen-Gattung aus Syrien. — AfB 25 
A: 8.

» Symbolae ad Floram Graecam. —• AfB 26 A: 5.
» Inledning till: H. E. Johansson (f), Växttopografiska anteckningar. 

— BN.
» Rnmex pictus Forsk. und einige verwandte Arten. — Ber. d. Schwei

zer. Botan. Ges. 42.
» Alisma L. — Pflanzenareale, 3. Reihe, H. 8.

1934 Die Verbreitung der höheren Wasserpflanzen in Nordeuropa. 
Acta Phytogeogr. Suecica VI.

1935 Notes on two Collections of Plants from Syria, Palestine, Trans
jordan and Iraq. — SBT 29.

» A new Species of Polygonum from Fukien Province, China. — Ling- 
nan Science Journ. 14.

1936 Die chinesischen Arten der Gattung Rheum. -— SBT 30.
1937 Nya svenska nordgränser för Typha angustifolia L. och Scirpus par- 

vulus R. et S. — SBT 31.
1938 Om floran i Nordfjord. — Nytt Mag f. Naturvidensk. 78.

» Spridda anteckningar om Norges flora. — Nylt Mag. f. Nalurvi- 
densk. 78.

» Cives Novae Florae Syriacae. — Fedde, Repertorium. Beiheft 100.
1939 (tills, med R. Maire) Plantae maroccanae novae vel rariores. — AfB 

29 A: 11.
» Bemerkungen über einige Rumex-Sippen aus der Vesicarius-Gruppe. 

— BN.
1940 Alchemilla-studier. I—II. — SBT 34.
1942 Die Verbreitung der Alchemilla-Arten aus der Vulgaris-Gruppe in 

Nordeuropa. — Acta Phytogeogr. Suecica XVI.
» Om floran i Nordfjord. II. — Nytt Mag. f. Naturvidensk. 83.

1943 Alchemilla-studier. III. — SBT 37.
)> Cerinthe palestina Eig et Sam. n. sp. — BN.

ßiog-rafler.
1918 Andersson, Carl Filip Gunnar. •— Svenskt Biogr. Lex. H. 5.
1931 Erik Leonard Ekman. — KVA Årsbok.
1935 Hugo Dahlstedt. In memoriam. — SBT 29.

Recensioner.
1919 Lindman, C. A. M. Svensk Fanerogamflora. — SBT 13.
1941 Nordhagen, Rolf. Norsk Flora. —■ SBT 35.
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ERIK ALMQUIST.

Sigfrid Almquist gjorde sig 
ett namn främst såsom skolman 
men räknades också till våra 
främsta botanister. Företrädes
vis inriktad på nordisk floristik, 
var han fackman i synnerhet på 
lavar och vissa kritiska fanero- 
gamgrupper och förde känne
domen om dessa ett stort steg 
framåt. Att han likväl saknats 
bland dem, som vår tidskrift 
ägnat ett eftermäle, kan synas 
underligt. Då han nära 80-årig 
gick ur tiden, hade han emeller
tid genom mångårig invaliditet 
blivit ganska isolerad; av de 
gamla vännerna funnos ej många 
i livet, och en botanisk nekro
log med personlig anknytning 
till hans verk blev aldrig skriven.
Nu är det 100 år sedan han föd
des. Ombedd att försöka fylla 
nämnda brist, gör jag det desto 
hellre, som jag känt det som en 
plikt mot min farbrors minne.

Sigfrid Almquist var stock
holmare till börden men växte 
upp i Skogs-Tibble (väster om 
Uppsala), där hans fader 1850 blev kyrkoherde och sedermera prost. 
Såsom den äldste bland 8 syskon fick han tidigt pröva sina pedago-
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460 ERIK ALMQUIST

giska anlag och samtidigt känna sig som auktoritet. I Uppsala blev 
han som student (fr. 1862) lärjunge till Thore Magnus Fries, vilkens 
utmärkta undervisning också blev ett incitament för hans blivande livs
kall. Han fick nu närmast sitt botaniska intresse utvidgat till lavarna 
och blev snart intim vän med Fries, tillika en av dennes bästa medhjäl
pare under förarbetena till Lichenographia scandinavica. Elias Fries, 
som då var emeritus, blev dock hans egentliga vetenskapliga lärofader, 
om också mindre genom personlig kontakt än genom sina skrifter. Dessa 
blevo utgångspunkt för åtskilligt av det som Almquist grep sig an, men 
även föremål för hans mesta kritik. I förbigående sagt, slog han sig bl. a. 
på mykologi och var långt fram i tiden en god hattsvampkännare. Hans 
mesta tid under 60-talet ägnades emellertid lavarna.

Som lichenolog var han framför allt en skarpsynt upptäckare. I stora 
delar av landet var lavfloran dittills okänd, och han kunde genom resor i 
olika landskap högst väsentligt vidga kännedomen om lavarnas förekomst 
och utbredning. Lichenographia scandinavica bär nogsamt vittnesbörd 
härom. Icke så få för landet eller för vetenskapen nya arter fann han 
också. En god början gjordes, som nyss antytts, hemma i Tibble och 
Uppsalatrakten. Han besökte Skåne 1864 och 1871 (dock mest för fanero- 
gamstudier), Härjedalen 1866 (tillsammans med J. Hulting), Jämtland 
1868 (tillsammans med Frans Kempe och Sev. Axell) och ånyo 1873 
(med sin yngre broder Ernst), o. s. v. De tre fjällresorna utsträcktes litet 
in i Norge. Även framdeles reste han mycket, men utom Sverige blott i 
grannländerna. Från de nämnda jämtlandsfärderna, som understöddes av 
Vetenskapsakademien, föreligga tryckta reseberättelser, som även redo
visa viktiga fanerogam- och mossfynd. En av hans upptäckter var Stor
lien (på den tiden en norsk fäbodvall kallad Storli), om vars rika flora han 
först lämnat underrättelse. Ingen lichenolog hade förut undersökt jämt- 
landsfjällen; att skörden alltså blev god, är klart. Av minst lika stort in
tresse var hans påvisande av lavar, som dittills ansetts vara fjällavar, 
nere i kust- och skogslandet. På uppresan 1868 stannade han enkom vid 
det som fjällväxtlokal kända berget Ranklöven i Medelpad för att söka 
alpina lavar; och sådana funnos. Nästa gång (1873) gjorde de båda brö
derna en mängd liknande fynd i Härnösands- och Sundsvallstrakten etc. 
— Inom lichenologien gjorde han ock sina lärdomsprov: Om de skandina
viska arterna af lafslägtena Schismatomma, Opegrapha och Bactrospora 
(gradualavhandling, 1869) och Monographia Arthoniarum Scandinavia: 
(lektorsspecimen, 1880), båda enligt sakkunnig utsago goda utredningar 
av ganska kritiska grupper. — Som ung student lär han ha tvekat, om 
han skulle bli musikhistoriker, botanist eller pedagog. Lusten att under
visa låg djupast, och med nyss förvärvad doktorsgrad knöts han till 
huvudstadens lärarvärld. Han var i början också informator, och sedan 
ofta gäst, hos den kända familjen Svedbom på Lyran (i Brännkyrka), 
där han gjorde en stor del av sina botaniska rön under de närmaste 
åren.

För lavarna hade han icke försummat kärlväxterna. Hans allra första 
botaniska uppsats, skriven efter skånska resan 1864, gällde havsstrands- 
formerna av släktet Agropyrum och vittnar om en ovanligt skarp syste
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matisk blick. Under 70—90-talen blev han en alltmera erkänd auktoritet 
på flera kritiska släkten och artgrupper, Calamagrostides, fjäll-Poae, olika 
Carices (främst Distigmaticae) o. a. Han anlitades ofta som expert på dessa 
och i den mån hans studier publicerades, skedde det mest i form av be
arbetningar för olika floror m. m. I det Krok-Hartmanska florahäftet 
1889 skrev han bl. a. Polamogelon. — Den svenska fanerogamsystematiken 
hade efter Elias Fries’ lysande insatser vid seklets mitt i viss mån låsts 
fast vid dennes uppfattningar. Sigfrid Almquist var en av de första, 
som frigjorde sig därifrån. Å andra sidan spårar man lätt inflytelser av 
tidens darwinistiska tänkesätt, han talar ofta om »härmning», »arter un
der bildning» o. s. v., och hans artbegrepp var något växlande. Vid sin 
bearbetning av Agropyrum för Hartmans flora (1879) förfuskade han sin 

- enligt Tycho Vestergrens omdöme 60 år senare — geniala första ut
redning. Frånsett detta och enstaka andra misstag, ha hans resultat stått 
sig bra och ofta lagts till grund för senare framställningar. Icke minst 
förde de hybridfrågan framåt. Fries’ inställning till hybriderna var 
övervägande negativ. Nu erkändes allt flera. »Carex fulva + flava S. 
Almqv. in litt.» (Hartm. 1879) var en av de första, som hos oss fick modern 
beteckning. Själv gick han försiktigt fram på området, hans omdöme 
mognade långsamt och blev aldrig uttryck för hybridomani. Att många 
frågor förblevo olösta, visste han bäst själv. Han höll sig till formstudier 
i naturen (och självfallet, i brist på bättre, i herbarier) men gjorde icke 
odlingar eller experiment. Sa som han tillämpade metoden, med intensiv 
genomforskning av små områden, kunde han dock i mycket fördjupa och 
korrigera de resultat som Fries o. a. nått genom mera extensiva och ofta 
övervägande på herbariematerial grundade utredningar.

Hans bästa, i varje fall hittills mest fruktbärande insats blev Hieracium- 
studiet. Ehuru föga benägen för vetenskaplig polemik och principfrågor, 
skrev han i det sammanhanget en för sin tid utmärkt uppsats »Om den 
floristiska behandlingen af polymorfa slägten» (Bot. Not. 1880). Så 
följde, i en läroverksredogörelse, hans på 19 års undersökningar grundade 
»Studier öfver slägtet Hieracium» (1881), som blev utgångspunkten för 
modern nordisk hieracieforskning. Det nya låg särskilt däri, att den s. k. 
H. murorum visades bestå av distinkta och konstanta former (= småarter). 
Han hade dittills urskilt ett 20-tal, företrädesvis omkring Stockholm och 
Alberga (hans svärföräldrahem), och framlade nu dessa, såsom under
arter eller varieteter, med korta beskrivningar men oftast utan namn. Från
sett den inledande kritiken, ger hans lilla skrift intrycket av ett förelö- 
pande meddelande. Det är för Sigfrid Almquist ganska karakteristiskt, 
alt han stannade vid detta. För egen del på det klara med uppslagets 
bärkraft, lämnade han det åt andra att fullfölja — och fortsatte själv med 
något annat. 1 idigare hade han bl. a. bearbetat släktet i Tiiedenius’ 
flora (1871), huvudsakligen på grundval av den hieraciologiskt torftiga 
Tibblefloran, och dessförinnan ägnat det mycken uppmärksamhet i fjäl
len. I Härjedalen upptäckte han 1866 H. depilatum, representant för en 
egen artgrupp. Belysande är, att den »på Prof. Fries’ auktoritet» publi
cerades som subspecies till en skotsk art — att komma med ett nytt spe
cies var ju icke fullt konvenabelt, när Fries’ stora Epicrisis så nyligen 
sett dagen. - Under 80-talet behöll han sedan, utan att skriva, intresset 
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för hieracierna och samlade på skilda håll ett stort nytt material. Särskilt 
värdefulla voro hans samlingar av Praealta o. dyl. från kalkträskhedarna 
på norra Gotland (1881 och 1885). Sina efterföljare, främst H. Dahlstedt, 
var han på allt sätt behjälplig, och det var därför en gärd av rättvisa, att 
»Almqu.» småningom blev auktorsbeteckning för ett 50-tal nya arter. 
Sina samlingar inkl. lavherbariet skänkte han 1889 till Riksmuseet.

Under 80-talet gjorde han också blominorfologiska och blombiologiska 
undersökningar, förutom åtskilligt annat. En del lades fram i Botaniska 
Sällskapet, där han allt ifrån starten (1883) var en särdeles flitig föredrags
hållare. Bl. a. ventilerades fylogenetiska och växtgeografiska spörsmål. 
Med 90-talet, då han som rektor vid Norra real blev mera tjänstebetungad, 
inträdde en avmattning. Jag vet att han i ett par omgångar sysslade med 
Nymphaea-studier. Och ända till efter sekelskiftet uppträdde han ofta i 
Sällskapet. Blott spridda föredrag finnas dock refererade. Men man för
står redan av ämnesvalet, att det spekulativa draget i hans kynne nu 
blev mera framträdande. På hans äldre dagar blev det alltmera markant.

Sigfrid Almquist hade annars sin styrka i det omedelbara naturstu
diet. Att iakttaga och beskriva var hans nöje; att »se efter» och kontrol
lera bedrev han som hobby. Jag har som vittnesbörd hans på mången 
sida fullklottrade Hartmans flora. Hans främsta svaghet — vartill bris
tande tid väl delvis bar skulden — var obenägenheten att fullfölja vad 
han påbörjat. Han älskade icke terminologi och var ej alltid så noga med 
det formella utförandet. Såsom en av realundervisningens förkämpar i 
vårt land satte han f. ö. alltid saken före formen. Vad som skulle kunna 
tolkas som ett drag av ombytlighet var lika mycket ett uttryck för hans 
ovanliga mångsidighet. Han undervisade faktiskt i alla läroämnen (utom 
moderna språk) och skrev läroböcker i åtskilliga.

Detta berör ju också hans botaniska verksamhet; men här må en er
inran om Krok & Almquist vara nog. Den numera klassiska skolfloran, 
vars dubbla författarnamn är känt över allt Sveriges land, utgavs första 
gången 1883. Arbetet var så fördelat, att Krok såsom den mera boksynte 
svarade för nomenklatur och utbredningsdata, medan Almquist gjorde 
examineringstabeller och beskrivningar. Den praktiska uppställningen, 
enkelheten och tillförlitligheten bidrogo, liksom senare de svenska nam
nen, att göra boken populär och alltjämt gångbar. — Som en av min far
brors originella sidor får man ju anse, att han småningom gjorde skol
floran till ett litet vetenskapligt språkrör. I flera upplagor kan man följa 
hans senare rodologiska utveckling. I några fanns intagen en hel upp
sättning av Hieracie-småarter, märklig såtillvida, att Vulgata ordnats »na
turligt» med den sedvanliga tudelningen i Silvatici/ormia och Vulgatiformia 
satt i andra hand. Och 12:e upplagans förord (1910) blev en kritik av 
Wienkongressens namnregler, värdig vilken facktidskrift som helst. Att 
det mesta utformats av Almquist synes på stilen.

I 60-årsåldern angreps han av en aldrig klarlagd sjukdom, som små
ningom ledde till förlamning av vissa muskelgrupper. Han fick svårt att 
tala tydligt, och rörelseförmågan inskränktes så, att han under sina sista 
17 år tvangs till ständig inomhusvistelse. Men med bibehållen andlig 
vitalitet och efter avskedstagandet (1907) obeskuren tid kunde han full
följa sina forskningar, som nu hade inriktats på Rosa-släktet.
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Det var R. Matssons nya grepp på ämnet i Neumans flora, som väckte 
hans latenta intresse för rosorna. Under sina sista somrar i det fria, då 
lian bodde på Mölnbo i Södermanland, ägnade han dem ett ivrigt studium 
dels där och dels i Bergielund. »Studier öfver Bergianska trädgårdens
spontana Rosa-former» (1907) blev den första — och måhända bästa__i
en lång rad av publikationer. 1 fortsättningen var han helt hänvisad till 
herbarieforskning. Referat och kritik av hans arbeten skulle bli alltför 
speciella i detta sammanhang. Han insåg redan 1907, att mer eller mindre 
konstanta former, till stor del rena lokalendemismer, tycktes finnas i 1000- 
tal. Att utreda dessa blev därefter icke hans strävan. Han sökte urskilja 
och systematisera mera kollektiva naturliga enheter, fann sina indelnings
grunder tillämpliga på grupp efter grupp och uppställde slutligen ett nytt 
Rosa-system (först i Lindmans flora 1918). Där gjorde han sina »artty
per» till indelningsprincip för hela släktet. Detta var att skjuta högt över 
målet, och en slutgiltig lösning av problemet blev det ej heller för de poly- 
morfa gruppernas del. I allmänhet ha andra rodologer icke följt honom. 
Hans skrifter äro givande genom rikedomen på uppslag och synpunkter. 
Åtskilligt blir helt säkert föremål för efterprövning framdeles. Mer aktu
ella f. n. äro ju rosornas cytologi och embryologi. — I och för sig var 
hans arbetsprestation märklig, då han endast med svårighet kunde han
tera växtbuntar, lupp och penna. Under årens lopp arbetade han igenom 
väldiga samlingar, främst Riksmuseets; och nytt material inflöt ständigt 
från intresserade samlare. Bland dem må nämnas hans svåger G. Bladini, 
som bodde i en av världens kanske rosarikaste trakter (Svartsjölandet i 
Mälaren). Med andra Rosa-forskare — i början även Matsson — hölls 
kontakten ganska livlig. Det hela blev ett stort och oomtvistligt plus till 
vår kunskap om den faktiska gestaltningen av rosornas mångformighet 
och den regionala fördelningen av olika typer.

När vår förening stiftades, var naturligtvis Sigfrid Almquist med som 
undertecknare av uppropet. Jag tror ej han kunde närvara vid något 
sammanträde, men i tidskriften bidrog han med flera meddelanden, bl. a. 
om Calamagrostis-hybrider. Botaniska Sällskapet gjorde han ännu en 
tjänst genom medverkan i »Stockholmstraktens växter» (1914). Han bi
trädde vid korrekturläsningen och införde därvid ur minnet en hel del 
fyndorter från sina tidigare sommarnöjen (utom Mölnbo t. ex. Gålö, Rindö, 
Djurö, Holmboda). Jag nämner detta som förklaring till vissa uppgifter 
av okänt ursprung i nämnda publikation. — Då jag som medarbetare i 
Holmbergs flora (omkr. 1920) sökte hans råd i några frågor, var han allt
jämt lika intresserad. En gång opponerade han livligt, det var när jag 
föreslog att stryka Calamagrostis pseudophragmites. Han hade upptagit 
denna art som svensk på grund av 4 gamla herbarieexemplar, och till sin 
död var han oomkullrunkeligt övertygad att den fanns i Norrland som 
värmetidsrelikt, men därför blott sällan blommande och icke återsedd, 
ty —• som han också utlät sig —■ »sterila gräs ha våra växtsamlare ingen 
blick för». Resonemanget kunde ju tyckas rätt övertygande (man tänke 
på Astragalus penduliflorus resp. Leersia oryzoidesl), men bekräftelsen sak
nas alltjämt.

Själv blev jag icke närmare bekant med min gamle farbror förrän han
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drabbats av sjukdomen. Han var då pensionerad, bodde under några år 
på Mölnbo men flyttade 1912 till Djursholms-Osby. Hans villa där hette 
Almunge efter släktens urhem. Han var en både liberal och vis man med 
starkt ideell läggning, utan intresse för lyx, flärd och ärans prål. Där 
fanns dock mycken självkänsla, förenad med saktmodig humor, personlig 
religiositet och ständigt optimistisk livssyn. I samvaron var han alltid 
fängslande genom sin idérikedom; han imponerade också genom sitt ko
lossala vetande och enorma minne. Personligen är jag honom tacksam 
för mycket och räknar besöken på Mölnbo till mina bästa minnen från de 
åren. Jag skaffade honom i gengäld rosor från olika håll; en gång (1911) 
kostade han på mig en resa till västgötabergen för insamling av dylika.
I Djursholm besökte jag honom oftare. Mest fann man honom vid arbets
bordet bland rosbuntar och korrektur, iklädd en fotsid nattrock och toff
lor, som vintertiden förstärktes med stora halmskor. Han bodde på nedre 
botten, ty lårarna från Riksmuseet voro stora och tunga. Det var inga
lunda blott rosor han sysslade med, men nog krävde de det mesta av ar
betstiden. Av sina många övriga intressen, bland vilka musiken varit ett, 
behöll han till slutet bibelstudium och schackproblem. Den dagliga mo
tionen var en långsamt fortskridande promenad genom rummen, även 
upp- och nedför trappan. Så pass kunde han med stöd av en käpp allt
jämt röra sig. Besök av hans vänner blevo med tiden sällsynta; de sista 
åren var det också svårt att förstå vad han sade. Men visst rådfrågades 
han även muntligt av den ene och andre; jag minns särskilt G. Täckholm, 
som under arbetet med sin berömda doktorsavhandling tillgodogjorde sig 
hans ofantliga rutin att bestämma rosor.

Ett par år före sin död ansåg sig min farbror vara färdig med rosorna, 
men längtade genast efter något nytt. Han återupptog studiet av de mång- 
bladiga fjällhieracierna, som en gång — 1868 — hade lockat honom kvar 
vid Åreskutan ända till höstens början. Detta studium förunnades honom 
icke länge. I oktober 1923 fick han ett slaganfall och dog efter några 
dagar.

I hans gamle vän Kroks bibliografi finnes hela hans botaniska pro
duktion förtecknad. Den omfattar ett 80-tal publikationer. Litterärt 
verksam var han f. ö. både som pedagog och personhistoriker. — Om 
honom själv i hans krafts dagar föreligga tryckta vittnesbörd särskilt 
i C. Svedelius’ minnesskrift »Norra real 1876— 1926». I sitt egentliga 
livsverk var Sigfrid Almquist ännu mer än som forskare originell, 
självständig och stundom till förargelse okonventionell. Men enligt hans 
lärjungars vittnesbörd var han framför allt en undervisare som få, 
vilken förstod att gjuta fantasiens skimmer över sin framställning och 
göra den till en utstrålning av sin egen på samma gång rika och 
harmoniska personlighet.
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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Årsmötet 1944.

Föreningen sammanträdde den 25 november 1944 å Stockholms hög
skola under ordförandeskap av professor Robert E. Fries.

Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående sammanträde 
genom döden förlorat tre medlemmar, nämligen lagdommer F. Jebe, Oslo, 
apotekare Arthur Roos, Stockholm, och professor Rutger Sernander, 
Uppsala. Ordföranden erinrade om deras botaniska gärning och framhöll 
särskilt professor Sernanders stora betydelse för svensk botanisk forsk
ning och för Svenska Botaniska Föreningen.

Vid det stadgeenliga valet av funktionärer för år 1945 utsågos: till ord
förande professor R. E. Fries, till vice ordförande professor E. Melin, till 
sekreterare lektor K. Afzelius, till skattmästare kassör Helge Erickson, 
till redaktör för tidskriften fil. lic. O. H. Selling efter professor C. Malm
ström, som avböjt återval; till övriga ledamöter av styrelsen professor 
R. Florin, rådman A. Hafström, lektor I. Holmgren, professor II. Nilsson- 
Eiile, professor C. Skottsberg, professor T. Lagerberg efter professor 0. 
Rosenberg, som avböjt återval, professor J. A. Nannfeldt efter professor 
G. Samuelsson, som avlidit.

Till medlemmar av redaktionskommittén valdes: professorerna G. E. 
Du Rietz, T. Lagerberg, C. Malmström, J. A. Nannfeldt och M. G. Stålfelt 
samt docent E. Hultén efter professor G. Samuelsson.

Till revisorer utsågos: direktör G. Indebetou och civilingenjör S. Qvar- 
fort samt till revisorssuppleanter lektor G. Carlson och direktör E. Wall 
efter civilingenjör A. Swensson, som avböjt återval.

På förslag av disponent S. Grapengiesser beslöt föreningen uppdraga 
åt styrelsen att till professor C. Malmström skriftligen framföra föreningens 
tack för det utomordentliga, oegennyttiga och högt värderade arbete han 
utfört till föreningens bästa i egenskap av redaktör för Svensk Botanisk 
Tidskrift.

Docent N. Hylander höll föredrag om Rosa Suionum Almq., en bort
glömd »gammaldags ros», och förevisade i samband härmed ett rikhaltigt 
pressat material av denna och en del andra rosor. Med anledning av 
föredraget yttrade sig laborator F. Fagerlind.

Laborator b. Fagerlind demonstrerade ljusbilder, museimaterial och 
mikroskopiska preparat av javanska balanoplioracéer och redogjorde för 
deras byggnad och utveckling.

Sammanträdet bevistades av 55 personer.
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Nya medlemmar.

Vid styrelsesammanträdet den 1 november 1944 invaldes såsom med
lemmar av föreningen:
på förslag av laborator F. Fagerlind: 

fil. stud. Pär Fransson, Sundbyberg, 
civilingenjör Frans G. Landtblom, Hammar, 

på förslag av professor C. Malmström:
civiljägmästare greve Hans Wachtmeister, Verstorp, Karlskrona, 

på förslag av doktor Herman Persson:
f. d. provinsialläkare Adole Hassler, Stockholm, 

på förslag av styrelsen:
apotekare Gösta Svensson, Vänersborg.
Vid styrelsesammanträdet den 25 november 1944 invaldes: 

på förslag av fil. stud. Lennart Hedlund:
folkskollärare Sigurd Sundell, Munkerud, Munkfors.

Föreningens statsanslag år 1944.

Statsanslaget för år 1944 var 1,100 kr., varmed följde skyldighet för 
föreningen att kostnadsfritt överlämna av Svensk Botanisk Tidskrift 1 ex. 
till ecklesiastikdepartementet, 30 ex. till skolöverstyrelsen, 2 ex. till bota
niska institutionen i Uppsala och 1 ex. vardera till kungl. biblioteket,, 
farmaceutiska institutet, pedagogiska biblioteket, lantbruksakademien och 
lantbrukshögskolan.
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NOTISER.

Professors-utnämn ingår. — Till professor i botanik, särskilt 
fysiologi och anatomi vid Lunds universitet utnämndes den 1 december 
1944 docenten vid Lantbrukshögskolan, fil. dr Hans (1. Burström, och till 
professor och föreståndare för Riksmuseets botaniska avdelning (från den 
1 januari 1945) den 8 december 1944 museiassistenten och docenten vid 
Lunds universitet, fil. dr Eric Hultén.

Linnean ska stiftelsen å Hammarby. — Till inspektor för den 
Linneanska stiftelsen å Hammarby efter framlidne professor R. Sernander 
har förordnats för en tid av fem år professor Nils von Hofsten.

Donation av framlidne professor Gunnar Samuelsson. — 
Vid K. Vetenskapsakademiens sammankomst den 13 september 1944 läm
nades meddelande om att professor Gunnar Samuelsson i testamente för
ordnat, att 35,000 kr. av hans efterlämnade förmögenhet skall tillfalla 
museets botaniska avdelning att av dess föreståndare på sätt som i testa
mentet närmare angivits disponeras för alt slutföra vissa vetenskapliga 
arbeten, med vilka professor Samuelsson varit sysselsatt under sin tjänste
tid vid museet.

Tullförvaltare A. A. Lindströms herbarium tillRiksinuseum. 
— Riksmuseet har denna höst i gåva fått mottaga f. d. tullförvaltare A. A. 
Lindströms herbarium, vilket omfattar inemot 00,000 ark. Herbariet be
står av ett skandinaviskt fanerogamherbarium, särskilt rikt på växter 
från Västerbotten, Bohuslän och Södermanland, samt växter från flera an
dra delar av Europa jämte vissa utomeuropeiska länder. Dessutom inne
håller herbariet en stor specialsamling' Rosa-arter.

Utländsk utmärkelse. — Professorerna The Svedberg och Nils E. 
Svedelius valdes den 15 juni 1944 till Foreign Members of the Royal 
Society (of London).

K. hysiografiska sällskapets Linnépris till docent Eric 
Hultén. — Vid sammanträde den 11 oktober 1944 tilldelades Eric Hultén 
Sällskapets Linnépris i botanik. Priset utgår med 2,000 kr.

Skogshögskolans och Skogsförsöksanstaltens styrelse.
Kungl. Maj:t har för tre år förordnat följande personer till ledamöter 

i styrelsen för skogshögskolan och statens skogsförsöksanstalt: riksdags
mannen bruksdisponent Carl Sundberg, ordförande, chefen för domän
styrelsen generaldirektör Bo von Stockenström, chefen för skogsstyrelsen
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överdirektör Gerhard Strindlund, direktör Johannes Laurentius Ekman, 
riksdagsmannen ombudsman Gunnar Hedlund, direktör Bure Holmbäck, 
handelshögskolans rektor professor Ivar Högbom, riksdagsmannen redaktör 
Hemming Sten, skogshögskolans rektor professor Gustaf Lundberg i ärenden 
rörande skogshögskolan, samt skogsförsöksanstaltens chef jägmästare Man
fred Näslund i ärenden rörande försöksanstalten.

Statens skogsförsöksanstalt. — Till försöksledare vid försöks
anstalten (med placering å dess naturvetenskapliga avdelning) ha förord
nats fil. dr Lars-Gunnar Romell (från den 1 juli 1944) och fil. dr Olof 
Langlet (från den 1 oktober 1944).

Ny chef för Statens centrala frökon trollanstalt. — Till 
föreståndare (professor) för statens centrala frökontrollanstalt har Kungl. 
Maj:t den 6 oktober 1944 utnämnt fil. dr Gunnar Nilsson-Leissner.

Tillägg till ”Tycho Vestergrens skrifter”. — Sv. Bot. Tidskr. 
Bd. 37 (1943), sid 321.

1926 Agropyrum caninum X latiglume, caninum X mutabile, mutabile och 
latiglume. — Skandinaviens Flora utg. av Otto R. Holmberg. II. 2. 

1929 Einige Notizen über schweizerische Agropyrum-Formen. — Ber. d. 
Schweiz, botan. Ges. XXXVIII.

Carl Skottsberg.

Rättelser till mina minnesord över ”Bernt Lynge” och ”Jens 
Holmboe”. Sv. Bot Tidskr. Bd. 37 (1943): H. 4.

I min nekrolog över Bernt Lynge har en förväxling mellan Lynge och 
Jens Holmboe ägt rum, som jag här vill rätta.

Om Lynge skriver jag på sid. 428:--------- »När Holmboe flyttade över
till Oslo och i sin nya ställning fick händerna fulla av arbete, övertog 
Lynge efter honom redaktionen av ’Nytt Magasin for Naturvidenskaperne’, 
var dessutom länge redaktör av ’Naturen’ samt utgav några år förteck
ningarna över norsk botanisk litteratur.» Det var efter Wille och icke 
efter Holmboe som Lynge övertog redigeringen av »Nytt Magasin for 
Naturvidenskaperne».

Uppgiften om redigering av »Naturen» och förteckningarna över norsk 
botanisk litteratur voro avsedda att gälla Jens Holmboe i den samtidigt 
av mig publicerade nekrologen över denne och avse således icke Lynge.

Första raden i slutstycket i min minnesteckning över Jens Holmboe 
(sid. 436) bör ändras till: Vi svenska vänner, bland vilka författaren är
den äldste, se----------.

Uppsala den 11 juli 1944. Rutger Sernander.
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Redovisning för insamlingen till gravvård över Tycho Vestergren.

Bidrag lia hitintills 
Karl Afzelius 
Erik Almquist 
Karl Aulin 
Helge Erickson 
Kurt Falck 
Rudolf Florin 
Robert E. Fries

inkommit från: 
Magnus Fries 
Adolf Hafström 
Ivar Holmgren 
Nils Holmin 
Nils Kierkegaard 
Thore Lindfors 
Carl Malmström

Robert Norrby 
Carl Skottsberg 
Johan Skärman 
Vasa realskolas kolle

gium gm T. Linnell.

Sammanlagt ha 346:— kronor inkommit. Insamlingen fortsätter, 
önskvärt vore om de personer, som ha för avsikt att genom denna 

insamling hedra minnet av Tycho Vestergren, insände sina bidrag snarast 
möjligt till föreningens skattmästare, kassör Helge Erickson, Furusunds- 
gatan 9, Stockholm, postgiro nr 195618.

Desiderata.

För komplettering av mina lavexsickatverk önskar jag (gärna mot be
talning) från enskilda samlare förvärva dubbletter av:
II. Lojka, Eichenes Regni Hungarici,
H. Lojka, Lichenotheca universalis, och
L. Rabenhorst, Eichenes Europaei exsiccati.

Godhetsfullt meddela mig, vilka nummer Ni tilläventyrs kan avvara. 
Falköping i oktober 1944. Erik P. Vrang

Chefredaktör

Tack från den avgående redaktören.

Då jag med utgången av detta år på grund av ökad arbetsbörda vid 
Skogsförsöksanstalten ser mig nödsakad att lämna redaktörskapet för 
denna tidskrift, är det en kär plikt för mig att till Svenska Botaniska 
Föreningen framföra ett tack för det förtroende föreningen visat mig 
genom att ha anförtrott mig redaktörskapet under sex år. Ett tack för 
gotl samarbete vill jag samtidigt rikta till alla dem, som medarbetat i 
tidskriften under min redaktörstid.

Ett icke mindre hjärtligt tack vill jag framföra till Almqvist & Wiksells 
Boktryckeri AB för det mycket angenäma och värdefulla samarbetet vid 
tidskriftens tekniska framställning och till AB Kartografiska Institutet, 
som omhänderhaft framställandet av flertalet klichéer. Den stora skick
lighet och omsorg i arbetet och det vänliga tillmötesgående, som städse 
visats från dessa företag, ha mycket underlättat arbetet för mig.

Stockholm den 10 december 1944. Carl Malmström.
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Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift.
Enligt styrelsens beslut (vid sammanträde den 27 Januari 1942) få av

handlingar i regel icke överskrida 1 Vs ark (= 24 trycksidor). För av
handlingar i omfång överskridande 1 Vs ark får författaren sjäiv 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 tryckeriet får ej äga rum.

Redaktionen.
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