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Material för studiet af skogsträdens raser. 

10. Några svenska tallformer. 

Af N ILS SYLVEN. 

Orm tall. 

Plnus sitvestris L. f. virgata CASPARY. 

Af en hel mängd barrträdsarter förekomma varieteter eller raser, 
utmärkta af relativt sparsam förgrening. Denna sparsamhet i afseende 
på förgreningen visar sig vanligen däri, att flere eller färre grenar af 
andra eller högre ordning aldrig komma till utveckling. Härvid upp
komma barrträdsformer, som ofta högt väsentligt afvika från sina respek
tive hufvudarter. Vanligen utmärkas de sålunda uppkomna trädformerna 
af långa och fina, i sin tur ofta så godt som fullständigt ogrenade, orm
liknande grenar. Häraf betingas också deras gängse namn. »Orm
granar», »ormtallar» samt »orm»-former af diverse _andra barrträd äro 
sålunda sedan länge kända och omtalade i litteraturen. 1 

Af de svenska barrträden är sedan länge en »orm»-form känd af 
granen, »ormgran» Picea excelsa (LAM.) LK. f. virgata UACQ.) CASPARY.
En mängd svenska ormgranslokaler äro kända och nya tillkomma årli
gen umf. här särskildt H. HESSELMAN, anf. arbete). Till de mest sällsynta 
»orm»-formerna hör däremot »ormtallen», Pinus silvestris L. f. virgata 
CASPARY, »orm»-formen af den vanliga tallen. . 

Såsom ormtallens egentlige upptäckare torde CARRIERE vara att 
nämna. I ett bref till CASPARY meddelar han nämligen, hurusom i 
Frankrike former motsvarande ormgranen för första gången påträffats af 
en hel del angifna barrträd, däribland äfven tallen. 2 

1 »Orm»-former af en hel del barrträd omtalas af CASPARY i »Botanische Zeitung» 

Leipzig 1882 sid. 780-83 i en å sid. 778-83 publicerad uppsats: »Zwei Schlangentannen 
(Abz"es pectinata DC. f. virgata CASP.», - jmf. här äfven H. HESSELMAN, Beståndsbildande 
ormgran (Picea excelsa LINK f. virgata }ACQ.), Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt 

h, S· 1908 (Skogsvårdsfcireningens tidskrift, Stockholm 1908) och den där citerade littera

turen. 
2 Jmf. CASPARY, »Zwei Schlangentannen», Botanische Zeitung, Leipzig 1882, sid. 780. 
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Ett i Vandsburg, Neuhof, i Preussen af Oberförster REINHARD på
träffadt exemplar af ormtall ligger sedermera till grund för CASPARYS 
beskrifning af ormtallen, Pinus silvestris L. f. virgata CASPARY. 1 

Ur Statens skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. a! H. Hesselman. 

Under juni månad 
år 1 907 företogo botanis
ten vid Statens skogsför
söksanstalt och författa
ren en resa i Småland 
och södra Östergötland. 
Därunder besöktes jäm
väl Boxholms bolags sko
gar närmast kring Box
holms järnvägsstation. På 
våra skogsexkursioner åt
följdes vi här af bolagets 
med traktens ·skogar och 
skogsförhållanden väl för
trogne skogvaktare Gus
TAF PETERSON. Tillfrå
gad, om han kände till 
några mera anmärknings
värda skogsträd i Box
holms närhet, omtalade 
denne, att vid landsvägen 
nära Karsbo i Blåviks 
socken växte en tall af 
helt afvikande utseende. 
Af den meddelade beskrif
ningen tycktes framgå, 
att en ormtall förelåg. 
Stället besöktes, och ett 
fynd af typisk ormtall 
kunde konstateras. Blott 
ett individ förekom nu-

Fig. I. Ormtal!. Östergötland, Blåvik s:n, Karsbo, 

Juni 1907. 
Schlangenkiefer, Kirchspiel B1åvik 1 Prov. Östergötland, Juni I907. numera. Förut hade ännu 

ett dylikt förefunnits, men 
borthuggits, emedan det växt för nära landsvägen. Äfven det nu kvar
stående trädet växte så nära landsvägskanten att också det reglements-

1 ROBERT CASPARY, Einige in Preussen vorkommende Spielarten der Kiefer (Pinus 
silvestris L.). Schriften der physikal.-ökonom. Gesellschaft zu Königsberg. 23 årg. 1882, 

Königsberg r883. 
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enligt skulle hafva borthuggits. Enär dåvarande jägmästare J. E. KINMAN, 

som då hade sig anförtrodd vården af Boxholmsskogarna, lofvat att 
söka utverka trädets skyddande, torde man likväl kunna hysa de bästa 
förhoppningar angående 
trädets framtida öde. 

Ormtallen v id Kars-
bo var c:a 5 m. hög; 
stammen mätte c:a 8 cm. 
i diameter vid brösthöjd. 
Tallens ålderuppskattades 
till c:a 18 år. 1901 års 
toppskott hade af någon 
anledning skadats och i 
dess ställe två af de när
maste sidoskotteninriktats 
vertikalt uppåt. Ett af 
dessa hade slutligen tagit 
ledningen och utgjorde nu 
den egentliga toppdelen 
af stammen, detta ehuru 
det från och med år 1903 
var uppdeladt i tvenne 
ungefår likstarka skott 
( 1903 års toppskott hade 
ej kommit till utveckling). 
Grenarna af första ord
ningen voro riktade utåt 
-uppåt i 45-60° vinkel, 
de voro långa, relativt 
förgrenade eller stundom 
så god t som ogrenade; 
redan grenar af andra ord
ningen voro sålunda rela
tivt sällsynta, så ännu mera 
grenar af tredje och högre 
ordning; enstaka grenar 
förekomma dock af ända 

Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingnr. Fot. af förf. 

Fig. 2. Pressade grenar afKarsbo-ormtallen. Den vänstra 
representerar 6, den högra 7 årsdelar. 

Zweige von der Schlangenkiefer aus Karsbo. Der linke besteht aus 
6, der rechte aus 7 Jahrestrieben. 

till fjärde ordningen. De mellersta grenarna af första ordningen mätte 
ända till nära 2,5 m. i längd. Någon undertryckning af grenar af 
första ordningen kunde ej förmärkas. Genom kortskottens täta ställ
ning hade grenarna erhållit en synnerligen rik barrbeklädnad. Barren 



Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af S. J. Olander. 

Fig. 3· Ormtall från Lesjöfors i Värmland. 
Schlangenkiefer aus Lcsjöfors, Prov. Värmland 
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voro af en högst betydande längd, sista årets barr ända till r dm. 
långa. 

Karsbo-tallens natur af ormtall torde för öfrigt tydligt framgå af 
närstående figurer I och 2. Fig. I återger en habitusbild af trädet å 
växplatsen. Fig. 2 återger en bild af tvenne pressade ormtallsgrenar 
(grenarnas öfre delar). 

Den af CASPARY beskrifna ormtallen från Vandsburg var af kraftig 
växt, c. 2 2 år gammal, den växte tämligen friställd, liksom Karsbo
tallen tätt intill en väg. Grenarna af första ordningen stodo i från hvar
andra olika långt aflägsnade, oregelbundna kransar; här och där före
kommo blott enstaka grenar af första ordningen. Å några på h varandra 
följande årsdelar hade grenar af andra ordningen icke kommit till ut
bildning. Grenarna af första ordningen voro af betydande längd, oregel
bundet böjda. Senare hade å de nedersta grenarna sidoskott utbildats 
af ända till sjätte ordningen. Ungefär I 4 fot under spetsen höjde sig 
en gren stamlikt, konkurrerande med hufvudstammen. De nedre gren
hvarfsintervallen växlade i längd mellan 2 r j 2 och 5 fot. Några få kottar 
påträffades; dessa voro af vanlig typ, tillhörande formen genuina HEER 
plana CHRIST. Om barrens utseende nämner CASPARY intet. Att döma 
af en af CASPARY meddelad teckning synas dock barren vara af högst 
påfallande längd. 

Ormtallen vid Kars bo växte i ett I 8-2o-årigt kulturbestånd af 
blandad tall och gran. Tallarnas karaktäristiska utseende samt förekom
sten af bergtall (Pinus montana MILL.) här och där i beståndet pekade 
oförtydbart på kulturbeståndets tyska ursprung. Med all sannolikhet 
kan därför antagas, att äfven den vid Karsbo växande ormtallen stam
mar från landen söder om Östersjön. 

Förutom ofvannämnda ormtallsfynd torde tills dato endast tvenne 
svenska dylika vara att anteckna. Ett första fynd af svensk ormtall 
gjordes år rgoi af jägmästare WILHELM EKMAN vid Lesjöfors i Värm
land; en bild af den af honom funna, ej förut i litteraturen omnämnda 
ormtallen med~elas här å fig. 3. Ett andra eller rättare tredje ormtalls
fynd »å ägorna till Skademarks by, Grundsunda socken, Västernorrlands 
län,» är förut publicerad t af J. V. R. LILLIESTRÅLE i Skogsvårdsförenin
gens tidskrift, allm. uppl. Igcig, sid. 488. 

Tvenne af korta barr utmärkta former af vanlig tall. 

En hel mängd olika, af korta barr utmärkta tallformer förekomma. 
Härpå tyda exempelvis de båda, för olika tallformer uppställda namnen 



180 NILS SYLVEN. (388*) 

brachyphylla (kortbladig) och microphylla (småbladig). Med namnet 
Pinus silvestris L. f. brachyphylla betecknar WITTROCK 1 en ny varietet 
af. tall, »utmärkt genom ytterst korta (blott o,s-I ,z cm. långa) barr, som 
äga blott 2 eller 3 (sällan 4) hartsgångar; ehuru sålunda i hög grad 
dvärgartad i afseende på barren, är den däremot icke förkrympt i afse
ende på stammen. Blott enstaka träd äro anträffade.» Såsom svenska 
fyndlokaler angifvas Småland, Kalmar län, Flugenäs i Frödinge, och 
stockholmstrakten, Eriksö på Vaxön. Under benämningen »Pinus silvestris 
microphylla GRAF SCHWERIN, småbladig tall», upptages i BEISSNERS 

Fot. af V. Johansson. 

Fig. 4· Kortbarrig tall (tallen till vänster) vid sidan af tall af vanlig 
typ (tallen till höger). Västergötland, Hassle, Säby, Rörvik. Mars 1907. 
Kiefer mit kurzen N adeln (die linke) und Kiefer von gemeinem Typus (die rechtej. 

Kirchspiel Hassle, Prov. Västergötland, Marz rgo7. · 

»Handbuch der Nadelholzkunde», Berlin r8gr, sid. 232, »en form af 
kraftig växt med små, tunna, hvasspetsade, blott ro-15 mm. långa blad 
på fina grenar. Den upptäcktes r883 af SCHWERIN vid Wendisch
Wilmersdorf såsom en egendomlig fröplanta i en kultur, och såväl moder
växten som gjorda förädlingar bibehöllo alltjämt, utan att på minsta 
sätt förändra sig, samma korta bladform.» Att med de sålunda be
skrifna tallformerna söka identifiera en påträffad kortbarrig tall, torde vara 
forenadt med stora svårigheter. Säkerligen gifvas för det första en hel 
del olika kortbarriga tallformer förutom dem, af hvilka exemplar leg~t 
till grund för de ofvannämnda beskrifningarna. Dessutom fordras ett 
någorlunda rikligt och fullständigt undersökningsmaterial, undersökning 

1 V. B. WITTROCK, »Skandinaviens Gymnospermer», i HARTMAN, Skandinaviens Flora, 

12:te upp!. utgifven af TH. O. B. N. KROK, Stockholm 1887, sid. 37. 



NÅGRA SVENSKA TALLFORMER. r Sr 

af en hel mängd individ eller eventuella former eller raser, innan man 
kan få någorlunda klart för sig, dels hvilka gränserna för den individuella 
variationen äro, dels hvilka de egenskaper äro, som i första hand böra 
betraktas såsom verkliga form- eller rasegenskaper. Då jag nu här, 
utan att använda mig af 
något särskildt vare sig 
nytt eller gammalt form
namn, beskrifver tvenn() 
under år I907 funna kort
barriga tallar, är det i af
sikt att i någon mån öka 
det undersökningsmateri
al, som måste ligga till 
grund för den såväl i 
teoretiskt som praktiskt 
hänseende viktiga utred
ning af barrträdens, här 
tallens, raser, som Statens 
Skogsförsöksanstalt upp. 
tagit på sitt arbetspro
gram. 

Under en veckas vis
te"Ise i Hassie i norra Väs
tergötland under mars 
månad år I907 påträffa
de j ag å Säby ägor i 
Berga socken af Hassie 
församling i skogen ut-
med Vänern strax öster Fot. af v. Johansson. 

Fig. 5· Samma kortbarriga tall som i fig. 4, fotograferad 
om skogsvägen Snapen på närmare håll. 

- Rörvik en kortbarrig Dieselbe Kiefer mit kurzen N adeln wie in der Fig. 4· 

tallform af egendomligt 
utseende. Det först funna exemplaret (se fig. 4 och 5) var c:a 3m. högt, 
hufvudstammen mätte nedtill 7 cm. i diameter. Åldern uppskattades 
till c:a I 2 år. Förutom hufvudstammen hade fyra stycken smärre stam
mar utvecklats; dessa utgingo från hufvudstammens basaldeL Hufvud
stammen var kraftigt utvecklad, af ordinär längdtillväxt Grenarna, sär
skildt de sista årsdelarna, voro relativt fina. Barren voro alla korta, sär
skildt å nedre delarna af årsskotten. Å ett c: a 30 cm.' långt toppskott af en 
gren af första ordningen togos följande mått af barren. Barren vid basen 
af skottet c:a I 2-I 5-20 mm. långa, barren midt å skottet 20-22 mm., 

111edd . .fr. statens skogsförsöksanstalt I9IO. 19 
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barren 5 cm. nedom skottspetsen c:a 25 mm., de öfversta barren strax 
under knoppsamlingen c:a 25-30-40 mm. Skottens af barrlängden 
betingade, karaktäristiska utseende framgår tydligt af de meddelade bil
derna, fig. 4 och 5· Af figur 4 framgår också tydligt skillnaden i ut
seende mellan tallformen i fråga (tallen till vänster) och vanlig tall (tallen 

till höger 1). -· Tvär
snitt genom barr från 
olika höjd å årskottet 
af den kortbarriga tal
len i fråga visade högst 
5 stycken hartsgångar. 

Förutom det nu 
beskrifna exemplaret 
funnos i närhetenytter
ligare 4 stycken likar
tade kortbarriga tallar. 
Det beskrifna och af
bildade var det äldsta 
och vackrast utbilda
de. De växte alla i 
tämligen gles ungskog 
af blandad tall och 
gran (se fig. 4). 

Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af H. Hesselman 

Fig. 6. Kortbarrig tall af tät, nästan klotformig växt. Småland. 

En annan form af 
kortbarrig tall återgif
ves å fig. 6. Exem
plaret i fråga påträffa
des i juni månad år 
1907 nära skogvaktar
bostället Bygget å 

Östra Bolavedens häradsallmänning, Säby socken, Bygget. 

Juni 1907. 
Kiefer mit kurzen Nadeln von dichtem, fast kugelähnlichem VVuchs. 

Gemeinwald· Östra Holaveden, Prov. Småland. Juni rgo7. 

radsallmänning i Säby socken i norra Småland. 
å hagmark nära vägkanten. Mest utmärkande 
barren, tallens täta, nästan klotformiga växt 2 • 

Östra HoJavedens hä-
Det växte i fritt läge 

var, förutom de korta 
Hufvudstammen var c:a 

1 För jämförelses skull må här meddelas några mått af barr å en ungefär likvärdig 

gren från ett ungt exemplar af vanlig tall (likalecl.es från Hassie i Västergötland). Barren 

vid basen af årsskottet c;a 45 mm. långa, barren midt å skottet c:a 50 mm., de öfre barren 

nedom toppknoppen c:a 40 mm. (de allra öfversta barren blott c:a 25 mm). 
2 I samband härmed må erinras om de från hortikulturen kända, mer eller mindre ut

präglad! klotformiga dvärgformerna af tall. 4 dylika upptagas exempelvis af BEISSNER i hans 
förut citerade arbete, sid. 233. 
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I ,5 m. hög. Trädets ålder beräknades 
till c: a I 8 år. Tvenne af de nedre gren
hvarfvens grenar hade antagit stamlik
nande växsätt; den genomgående huf
vudstammen var dock alltjämt den kraf
tigaste stammen. Grenhvarfven stodo 
synnerligen tätt. Årsskotten voro alla 
relativt korta. Igo6 års toppskott mätte 
dock ända till I 8 cm. i längd. De re
lativt starkt blågröna barren voro alla 
synnerligen korta, vanligen c:a I5 mm. 
långa. Från 7 till 20 mm. långa barr 
förekomma. Barrens bredd uppgick till 
c:a I mm. Tvärsnitt genom barr från 
olika höjd å skottet visade högst 6 harts
gångar. 

Af sistnämnda tallform påträffades 
endast ett exemplar, det å fig. 6 åter
gifna. Närstående ungtallar voro alla 
af vanlig typ. 

Kortbarriga former af 
lapplandstalL 

Äfven af lapplandstallen (Pinus sil
vestris L. j]. lapponica (FR.) HN.) synes 
i vårt land en mängd olika raser eller 
former förekomma. Liksom af den van
liga tallen finnas äfven här af korta barr 
utmärkta former. Sålunda anmärker V. 
B. WITTROCK, (HARTMAN, Skandina
viens flora, I 2 upp!., Sthlm I 889 s. 3 7) 
att » äfven af j]. lapponica är en ytterst 
kortbladig form anträffad, nämligen vid 
Lycksele i L p b En närmare beskrif
ning på några i Norrbotten och Dalarna 
somrarna I 907 och I go8 påträffade kort
barriga lapplandstallar må här finna plats. 

Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar. 

Fot. af förf. 

Fig. 7. Kortbarrig lapplandstall l\ tall

hed strax n. om Fagerheden i Piteli s:n. 

19 /8 o8. 

Kiefer mit kurzen N adeln, der f. laffonica (FR.) 
HN. gehörend. Kiefernheide närdlieb von Fager

heden, Kirchspiel Piteå, Prov. Norrbotten, 
August 1go8. 
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Tvenne utprägladt kortbarriga lapplandstallar, synbarligen tillhörande 
en och samma form, hafva påträffats i närheten af Fagerhedens krono
jägareboställe å Piteå kronopark i Norrbotten. Den ena af dessa 
{fig. 7), funnen redan sommaren I907, växer i vacker ungskog af tall 
{typisk lapplandstall) å tallhed strax norr om Fagerheden; den står in
vid stigen som leder till de norrut belägna slåttermyrarna. Sommaren 
I go8 mätte trädet c:a 4, s m. i höjd; stamdiametern vid brösthöjd upp
gick till c:a 8 cm. Årsskottens längd var tydligt mindre än å närstå-

Ur Statens skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af förf. 

Fig. 8. Grenar af kortbarriga lapplandstallar, a) gren af tall från Fager

heden, b) gren af tall från Rokliden. 
Zweige von lappländischen Kiefern mit kurzen Nadeln (f. lajjo1Zica (FR.) HN). - a) 
Zweig von der Kiefer aus Fagerheden (vrgl. Fig-. 7); b) Zweig von der Kiefer aus 

Ro kliden (vrgl. Fig. g). 

ende tallar; den årliga höjdtillväxten var dock tämligen god. I 907 års 
toppskott var öfver dm.-långt, årets blott c:a 6 cm. Tallens ålder upp
skattades till c:a 45 år. Liksom lapplandstallen i allmänhet här uppe 
syntes den ifrågavarande kortbarriga tallen utmärkas af relativt fågre
nade grenar af andra eller högre ordning; ovanligt många årsdelar syn
tes ofta följa på hvarandra, utan att någon sidogren kommit till utbild
ning. Ett stycke af en typisk gren af den kortbarriga Fagerheds-tallen 
återgifves å fig. 8 (grenen a). De längsta, c:a m.-långa grenarna ut
gingo c: a 2 m. upp å stammen; de nedre grenarna voro torra. Barren 
voro ytterligt korta. De flesta mätte blott ro-I 2 mm. i längd, så 



(393*) NÅGRA SVENSKA TALLFORMER. r85 

exempelvis så god t som alla barren af åren I 904, I go6 och 1907. 
Barren af år I 905 voro däremot jämförelsevis långa; maximallängden 
uppgick dock ej till mera än 20 mm. De kortaste uppmätta barren 
voro c: a 6 mm. långa; dylika voro ej sällsynta bland I 904 års barr. 
Barrens bredd utgjorde i medeltal c: a I ,5 mm. Tvärsnitt genom barr 
från olika årsdelar visade 4(-6), å 1905 års barr ända till 8 (4--6-8) 
hartsgångar. Tallen var steril. 

En andra kortbarrig lapplandstall - af liknande typ påträffade jag 
sommaren Igo8 ett stycke nv. om gården Rakliden å hemmansskog 
strax norr om Rokån c: a I ,5 km. sv. från Fagerhedens kronojägare
boställe. Äfven denna växte i relativt vacker ungskog af tall (alltjämt 
typisk lapplandstall), här å tallhed strax ofvanför en nipbrant mot Rnkån 
(se fig. g). Trädets höjd utgjorde c:a 5 m. ; stamdiametern vid bröst
höjd uppgick till c:a 8 cm. Årsskotten å hufvudskottet voro af ganska 
aktningsvärd längd. De sista årens toppskott voro ända till öfver 2 

dm. långa, dock I go8 års toppskott blott c:a 8 cm. långt, bildadt af 
en af I 907 års grenhvarfsgrenar, då själfva toppskottet af år r 907 af 
någon anledning dött bort. Ifrågavarande kortbarriga tall syntes ännu 
mera än den föregående utmärkas af relativt fågrenade grenar; redan 
grenar af andra ordningen syntes här vara tämligen fåtaliga och detta 
ännu mycket mera grenar af högre ordning (se b å fig. 8). Hos lapp
landstallarna häruppe i allmänhet och framför allt hos den här ifråga
varande kortbarriga tallen är fågrenighet en så pass i ögonen fallande 
egenskap, att man hos dem nära nog skulle kunna tala om en viss orm
grensnatur; till den rena ormtallen är dock härifrån ännu ett betydligt långt 
steg. De längsta grenarna på tallen ifråga mätte c: a 1 2 dm. i längd. 
Barren voro kanske här i allmänhet något längre än hos tallen vid 
Fagerhed en. _ Äfven här syntes I 905 års barr vara de längsta, ända till 
c:a 25 mm. långa. I904, rgo6 och 1907 års barr mätte i allmänhet 
rz-15 mm. i längd. Enstaka små barr om blott 7 mm:s längd 
förekomma här och hvar bland de längre. Den största uppmätta barr
bredden utgjorde nära 2 mm. Tvärsnitt genom barr från olika årsdelar 
visade 3-5(-6) (å rgo8 års barr 3-5-8) hartsgångar. Äfven ifråga
varande tall var ännu steril. 1 

En från den ofvan beskrifna helt afvikande typ representeras af 
några i Dalarna hösten 1 go8 funna kortbarriga tallar, äfven de tillhö
rande den lappländska tallformen. I motsats mot de af relativt svag 

1 En af ytterligt korta, blott c:a r o mm. långa barr utmärkt tall från Siknäs (vid 

vägen Fräkenbäck-Siknäs) i Bygdeå s:n i Västerbotten synes, att döma af ett af jägmästar 

V. ÅHLUND till Försöksanstalten inlämnadt grenprof, närmast tillhöra samma kortbarriga for 

som de från Norrbotten ofvan beskrifna kortbarriga lapplandstallarna. 



Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af förf. 

Fig. 9· Kortbarrig lapplandstall, Rakliden i Piteå s:n. 19 /8 o8, 
Kiefer mit kurzen Nadeln, der I. lajjo1tica (FR.) HN. gehörend. - Rokliden, Kirchspiel Pite~, 

Prov. Norrbotten. August Igo8. 
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förgrening utmärkta Norrbottens-tallarna utmärkas dessa af en relativt 
rik och tät förgrening. En jämförelse mellan fig. 8 och r 1, den förra 
visande grenar af de båda kortbarriga Norrbottens-tallarna, den senare 
grenar af kortbarriga tallar från Moranoret, torde tydligt visa denna 
formolikhet med afseende på förgreningssättet. 

Tallar af ofvannämnda kortbarriga, relativt rikgrenade typ har jag 
påträffat dels i Alfdalen, ett individ vid landsvägen Alfdalen-Evetsberg 

c 

Ur Skogsförsöksanstaltens samlingar. Fot, af förf. 

Fig. IO. a) Öfre gren af norrmalbarrig lapplandstall, b) öfre gren och c) nedre gren 
af kortbarrig lapplandstall vid vägen Älfdalen-Evetsberg. 

a) Oberer Zweig einer lappländischen Kiefer mit normalen Nadcln, b) oberer und c) unterer Zweig 
ejner lappländischen Kiefer mit kurzen Nadeln beim Wege zVv-ischen Älfdalen und Evetsberg, 

Prov. Dalarna. 

(på höger hand) i hedartad, ljungrik tallskog c:a 5 km. från Alfdalens 
kyrkby, dels vid Moranoret, minst ett 20-tal individ vid landsvägen Mora 
-Orsa strax bortom Moranorets by i ljungrik, något fuktig barrbland
skog. Det i Alfdalen funna exemplaret mätte c:a 2, 5 m. i höjd; stam
diametern vid brösthöjd utgjorde c:a 4 cm. Årets toppskott var c:a 
dm.-långt. Hela öfre delen af stammen visade genomgående god längd
tillväxt. De mindre stampartierna däremot hade att uppvisa relativt 
korta årsskottdelar. De längsta grenarna voro c:a 7-8 dm. långa. Alla 
grenarna voro relativt rikt och tä,tt grenade. Barrens längd varierade 
inom rätt vida gränser ·å olika grenar äfvensom å olika årsdelar på 
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samma gren. En relativt kraftigt utbildad öfre gren af första ordningen 
(b å fig. ro) hade sålunda I905 års barr (de äldsta kvarsittande) 
27-30 mm., enstaka ända till 32 mm. långa, I906 års barr 20-
25 mm., I907 års (r 2-)I5-22, I908 års I8-22 mm. En längre 
ned befintlig gren af första ordningen (c å fig. I o) med svagare längd
tillväxt under de sista åren hade barren genomgående något kortare, 

a 

U r Skogsförsöksansta1tens samlingar. 

Fig. I I. Grenar af kortbarriga lapplandstallar vid Moranoret 
Fot al förf. 

19 /9 oS. 
Zweige von lappländischen Kiefern mit kurzen Nadeln, Moranoret, Prov. Dalarna. September 1go8. 

I905 års barr 20-22 mm. långa, I906 års c:a 20 mm., 1907 års c:a 
I 5 mm., I 908 års blott c:a I 2 mm. För jämförelses skull må här med
delas mått af barr från en närstående, med den kortbarriga ungefär lik
åldrig tall af vanlig lappländsk talltyp: å en relativt kraftigt utbildad 
öfre gren af första ordningen (a å fig. ro) voro I906 års barr 35-
39 mm. långa, I907 års c:a 36 mm., I9o8 års 35-39 mm. Den 
kortbarriga tallen hade de större barren c:a 2 mm., de mindre c:a 
r ,s mm. breda; hos den normalbarriga uppgick barrens bredd genom
gående till c:a 2 mm. eller något mera. Tvärsnitt genom barr från olika 
årsdelar visade 4(-6) hartsgångar; den normalbarriga tallens barr åter 
ägde (6-)8-ro. Den kortbarriga Älfdals-tallen var steril. 

Af särskildt intresse var det vid Moranoret gjorda fyndet af kort
barrig lapplandstalL Som nämndt påträffades här minst ett 20-tal sins-
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emellan tämligen nära öfverensstämmande individ, närmast tillhörande 
samma form som den från Älfdalen ofvan beskrifna kortbarriga tallen. 
De funna individen växlade i höjd från I m. till nära 4 m. Längd
tillväxten syntes i allmänhet vara tämligen god, dock i regel något 
svagare än å närstående tallar med normalt långa barr. Grenarna voro 
af ordinär längd, relativt rikt och tätt förgrenade. Genom sitt täta gren
verk kontrasterade tallarna i fråga starkt mot närstående normalgreniga 
tallar. Barrens längd varierade något å de olika individen. Följande 
beskrifning hänför sig till en af de kortbarriga, tätgreniga tallarna vid 
Moranoret. Stammens höjd uppgick till c: a 3 m.; stamdiametern nedtill 
utgjorde c:a 9,5 ·cm. Trädets ålder uppskattades till c:a 30 år. Gre
narna voro alla relativt rikt och tätt grenade (se a å fig. I I). Å den å 
fig. I I a återgilna grenen voro barren å hufvudaxeln (gren af första 
ordningen) af år I905 c:a- 28 mm. långa, af åren I9o6 och I907 18 
-20 mm., af år I908 I5-I9 mm. Barrens bredd uppgick till c:a 
2 mm. Tvärsnitt genom barr från olika årsdelar visade 4(-6) harts
gångar. De öfre grenarna buro enstaka, små, svagt utbildade kottar af 
år I 907. Hanblommor hade synbarligen ej ännu hunnit till utveckling; 
trädet befann sig ännu på rent honstadium. 1 

Till belysande af de olika individens växlande barrlängd meddelas 
här i tabellarisk öfversikt mått af barr från ytterligare 6 kortbarriga 
tallar från Moranoret: 

Längd i mm. hos barr af år Barrens bredd i 
N:r 

1905 l 1906 l 1907 l 1908 
mm. (medeltal). 

l l - 20-23 l c:a 20 c:a 22 l ,s 
2 - 13-18 13-16 14--17 l ,s 

3 - 17-18 15-17 I3-l6 l ,o 

4 c:a 202 22-25 15-21 ll-15 l ,s 

5 25-28 

l 
19-21 c:a 19 

l 
13-17 I ,8 

6 - 23-31 17-27 13-23 2,o 

Af de 6 senast anförda tallarna buro tvenne (n:r I o. 6) å de öfre gre
narna enstaka, små och relativt dåligt utbildade kol tar af år I 907. 

I Statens skogsförsöksanstalts samlingar föreligga af GUNNAR AN· 
DERSSON och H. HESSELMAN d. 29. 8. I903 insamlade prof af tall 
))med korta barr och tätt sittande grenar» från ))nybevuxen mark vid 

1 Jmf. N. SYLVEN, Om könsfördelningen hos tallen. MeddeL fr. Statens Skogsförsöks· 

anstalt 1908, h. 5 (Skogsvårdsföreningens tidskrift I 908). 
2 Blott enst. 'barr kvar. 



Ur Statens Skogsförsöksanstalts. samlingar. Fot. af G. Andersson och 
H. Hesselman 

Fig. I z. Tall med korta barr och tätt sittande grenar. Dalarna, 

nära Falu grufva. 19 30/ 8 03. 
Kiefer mit kurzen Nadeln und dicht zusammengedrängten Zweigen, .aus der 

Nähe von Bergwerk bei Falun, Prov. Dalarna. 
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Falu grufva» i Dalarna. Af allt att döma synas vi äfven här hafva att 
göra med en representant för samma kortbarriga, tätgrenade form af 
lapplandstall, som vi haft i de ofvan beskrifna tallarna från Alfdalen 
och Moranoret. En bild af den kortbarriga tallen från Falun meddelas 
i fig. I 2. Enligt HESSELMANS anteckningar mätte trädet I903 c:a 31 2 

m. i höjd. Åldern upp
skattades till c:a 25 år. 
I 900 års barr v oro 
I8-2I mm. långa, 
I90I års I8-2o mm., 
I902 års c:a 18 
mm., I903 års IO 
-I5 mm. Barrbred
den uppgick till c:a 
I ,s mm. Tvärsnitt 
genom barr från olika 
årsdelar visade i regel 
4 hartsgångar. 1 - En 
jämförelse af fig. I I, 
återgifvande grenar af 
kortbarriga tallar från 
Moranoret, med fig. 
13 b, som återger en 
gren af denkortbarriga 
Falun-tallen torde tyd
ligt visa den påtagliga 

Ur Skogsförsöksanstaltens samlingar. Fot. af förf. 

Fig. 13. a) Gren af normal barrig, b) gren· af kortbarrig tall 

vid Falu grufva. 
a) Zweig von einer Riefer mit normalen Nadeln 1 b) Zweig von einer 

Kiefer mit kurzen N adeln; Falun, Prov. Dalarna. 

formlikheten mellan tallarna ifråga. - I närheten af den nu omnämnda 
Falun-tallen förekomma enligt H. HESSELMAN ytterligare några med denna 
nära öfverensstämmande individ af kortbarrig tall. 

Lapplandstallar med försenad klorofyllbildning. 

På uppgifter om »hvitbarriga» former af tall synes den botaniska 
litteraturen vara ytterligt fattig. Någon ordentlig formbeskrifning öfver 

1 För jämförelses skull må här meddelas mot ofvan angifna siffror för barrlängd, barr

bredd och antal hartsgångar hos den kortbarriga tallen vid Falun svarande siffror från en 

normalbarrig Falun-tall (en gren af denna återgifves i fig. 13 a), närstående den kortbarriga. 

Siffrorna för barrlängden voro här resp. 33-35, (23-)42-47, 43-47, (22'-)25-35 mm.; 
barrbredden utgjorde c:a 2 mm. Antalet hartsgångar på tvärsnittet 8-1 o. 
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någon dylik har jag ej lyckats uppspåra. En form eller varietet vane
gata omnämnes dock af några författare. · DEISSNER (Handbuch der 
Nadelholzkunde, Berlin 1891, s. 233) upptar sålunda en »Pinus silvestris 
vart"egata HRT., en form med hvitbrokiga blad, ofta funnen i kultur, 
men också af CASPARY funnen vild i provinsen Preussen (Kreis Berent).» 
HEMFEL och WILHELM (»Die Bäume und Sträucher des Waldes», Wien, 
s. 126) upptaga bland afarter af den vanliga tallen >>den äfven så
som vild förekommande brokbarriga tallen (var. variegata), hvilken för
utom normala barr äger helt hvita eller i hvitt och grönt schatterade 
barP. - Från Sverige torde näppeligen litteraturuppgifter om hvitbarrig 
tall föreligga före år 1908. Af detta år äga vi emellertid tvenne kortare 
notiser om fynd af dylik. GUNNAR ScHOTTE omnämner sålunda i 
skogsvårdsföreningens tidskrift nämnda år, fackupplagan s. 7 5, tvenne 
af honom i Dalarna sommaren 1907 funna >>hvitbarriga tallar>J. >>Den 
ena, omkring 3 m. hög, förekom å Älfdalens kronopark väster om vägen 
till Särna. Den andra tallen, ('!j fullt 2 m. hög, iakttogs på Särna 
sockens besparingsskog.» SCHOTTE uppgifver här dessutom, att han 
»förut iakttagit en dylik, c:a 2 meter hög tall å kronoparken Tönnersjö
heden i Halland>>. En andra litteraturuppgift om >>tall med gulhvita års
skott» återfinnes i Svensk Botanisk Tidskrift 1 go8, Bd. 2, s. (5), där 
GUNNAR SAMUELSSON omtalar ett af honom sommaren 1907 gjordt fynd 
af »ett yngre exemplar af tall (Pinus silvestris L.) med alla årsskott 
gulhvita, således alldeles utan klorofyll.>> Exemplaret »växte alldeles 
invid den uppbläckade turiststigen, som leder från Navarnäs skogsstation 
upp på Långsjöbläcket, på ett hygge på sluttningen mot Navardalssjön, 
c:a '/4 mil V. om Yttre Navardalens fäbodar, således omkring 3'/z mil 
från Älfdalens kyrkby. Ett liknande 3 a 4 år gammalt exemplar på
träffades vid landsvägen mellan Väster-Myckeläng och Evetsberg inom 
samma socken.» 

Under senare delen af september månad r 908 besökte jag Älfdalen 
och Särna och blef därunder i tillfälle att närmare undersöka tvenne 
tallar med försenad klorofyllbildning,· dels den af SAMUELSSON somma
ren förut funna Navardals-tallen, dels en af forstmästare G. MURELIUS 
strax intill Särna kyrkby funnen klorofyllfattig tall. 1 

Då den förra af dessa, Navardals-tallen, förut af SAMUELSSON beskrifvits 
i »sommardräkt», och då den vid Särna by växande tallen efter allt 
att döma synes nära öfverensstämma med denna, torde en närmare be- · 
skrifning af de på höststadiet undersökta båda tallarna här förtjäna plats, 
detta så mycket mera som i publikationsserien »Material för studiet af 

1 Den &f SAMUELSSON vid landsvägen mellan Väster-Myckeläng och Evetsberg i Älf

dalen funna 3-4 år gamla tallen med gulhvita årsskott sökte jag förgäfves återfinna. 
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skogsträdens raser», förut ingått detaljerade beskrifningar öfver liknande 
former af gran, dels en »gran med försenad klorofyllbildning» \ dels en 
»ny form af gran med abnorm klorofyllbildning» 2• 

Båda de af mig undersökta tallarna med försenad klorofyllbildning 
visade sig tillhöra <ien lappländska rasen af tall, Pinus silvestris L. fl 
lapponica (FR.) HN 3• Båda hade de nu på hösten äfven årets barr i 
allmänhet mer eller mindre grönfärgade, klorofyllförande. De nedre barren 
å årsskotten voro vanligen alla fullständigt gröna, normalt klorofyllförande. 
De öfre barren å årsskotten visade dock ännu tydligt abnorm klorofyllbild
ning. Upptill voro nämligen dessa starkt gulaktiga; den gula färgen förto
nade nedåt och öfvergick slutligen i normalt grön. Ofta voro därtill själfva 
barrspetsarna något gulgröna. De sålunda mer eller mindre gultoppiga 
årsskotten förlänade åt de båda träden ett äfven på ganska långt håll 
från de omgifvande tallarna afstickande, karaktäristiskt utseende. Om 
N a vardals-tallens utseende på sommaren, d. 2 1. 7. 1907, skrifver SAMUELs
soN, anf. st.: »alla årsskott gulhvita, således alldeles utan klorofyll. -
Barren från föregående år hade den vanliga gröna färgen, mot hvilken 
de ljusa årsskotten kommo att afbryta på ett egendomligt sätt. Den 
här efter en·pressad kvist meddelade bilden torde lämna någon föreställning 
om det egendomliga utseeendet» (se den af SAMUELSSON i Botanisk 
tidskrift meddelade figuren!). Äfven Särna-tallen har, efter lwad forst
mästare G. MURELIUS välvilligt meddelat mig, vid utslåendet gulhvita barr. 
Båda de af mig på höststadiet undersökta tallarna synas sålunda till sin 
klorofyllbindning närmast visa öfverensstämmelse !Jled den af H. HEs
sELMAN (anf. st.) närmare beskrifna Sandviks-granen, en »gran med 
försenad klorofyllbildning»; af tall och gran synas verkliga parallellfor
former föreligga med af."eende på klorofyllbildningen. De båda tallarna 
med försenad klorofyllbildning ha emellertid liksom den af mig förut 
(anf. st.) såsom en »ny form af gran med abnorm klorofyllbildning» 
beskrifna Humlekärrs-granen, i motsats mot Sandviks-granen, de starkast 
solbelysta barren eller barrpartierna ljusast, mest och längst i saknad af 
klorofyll, de svagast solbelysta, mera i skuggan befintliga barrpartierna 
däremot synbarligen redan tidigt mer eller mindre fullständigt gröna. 

1 H. HESSELMAN i MeddeL från Statens skogsförsöksanstalt 1906, s. 68 (Skogsvårds

föreningens tidskrift 1907, s. 4). 
2 N. SYLVEN i MeddeL från Statens skogsförsöksanstalt 1908, s. !84 (Skogsvårds

• föreningens tidskrift I 908, s. 4 7 2 ). 

3 Äfven de af ScHOTTE i Dalarna anträffade >>hvitbarriga tallarna>> torde tillhöra P. 

sz'lv. f3 lapponica, som å de af SCHOTTE, anf. st., omnämnda lokalerna synes vara den all

mänt förekommande tallformen. Däremot torde den af SCHOTTE från Tönnersjöheden i 

Halland omnämnda h vitbarriga tallen med all sannolikhet tillhöra hufvudarten, Pi nus s ii 
vestns L. 
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Navardals-tallen var vid mitt besök å växplatsen d. 25. 9· o8. c:a 
I I dm. hög med en stamdiameter nedtill om c:a 3,z cm. Åldern be
räknades till c:a I 5 år. Höjdtillväxten syntes vara god; årets toppskott 
mätte c:a I 5 cm. i längd. 

Särna-tallen var d. 2 r. 9· o8. c:a 3 m. hög; staQJdiametern vid bröst
höjd utgjorde c:a 6,3 cm., vid rothalsen c:a ro,s cm. Åldern beräknades 
till 28-30 år. Höjdtillväxten var äfven här ganska god. Trädet 
växte strax intill landsvägen Särna-Idre på vänster hand c:a 6o m .. nv. 
om hemmansägare Per Håkanssons gård, då den yttersta gården i Särna 
by åt detta hållet. 

Om båda de af mig undersökta »hvitbarriga» tallarnas framtida öde 
kan man, glädjande nog, hysa de bästa förhoppningar, då föranstaltande 
om deras skyddande utlofvats af jägmästare H. WOLF i Älfdalen (för 
Navardals-tallen) och jägmästare D. AF W ÅHLBERG i Särna (för Särna 
tallen). 

Stockholm i mars 1909. 



RESUME. 

Material zur Erforschung der Rassen der schwedischen Waldbäume. 

Io. Einige schwedische Kiefernformen. 

Schlangenkiefer. 

(Pinus sz'l11estrzs L. f. virgata CASPARY). 

Zwei neue, schwedische Standotte fiir die Schlangenkiefer werden hier 
mitgeteilt, einer in den Wäldern der Aktiengesellschaft Boxholm in stidlichem 
Östergötland, einer bei Lesjöfors in Värmland. Bei Boxholm kommt jetzt 
n ur ein Individuum vor; ein zweites Exemplar ist leider abgehauen. Das 
zuriickgebliebene Exemplar wächst dicht an dem Chausseerande nahe Karsbo 
im Kirchspiele Blåvik. Der Baum (Fig. I) war im Juni I 907 c. 5 m hoch, 
der Stammdurchmesser betrug in Brusthöhe c. 8 cm; das Alter wurde auf 
c. I 8 J ahre geschätzt. Die Äste erster Ordnung waren nach aussen-oben in 
einem Winkel von 45-60° gerichtet, spärlich verzweigt oder oft so gut wie 
unverzweigt (vgl. Fig. 2 ). Die mittleren Äste waren bis 2 ,s m lang. E in 
Unterdriicken der Äste erster Ordnung kam nicht vor. Die Nadeln waren 
von beträchtlicher Länge, diejenigen des letzten Jahres bis I dm lang. -
Die Schlangenkiefer bei Karsbo wuchs in einem I8-2o-jährigen Kulturbe
stande von Kiefern und Fichten, die unverkennbar deutschen Ursprungs waren. 
Es ist daher wahrscheinlich, dass die Schlangenkiefer mit deutschem Samen 
eingeschleppt warden ist. - Eine vom Forstmeister W. EKMAN bei Lesjöfors 
in Värmland gefundene Schlangenkiefer wird in Fig. 3 abgebildet, 

Zwei kurznadelige Formen der gewiihnlichen Kiefer. 

Ohne besonderen Formenuamen werden hier zwei im Jahre I9D7 ge. 
fundene, kurznadelige Formen der gewöhnlichen Kiefer (Pinus silvestris L.) 
beschrieben. - Die eine Kiefernform wurde vom Verfasser im Friihling I9o6 
im Kirchspiele Hassle, Säby, im närdlichen Vä:>tergötland gefunden. Fiinf 
Exemplare derselben wuchsen ·im Walde am Ufer des Sees Vänern nahe 
Rörvik. Das in ·den Figuren 4 u. 5 abgebildete Exemplar war c. 3 m hoch; 
der Hauptstamm betrug unten c. 7 cm in Durchmesser; das Alter wurde au f 

Jl!fedde!. Jr. statens Skogs.f(irs(iksanstalt I9JO. 
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c. 1 2 J ah re geschätzt. Von der Basis des Hauptstammes gingen 4 stammähn
liche Aste aus. Der Hauptstamm war gut entwickelt mit gutem Längen
zuwachs. Die Aste, besonders deren letzte J ahrestriebe, w aren relativ fein. 
Die Nadeln waren alle verhältnismässig kurz, so besonders unten an den 
Jahrestrieben. An einem 30 cm langen Gipfelspross eines Astes erster Ord
nung waren dieNadeln an der Basis des Sprosses 12-rs--zo mm lang, 
an der Mitte 2 o-2 2 mm, 5 cm unterhalb der Spitze c. 2 5 mm, ger ad e 
unterhalb der Knospensammlung 25-30-40 mm. (siehe Fig. 4 u. 5; 
aus der Figur 4 geht der Unterschied zwischen der fraglichen Kieferfonn 
[der Kiefer links] und einer Kiefer mit normalen Nadeln deutlich hervor). 
Querschnitte durch Nadeln aus verschiedener Höhe des Jahressprosses der 
kurznadeligen Kiefer zeigten höchstens 5 Harzgänge. 

Die andere kurznadelige Kieferform stammt aus dem Gemeinwalde »Östra 
Holavedem im Kirschspiel Säby im närdlichen Småland. Nur ein einziges 
Exemplar wurde · geftmden (Fig. 6). Die Kiefer wuchs freistehend auf Weide
land nahe der Waldwärterwohnung Bygget. Sie war durch kurze Nadeln 
und dichten, nahezu kugelförmigen Wuchs ausgezeichnet. Der Hauptstamm 
war c. I, 5 m h och; das Alter wurde au f c. I 8 J ahre geschätzt. Zwei uritere 
Aste waren stammähnlich; der Hauptstamm war jedoch immer der kräftigste 
Stamm. Die Astquirle standen besonders dicht. Die Jahrestriebe waren alle 
relativ kurz. Der Gipfeltrieb des J ahres I 906 war jedoch 1 8 cm lang. Die 
Nadeln waren relatiY stark blaugrtin, besonders kurz, gewöhnlich imr c. I5 
mm lang. 7-20 mm !ange Nadeln kamen vor. Die Breite der Nadeln 
betrug c. I mm. Querschnitte durch Nadeln aus verschiedener Höhe des 
Sprosses zeigten höchstens 6 Harzgänge. 

Kurznadelige, lappländische Kiefenz. 

Einige in Norrbotten und Dalarna gefundene kurznadeligen Exemplare der 
lappländischen Kiefer (Pinus sz!vestris L. j? lapponica [FR.] HN.) werden hi er 
beschrieben. 

Zwei kurznadelige, lappländische Kiefern, beide sichtlich derselben Form 
e'!"L-~11 s:_1l n1'1~ de r Försterwohnung Fagerheden, in der Staatsforst Piteå 

1m Norrbotten gefunden worden. Sie wachsen beide auf Kiefernheide (Fig. 
7 u. 9). Die in Fig. 7 abgebildete Kiefer war im Juli 1908 c. 4,5 m hoch, 
der Stammdurchmesser in Brustböbe betrug c. 8 cm. Die Jabrestriebe waren 
deutlicb ktirzer als diejenigen der normal ausgebildeten Kiefern in der Nähe; 
der Höbenzuwachs war jedocb aucb an der kurznadeligen Kiefer ziemlicb gut. 
Das Alter wurde auf 45 Jabre gescbätzt. Die Nadeln waren äusserst kurz. 
Die meisten waren nur IO-I2 mm lang, so die Nadeln der Jabre I904, 
o6 und o7, die Nadeln des Jabres I9o5 jedocb bis 20 mm lang. Die Breite 
der Nadeln betrug c. I,5 mm. Querscbnitte durcb dieNadeln zeigten 4(-6) 
Harzgänge. Die Kiefer war steril. - Die in Fig. 9 abgebildete Kiefer war 
c. 5 m hocb; der Stammdurcbmesser in Brustböbe betrug c. 8 cm. Die 
Jabrestriebe waren bier von vallkommen normaler Länge. Die Nadeln· des 
Jabres I9o5 waren aucb bier die längsten, bis 25 mm lang; dieNadeln der 
Jahre 1904, os und o7 waren nur I2-I5 mm lang. Die Breite der 
Nadeln betrug nabezu 2 mm. Querscbnitte durch die Nadeln zeigten 3-5 
( -8) Harzgänge. Auch diese Kiefer war steril. - Beide bei Fagerheden 
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gefundenen kurznadeligen Kiefern waren wie die lappländischen Kiefern hier 
im allgemeinen durch relativ spärlich verzweigte Aste ausgezeichnet (siehe 
Fig. 8 u, 9). 

Einige kurznadelige lappländische Kiefern aus Dalarna scheinen durch 
ihre reich und dicht verzweigten Aste eine ganz andere Form von kurznadeliger 
Kiefer zu vertreten. Drei Fundorte liegen aus Dalarna vor: Alfdal en, Mora
noret und Falun. Bei Alfdalen ist nur ein einziges Exemplar gefunden 
worden, bei Moranoret etwa 20, bei Falun 3· Die Alfdaler Kiefer var c. 2,5 
m hoch, der Stammdurchmesser in Brusthöhe betrug c. 4 cm. Der Stamm 
zeigte oben ziemlich guten, unten relativ schwachen Längenzuwachs. Bei einem 
relativ stark ausgebildeten, oberen Ast erster Ordnung (Fig. 10 b) waren die 
Nadeln des Jahres 1905 27-32 mm, diejenigen der Jahre 19o6-r9o8 
beziehungsweise 20-25, (r2-)r5-22 und r8-22 mm lang. An einem 
unteren Aste (Fig. ro c) hatten die Nadeln eine Länge von beziehungsweise 
2 o-2 2, c. 2 o, c. r 5 und c. r 2 mm. Zum Vergleich werden Masse der 
Nadellänge von einem oberen Aste erster Ordnung einer nahestehenden Kiefer 
von normaler Nadellänge (Fig. 10 a) mitgeteilt; die ·Nadeln der Jahre 1906 
-r9o8 waren hier 35-39, c. 36 und 35-39 mm lang. Die Nadeln der 
kurznadeligen Kiefer ·waren r,s- 2 mm breit; die Nadelquerschnitte zeigten 
4-6 Harzgänge. Die Kiefer war noch steril. - Die bei Moranoret gefnu
denen kurznadeligen Kiefern stimmten ziemlich nahe mit der Alfdaler Kiefer 
i.iberein (siehe Fig. II). Die Individuen waren 1-4 m hoch. Der Längen
zuwachs schien im allgemeinen ziemlich gut zu sein, jedoch in der Regel 
etwas schwächer als bei den nahestehenden normalnadeligen Kiefern. Die 
Aste waren von normaler Länge, relativ reich und dicht verzweigt. Die Nadel
länge variierte ein wenig an den verschiedenen Individuen (vergl. die Tabelle). 
3 von den Kiefern bei Moranoret trugen vereinzelte Zapfen an den 
oberen Asten. - In Fig. r 2 wird eine von GUNNAR ANDERSSON und H. 
HESSELMAN im Jahre 1902 bei Falun gefundene kurznadelige Kiefer agebildet. 
Ein Vergleich zwischen Figur r 3 und den Figuren r o und r r zeigt deutlich, 
dass die kurznadelige Faluner Kiefer mit denjenigen aus Alfdalen und Mora
noret nahern i.ibereinstimmt. 

Lappländische Ki'efern mit 7Jerspäteter Chlorophyl!bildung. 

Aus dem Jahre 1908 liegen in der schwedischen botanischen Litteratur 
zwei Angaben i.iber Funde von Kiefern mit verspäteter Chlorophyllbildung 
vor. GUNNAR SCHOTTE (>>Skogsvårdsföreningens tidskrift, fackuppl. 1908, S. 7 5) 
erwähnt zwei in Dalarna, Alfdalen und Särna, gefundene, weissnadelige Kiefern 
und GuNNAR SAMUELSSON (Svensk botanisk tidskrift, Bd. z, r 908, S. [57]) 
zwe1 auf anderen Fundorten im Kirchspiele Alfdalen gefundene Kiefern 
>>mit gelbweissen Jahrestrieben.» Alle die gefundenen Individuen werden 
im Sommerstadium beschrieben. Eine nähere Beschreibung der von SA
MUELssoN bei Navardalen gefundenen Kiefer wie auch Beschreibung einer 
bei Särna von G. MuRELIUS gefundenen Kiefer mit verspäteter Chlorophyll
bildung, Beschreibungen der beiden Kiefern im Herbsstadium, werden hier 
mitgeteilt. 

Die beiden näher untersuchten Kiefern gehörten der lappländischen 
Kiefer (Pinus silvestris L. f3 lapponica [FR.] HN.) an. Nachdem sie beim Her-
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vorspriessen der Sprosse im Friihling gelbweisse Nadeln gehabt hatten, waren 
im September alle Nadeln mehr oder weniger griin und chlorophyllfiihrend. 
Die unteren Nadeln des Jahrestriebes waren gewöhnlich alle vallkommen griin. 
Die oberen N adeln aber zeigten noch deutlich abnorme Chlorophyllbildung; 
sie waren nämlich nach oben zu stark gelblich, und die gelbe Farbe tönte 
sich nach unten allmählich ab und ging in normale, griine Farbe iiber. An 
den beiden untersuchten Kiefern mit verspäteter Chlorophyllb.ildung schienen 
die am stärksten sonnenbeschienenen Nadeln oder Nadelteile am spätesten eine 
griine Farbe anzunehmen. - Die Navardaler Kiefer war im Herbste Igo8 c. 
I I dm hoch, ·der Stammdurchmesser betrug unten c. 3,2 cm. Das Alter 
wunile auf c. I s J ahre geschätzt. Der Höhenzuwachs war gut mit einem 
letzten, c. I s cm langen J ahrestriebe. - Die Särnaer Kiefer war c. 3 m 
hoch, der Stammdurchmesser unten betrug c. I I cm. Das Alter wurde hier 
auf c. 3 o J ahre geschätzt. Der Höhenzuwachs war au ch hi er ziemlich gut, 




