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BOTANISKA NOTISER 
UTGIFNE AF 

AL, ED. LINDBLOM. 

M 1. Lund den 1 Maj 1839. 

Anmälan. 
Mnom Linnés fädernesland hafva visserligen naturvetenskaperna och 

isynnerhet Botaniken alltjemt med ifver och framgång studerats; men 

detta studium har dock hufvudsakligen vant inskränt till Universi- 

teterna och Hufvudstaden. Mången, som under Universitetsåren 

med ifver omfattat detsamma, har sedermera, försatt i en annan 

verkningskrets, lagt det till sido, icke sä mycket derföre att han 

förlorat håg eller saknat tid att odla detsamma, som fastmera eme¬ 

dan han, utan annan beröring med likasinnade vetenskapens idkare 

än den, som genom en vidlyftig och kostsam korrespondens kan 

åstadkommas, saknat all upmuntran att vidare fortsätta detta stu¬ 

dium, äfvensom medel att få de tvifvelsmål lösta, som hos honom 

kunnat upstå. Har han gjort någon observation, som synts honom 

intressant, har han icke eg t något ställe, der han genast kunnat 

meddela den åt allmänhetens närmare pröfning; har han funnit nå¬ 

gon antingen för hela landet eller för sin provins ny vext, har han 

ej kunnat framställa sin uptäckt för den botaniska allmänheten, så¬ 

vida han ej händelsevis stått i kommunikation med någon af lan¬ 

dets celebrare Botanister; och icke heller kan man skäligen af des¬ 

sa begära att de på en inländsk vidlyftig korrespondens, som för 

dem ofta kan vara af mycket underordnadt intresse, skola upoffra 

en betydlig del af sin tid, hvilken till större båtnad för vetenska¬ 

pen kan användas på stora ingripande arbeten. De uptäckter, som 

skett i ena delen af landet, hafva sålunda icke sd sältan under fle¬ 

ra är förblifvit obekanta för vetenskapens idkare i en annan del. 

Med få ord: det har saknats ett föreningsband mellan landets Bota¬ 

nister; utbyte af idéer och observationer har icke egt rum; ensidig¬ 

het och ett mer eller mindre direkt, om ej nedsättande, så dock 

misskännande af hvarandras förtjenster har deraf blifvit en snart 

sagdt nödvändig följd; hvilket allt på ett högst menligt sätt inver¬ 

kat på hela vetenskapen. Men denna har äfven i ett annat hänse¬ 

ende lidit. Man har nemhgen allt mera börjat betrakta Botaniken 
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som en blott tjenarinna för ekonomi och medicin; man har snart 

sagdt frånkänt den värdigheten af en vetenskap och med ett visst 

förakt ansett sä väl den som dess idkare. Något som den ingalun¬ 

da förtjenar; ty ehvad man afser den som vetenskap eller som blott 

bildningsmedel intager och försvarar den sin plats vid sidan af en- 

hvar annan och låter sig icke undanträngas. 

Att motarbeta och åtminstone till någon del söka häfva nyss- 

nämda olägenheter, är afsigten med denna tidsskrift, hvaraf till en 

början ett hälft eller helt ark hvarje månad utgifves. Ben kommer 

att i främsta rummet uptaga allt, som kan tjena att sprida mera 

ljus öfver Skandinaviens Flora: t. ex. monografier öfver slaglen, 

diagnoser, beskrifningar och anmärkningar öfver nya, mindre kända 

eller i andra hänseenden märkliga arter, vextgeografiska öfversig- 

ter och upsatser öfver enskilda trakters vegetation, o. s. v. 2:o Af- 

handlingar i vextfjsiologi, vextanatomi, m. m. 3:o Smärre notiser 

och korrespondens-artiklar. 4:o Anmälande af inom Skandinavien 

utkomna botaniska arbeten och afhandlingar. 5:o Anmälande af vig- 

tigare utländska arbeten. 6:o Smärre notiser ur utländska Journa¬ 

ler, som kunna vara af intresse för Skandinavien. 

Denna plan är således ungefär densamma, som ligger till grund 

för Flora oder Botanische Zeitung, hvilken med ett kort afbrott allt¬ 

sedan 1802 utgifvits i l'<eyensburg och på ett oberäkneligt sätt bi¬ 

dragit att i Tyskland utbreda Botanikens studium samt sprida intres¬ 

se och aktning för detsamma. Att närvarande tidsskrift i sin mån 

inom Skandinavien måtte bidraga till samma mål är u t gifv ar ens in¬ 

nerligaste önskan; till hvad grad den kan realiseras beror på det 

sätt, hvarpå den omfattas särdeles af Skandinaviens yngre Botani¬ 

ster, hvilka ulgifvaren härmedelst inbjuder att genom meddelande 

af upsatser och afhandlingar bidraga till ernåendet af det gemen¬ 

samma målet. Dessa afhandlingar kunna vara författade på Sven¬ 

ska, Danska, Norrska eller Latinska språken, och torde de, äfven- 

som alla notiser, för hvilka i tidsskriften önskas plats, addresseras 

antingen till ”redaktionen för Botaniska notiser” eller ock, 

tills vidare, till Magister H. H. Bingius i Lund, hvilken under 

utgifvarens snart förestående resa benäget åtagit sig redaktionsbe- 

sväret. Lund den 1 Maj 1839. 

V* 

%åJL, JEd. JLindblom• 
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, 1. Vårens antag:. 

Forstå Stycket. 

Bland sinnliga föremål gifvas väl få med större tjusnings¬ 

kraft än ordet Vår; knappast något som Skalderne oftare 

besjungit; icke något som lika gemensamt anslår hvarje va¬ 

relse med känsla och lefnadslust. Och hvad innebär icke 

våren för blomsterverlden? Upvaknandet till ett nytt lif. 

Och för Botanisten — föga mindre. Är då våren så herrlig 

och skön i Norden? Blott i hoppet, här i bokstaflig mening 

grönklädt; men knappast i den grå verkligheten, åtminstone 

icke i Upsala, ”Yårens blommor11 äro rätt tunnsådde på de 

öppna nakna fälten; ”vårens ljumma vindar,” ”Zephirens 

flackt1* o. d. synes mest vara en saga, lånad från Hesperi- 

demes land. Dock hvarföre klaga just ders hvarest man städ¬ 

se omgifves af den högre, herrliga våren i menniskolifvet, 

af de oförgängliga blommorna i menniskosinnet. De skym¬ 

mas icke ens af den vanliga vårens eljest prisade ”Maj-skyar” 

som likväl rätt ofta nedgjuta frusna, stelnade tårar. Huru 

efterlängtadt är likväl icke hvarje vårens förebud! Huru kär 

hvarje helsning från södern med de återvändande flyttfoglar- 

ne! Huru mången undran huru snart den kära gästen skall 

anlända till vår kust och sen till våra berg! Gifvas då inga 

lagar för dess antåg? Jo visserligen; i naturen, det mest 

"lagbundna rike, sker intet af slump eller nyck; men dessa 

lagar missförstås så lätt, emedan tolkaren så ogerna afstår 

från att tillika afgifva sitt votum, sitt tycke, hur det borde 

vara. Naturen är.ändå det största snillet; forskare med ett 

lån deraf vakte sig att förmycket commentera naturens ora¬ 

kelsvar; afskrifvare utan detta lån att icke förkasta hvad dem 

icke synes nog platt, prosaiskt och handgripligt! 

Från den jordens trakt, som försmäktar i evig sommar, 

der träden vanligen fälla sina löf den heta årstiden och ut¬ 

skjuta nya skott den regnfulla, som egentligen motsvarar vår 

höst och vinter, vandrar våren, som välbekant, anförd äf den 

stigande solen, vexelvis mot södra och norra hemisferen. För- 
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sta [rågan blir således huru skyndsam är dess tåg-ordning 

då den återvänder mot Norden? öfverhnfvnd två och en half 

Svensk mil om dagen, eller nära fyra dygn fordras för hvar- 

je geografisk grad. (Ti sade öfverhiifvud, ty störande in¬ 

verka härpå en mängd lokala förhållanden, hvilka skola af- 

handlas i ett följande stycke). Man har kommit till detta 

resultat genom observationer under samma år af blomnings¬ 

tiden hos sådane växter, som hafva en stor utbredning efter 

latituden. Uti Regensb. Botan. Zeit. JS30 N. 23. finner man 

en mängd intressanta facta uplysande detta förhållande, men 

ock utvisande stora anomalier, hvilka dock till en stor del 

kunna förklaras. Så f. e. blommade körsbärsträdet (Prunus 

Cerasus) år 1829 i Parma d. 12 Apr., i Ziirich d. 15 Apr., i 

Tiibingen den 24 April, i Jena d. 1 Maj, i Berlin d. 16 Maj, 

i Greifsvald d. 19 Maj. - Härvid bör dock tillika anmärkas, 

att de sydliga orterna hafva en betydligare höjd öfver hafvet 

än de nordligare, liksom att stundom ett slillestånd i vårens 

framryckande inträffar, under det den andra dagar mera fort— 

skyndar. Imellertid synes denna grund för beräknandet af vå¬ 

rens antågande, i Botaniskt hänseende åtminstone, rigtigare 

än blotta observationer på thermometer-förhållander, dels 

emedan dessa modifieras af en mängd andra lokala *) och fy¬ 

siska förhållanden, till och med genom varmans olika fördel¬ 

ning imellan dag och natt, dels såsom hämtade af vexterna 

sjelfva. I sammanhang härmed tillåta vi oss anmärka, att 

man synes i vexlgeografien allt för mycket begagna lån ur 

Fysik, Meteorologi o. s. v. och för litet gifva akt på vexter¬ 

nas egen historia, för att sedan sammanbinda den med de 

förra. 

Nämnde resultat är egenteligen hämtadt af förhållandet i 

mellersta Europa. Ändamålet med närvarande upsats är huf- 

vudsakligen att upmana Skandinaviens Botanister att kom- 

*) Spetsbergen f. e. äro belägna öfver den ideella eviga snögränsen, 

men som snöen bortblåser framlockar den lilla quantitet varma, som 

eljest oj vore tillrackelig till snöens smällande, en torftig vegetation. 
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mande år samtidigt fortsätta denna kedja af observationer 

efter heja landets längd. Af flera anledningar synes oss som 

våren mot den högre norden skulle långt mer fortskgnda, 

åtminstone inom hvardera af de trenne större regioner, hvar- 

uti vi i vegetativt hänseende ville indela Sverges kustpro- 

vinser, efter dess trenne olika hafs-bassiner, nemligen Ve- 

sterhafvets, Östersjöns och Bottniska vikens. Hvardera af 

dessa hafva de mest bestämda olikheter, icke blott i afseen- 

de på der förekommande arter, utan fast mer uti egendom¬ 

ligt lynne i vegetationens character. Rummet tillåter icke här 

utföra detta ämne5 blott anmärka att Yesterhafs-regionen har 

en torftig vårvegetation, men yppig höstvegetation; Öster- 

sjö-regionen har jemförelsevis en rikare vårvegetation; Bot- 

tenhafs-regionen en mer concentrerad sommar-vegetation. Att 

en gemensam hafsbassin mycket bidrager att kring sina ku¬ 

ster temmeligen jemt fördela varman och våren, synes icke 

tvifvel underkastadt; äfvensom härmedelst kan förklaras, 

hvarföre skillnaden emellan vårens ankomst till Stockholm 

och Gefle är större än den efter afståndet borde vara, då det 

förra ligger på Östersjöns (i inskränktare mening), det sed- 

nare vid Bottenhafvets kust. Enligt flera upgifter kommer 

våren under vissa år till och med tidigare till de nordligare 

än sydligare kusterna af Bottenhafvet, allt efter som Botten- 

hafvet om våren aflastar sin is på ena eller andra stranden. 

Sådana tillfälligheter äro visserligen förtjenta af upmärksain- 

het för bedömmandet af sen eller tidigare vår. 

Lika mycket vigt som observationer på vexternas blom¬ 

ning, eger äfven trädens löfsprickning. Yi ega visserligen 

flera observationer deröfver, men icke antecknade under ett 

och samma år på flera orter, som i detta fall är af största 

vigt. Löfsprickningen är både lättare att observera, och till 

och med säkrare, då en och annan blomma så lätt framloc¬ 

kas af ett eget gynnande läge innan dess allmänna blomning 

inträlFar, men löfsprickningen observeras i massa. Löfsprick¬ 

ningen är af alla momenter det som mest inverkar på ett 

landskaps fysiognomi; det är väl snarast af denna man bör 
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hämta svaret på frågan: När hafva vi vår? Några torde vil¬ 

ja räkna den från islossningen, men i S. Sverge inträffar 

denna ofta flera gånger midt i vintren; andra från första 

blomma (Corylus eller Tussilago), men på dessa följer ofta 

skarp vinter, och i Skåne är under vissa synnerligen blida 

vintrar gräsvallen alltjemt grön oeh blommor att plocka i 

Januari och Febr.; andra från såningstiden, men denna är 

högst oregelbunden efter olika landskap. Om vi skulle med- 

gifva vårens början med Sälgens (Salix Capræa) blomning, 

så antaga vi full vår först med björkens löfsprickning *), 

ehuru våren derigenom i de nordligaste orterna framflyttas 

till sommarnes gräns. Men vi tro detta vara naturenligt; de 

vexter, som äro utspridda från sydligaste Europa till det nord¬ 

ligaste, äro på förra stället vårblommor. Grunden till de 

nordiske ländernas torftighet på arter får alldeles icke sökas 

ensamt i dessas lägre temperatur; ty naturen frambringar 

egna vextarter så väl för denna, som för en högre; utan uti 

den kortare vegetalions-cyclen. Södern har redan afslutat 

flera nya blomgenerationer medan nordens fält endast fram¬ 

visa snö och rimfrost-blommor; söderns sommarvegetation 

sträcker sig aldrig till norden. Derföre framvisar Södern al¬ 

drig hela sin blomsterrikdom så på en gång på en tafla som 

den höga norden, hvarigenom ett bördigt nordiskt landskap 

(f. e. Medelpad) under högsommaren framvisar en rikare yp¬ 

pigare vegetation än många mångdubbelt artrikare länder i 

söder på en gång kunna framvisa. 

Yi hafva redan nämnt att vårens framskridande icke ute¬ 

slutande beror af en stigande medeltemperatur, ulan äfven 

dess fördelning mellan dag och natt. Yarma dagar med kal¬ 

la froslnälter hindra, som bekant, vårens framskridande mer 

än en lägre jemnare fördelad varmegrad. Men alla vexter 

retarderas deraf icke lika mycket; en del fordra en längre, 

jernn, om än lägre, varma; andra en högre varmegrad, utan 

*) Vi hafva företrädesvis valt dessa bada träd såsom vexande öfver allt 

till rikets yttersta gränsor både i norr och söder. 
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att så mycket lida af* nattfroster. Häraf skulle vi vilja här¬ 

leda den förändrade, stundom omvända, ordning hvaruti flera 

vexter blomma uti ett nordligare och sydligare klimat. Nä¬ 

stan alla exempel, som man häruppå upgifvit, äro likväl häm¬ 

tade af odlade vexter, f. e. Sädesslagen, Hästkastanien, och 

bero till en del af olika såningstid m. m. Bland den verkli¬ 

gen inhemska vegetationen skulle vi tro anomalierne i detta 

fall vara långt mindre. Att vexter flyttade till ett för dem 

främmande luftstreck framvisa sådane, förundrar oss icke. Som 

ett exempel på dylika förhållanden må anföras Syrenen (Sy¬ 

ringa vulgaris); den blommar i Skåne vanligen i Maj, men 

ehuru af sydlänskt hemlandsätter den der nästan aldrig frukt; 

i Upsala blommar den nära midsommar och sätter årligen 

ymnigt frukt. Vi kunna icke finna någon annan orsak dertill 

än att i det sydligare Skåne skadas fröredningsdelarne, de 

ömtåligaste hos hvarje vext, af nattkylan ; men icke i Upsala 

der de först blomma sen denna uphört. (Jemför hvad straxt 

nedanför änföres om fruktträden). 

Ännu betydligare påskyndas vårens framskridande afluf- 

tens fuktighet och regn. Hvem vet icke huru underbart ett 

vårregn lifvar och liksom med ett språng framdrlfver vårve¬ 

getationen ; huru allt, äfven med klara varma dagar, synes 

stå stilla under en torr himmel. Vårregnens verkan är så 

öfverraskande stor att man trott sig böra söka förklaringen 

dertill uti den electriska spänning i atmosferen, hvarmed de 

ofta äro förenade. — Det är en allmänt herrskande tro, att 

regn i blommorna om våren skulle skada dessas befruktning 

och således fruktbarheten. Theorien är likväl icke äldre än 

sexualsystemet, hvarifrån den utgått. Vi för vår del äro öf- 

vertygade, om icke just om motsatsen *), åtminstone derom 

att detta inflytande är högst obetydligt mot den skada som 

tillfogas genom frostnätter under blomningen. Dessa förstöra 

alldeles frörednings-delarne; efter inträffandet af sådana un- 

*) Man ser likväl att f. e. Rågen, Enen m. fl. bäst ryka på klara 

mellanstunder mellan regnskurar. 
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der blomningen hafva vi alltid sett fruktsättningen felslå, men 

aldrig såsom följd af några regnskurar i frukträdens blom¬ 

mor. Man observere Hasslen. Framlockas den tidigt till 

blomning under varma solskensdagar med skarpa frostnätter 

lemnar den ingen frukt; riklig åter om den blommar sedna- 

re, äfven under regnig väderlek, men utan nattfroster. Så tro 

vi äfven förhållandet vara med fruktträden. Dessas fruktbar¬ 

het beror dock till en del äfven af föregående års mer eller 

mindre gynnande väderlek för knoppbildningen, ett förhål¬ 

lande som man likaledes öfversett. 

Yi skola i ett följande stycke afhandia de lokala omstän¬ 

digheter m. m., som inverka på vårens framskridande. 
El. Fries 

ITtgifvarens anmärkning 

Det intressanta och vigtiga i de i åfvaninförda upsats fö¬ 

reslagna observationer är så i ögonen fallande att det ej be- 

höfver närmare utvecklas. Att tidsskriftens utgifvare med nöje 

och tacksamhet emottager alla hithörande observationer för 

att sedan till ett helt ordna oeh sammanställa dem, behöfver 

han ej nämna. Bland vexter, hvilka synas egnade till anstäl¬ 

lande af observationer öfver blomnings- och löfspricknings- 

tiden i olika trakter, vill han här upräkna allenast följande: 

Galanthus , Corylus, Daphne mezereum , Anemone hepatica 

och nemorosa, Primula veris. Alnus glutinosa, Betula alba. 

Fraxinus excelsior, Ribes Grossular ia. Salix caprcea och 

pentandra, Prw?2tt«yarterna, Pyrus communis och malus, Fa¬ 

gus, Carpinus, Cimus campestris, Æsculus, Convallaria ma¬ 

jalis, Sambucus nigra. Tussilago far far a och petasiles, Ti¬ 

lia europcea, Acer platanoides, Sorbus aucuparia; m. 11. 

Å 8 nummer af Botaniska Notiser för 1839 kan med i R:dr B:ko 
prenumereras i Stockholm hos Fritze et Bagge, i Upsala hos Lundeqvist, 

i Lund kos Gleerup, i Köpenhamn i Gyldendalska Bokhandeln; samt, 
med tillökning af postarvodet, pä alla Postkontor i riket. 

hund, tryckt uti Berlingska Boktryckeriet, i»4i. 
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Sören Christian Sommerfelt föddes d. 9 April 1794 på 

gården Sukkestad på Soten i Agershiis Stift i Norge. Hans 

fader var Amtmannen öfver Christians Amt, Christian Som¬ 

merfelt, som dog 1811; modren Anna Sofia Hagerup, en dot¬ 

ter af Justitie—Rådet Byfoged Hagerup i Christiania. — Be¬ 

gåf vad med ett lifligt lärgirigt sinne och ett förlräffeligt minne 

fattade Sommerfelt redan som barn lust för vetenskaperna, 

dervid handledd af sin lärde insigtsfulle fader. Nuvarande 

soknpresten i Grans pastorat på Hadeland Hieronymus He¬ 

yerdahl var då faderns närmaste granne, och han blef äfven 

sonens lärare, och under hela dess lifslid dess varmaste trog¬ 

naste vän. År 1810 reste Sommerfelt till Köpenhamn, vid 

hvars Universitet han 1812 blef student. Redan underbarn- 

åren röjdes hos honom en utmärkt naturlig fallenhet för na¬ 

turvetenskaperna; hans skarpa blick, utmärkta observations¬ 

förmåga och högst ovanliga lätthet och säkerhet att genast 

upfatla hos naturföremålen deras åtskilnader och deras karak¬ 

teristika kännemärken, utvecklades redan tidigt. Hans fader, 

sjelf nalurkännare, (14:de och 15:de häftena af Topographisk 

Journal för Norge innehålla en af honom författad beskrif- 

ning öfver Christians Amt, hvari äfven förekommer en för¬ 

teckning öfver de i denna trakt då funna vexterj egde en li¬ 

ten samling af fossilier och vexter samt ett godt bibliotek. 

*) För de i denna upsats innehållna upgifter liar Utg. hufvudsakligen 

alt tacka Kand. Fr. Schiibeler i Kristiania, hvilken, enligt dess egen 

upgift, erhållit de flesta af Sommerfelts lärare och varmaste vän, Kyr¬ 

koherden H. Heyerdahl i Gran. 
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Genom begagnandet af dessa, och en daglig vägledning af fa- 

dren, väcktes, närdes och förökades sonens håg särdeles för 

Botaniken. Såsom student egnade han sig med ännu större 

frihet och ifver ål denna vetenskap, dervid vägledd af Elats- 

Rådet Professor Hornemann; och ehuru han från början äm¬ 

nat studera teologi, öfvergaf han likväl snart detta studium 

för alt ensamt och uteslutande egna sig åt naturvetenska¬ 

perna, dertill äggad (såsom han sjelf säger i inledningen till 

Supplementum Floræ Lapponicæ) af elt på regeringens löfte 

giTindadt hopp, alt såsom lärare i dessa vetenskaper blifva 

anstäld vid det i Kristiania kort förut inrättade Universitet. 

Men sedan han förgäfves under trenne år väntat på upfyllan- 

det af detta löfte, vände han sig åter till Teologien, och un¬ 

dergick 1816 i Kristiania teologiska einbetsexamen med hög¬ 

sta betyget. Den 28 Maj 1818 gifte han sig med Jörgine 

Krohn, dolter af aflidne Major Krohn. Samma år utnämndes 

han till Pastor i Saltens Pastorat i Nordlanden. I det landt- 

liga lugn han här njöt, använde han alla från sin tjenstbe- 

fattning lediga stunder på undersökningen af den trakt der 

han vistades och den natur, hvaraf han omgafs. Resulta- 

terna af dessa undersökningar har han nedlagt dels i sin be- 

skrifning öfver Salten, dels i Supplementum Floræ Lapponi- 

cæ. — År 1824 blef han enligt sin önskan härifrån förflyttad 

till residerande Kapellan vid Askers pastorat i Agershus 

Stift nära Kristiania, hvarest han oförtrutet fortsatte sina bo¬ 

taniska forskningar. Han hade här sin lilla men trefliga bo¬ 

ning vid Bjerke Annexkyrka, och det var här som Utg. un¬ 

der sin resa i Norge 1826 gjorde hans bekantskap. Under 

sommaren 1S27 företog Sommerfelt en högst besvärlig bo¬ 

tanisk exkursion till Bergens slift, och det var under denna 

som han ådrog sig den sjukdom, som mot årets slut angrep 

honom och hvarifrån han sedermera aldrig blef fullkomligt 

frisk. År 1828 blef han befordrad till Kyrkoherde i Ringebo 

pastorat i en bland den hen liga Guldbrandsdalens herrliga- 

ste trakter. Äfven här fortfor han alt, sa vidt helsa och 

krafter medgäfvo, alltjemt sysslosälta sig med sitt favorit- 
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studium ända tills sin död, som inträffade den 28 Decem^ 

ber 1838. 

Sommerfelt var lång till vexten, men af svag kroppsbygg¬ 

nad, så att det endast var hans utmärkta ordentlighet och 

måttlighet, i förening med en oafbruten nästan outtröttlig verk¬ 

samhet, som gjorde att hans helsa förblef god, ända tillslu¬ 

tet af 1827, då han hemsöktes af en ytterst sträng nervfe¬ 

ber, som i hög grad försvagade honom och hvars följder 

han aldrig fullkomligt kunde öfvervinna, så alt han ifrån den 

tiden knappast egde någon riktigt frisk dag. Isynnerhet för¬ 

svagades synnerverna, så att han under de sednare åren all¬ 

deles icke på något sätt kunde anstränga sina förut så skarpa 

ögon, hvarigenom han beröfvades nöjet att läsa, äfvensom 

alt undersöka sina favoriter, mossor och lafvar. Det största 

nöjet skänkte honom en trädgård, som han ej utan möda och 
s 

kostnad anlagt utanför sin utmärkt väl belägna prestgård; 

här, äfvensom i rummen, odlade han en ej obetydlig mängd 

blommor. — Ju mera man blef bekant med honom, desto 

intressantare fann man honom och desto mera älskade man 

honom. De dagar Utg. år 1837 tillbragle hos honom räknar 

han bland de intressantaste under denna i så många hänse¬ 

enden intressanta resa. Sommerfelt var på sin tid Norges 

utmärktaste och mest skarpsynte Botanist, hvilken så väl 

vetenskapen i allmänhet, som Norges Flora i synnerhet, har att 

tacka för många intressanta och vigtiga uptäckter. Han hade 

för afsigt att utarbeta en flora öfver Norge; en plan, hvars 

realiserande tillintetgjordes genom hans långvariga sjukdom. 

Han var en uplyst teolog, en samvetsgrann och nitisk reli-r 

gionslärare, en öm make och far. Han efterlemnade maka 

och 9 barn. 

Han var medlem af Vetenskaps-Akademien i Stockholm, 

Kongl. Norske Yidenskabers-Selskap i Trondhjem, den Phy- 

siographiska Forening i Kristiania, Fysiografiska Sällska¬ 

pet i Lund. 

Sommerfelts skrifter och afhandlingar äro, såvidt Utg. 

Känner, följande: 
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Supplementum Floræ Lapponicæ. Christianiæ I82(i. 

I det Kongl. Norske Videnskabers-Selskabs Skrifter i 
i 

det 19:de Aarhundrade 2:t Bind 2 Hefte: 

Physisk-Ekonomisk Beskrivelse over Saltdalen i Nord¬ 

landene. 

I Magazin for Natur-Videnskaberne: 
Aarg. 1823, h. 3. 

Bidrag till den Norske Ornithologie, 

Aarg. 1824, h. 1. 

Beskrivelse over to mindre bekjendte grønlandske Planter 

Lychnis tritiora og Draba oblongata. 

Aarg. 1824, h. 4. 

Om den rode Snee eller Sphærella nivalis Sommerf. Uredo 

nivalis Auctor. 

Aarg. 1827, h. 1. 

Bemærkninger ved Supplementum Floræ Lapponicæ. 

Cenangium dilfusum, Physarum vernum, Circinotrichum ru- 
V - 

fum, opdagede og beskrevne. 

Aarg. 1827, h. 2; Aarg. 1828, h. 1. 

Bemærkninger paa en botanisk Excursion till Bergens Stift. 

I Anden Rækkes första Binds 2 Hette: 

Bidrag till Spitsbergens og Beeren-Ejlands Flora efter Her¬ 

barier medbragte af M. Keilhau. 

I Vetenskaps-Akademiens Handlingar: 1823. 

Lichenologiska Bidrag. 

1834. 

Aspidium crenatum, en ny art Ormbunke fraa Norge (äfven 

beskrifven i Magazin for Natur-Videnskaberna 12 B. 1 h.) 

1S37. 

Glyceria norvegica Sommerf. og Agrostis svavcolens Bhjtty 

beskrefne. (Delta var Sommerfelts sista botaniska upsats.) 

Ett l>rof fa'ån Einné. 
Som allt hvad, som angår en for alla tider utmärkt och 

ryktbar man, eger märkvärdighet och intresse, och då redan 



så många bref från Linné äro tryckta, torde det ej vara 

opassande att här införa följande, hvilket blifvit Utg. benäget 

meddeladt af H:r Kandidat Brovall, som i Göteborg erhållit 

detsamma. 

irEdel och Högacktad H:r Directeur 

För det af H:r Sparrman ifrån Cap. b. spei öfverkomne 

bref, som H:r Directeuren behagat med posten öfversända, 

aflägger jag ödmiukast tacksäjelse; Det skulle fägna mig hö¬ 

geligen om jag på något sätt viste att kunna med min ringa 

tienst visa någon ärkiensla, hälst om något funnes uti aca- 

demiæ trägården som kunne behaga, då jag äfter första or¬ 

dres skulle visa min vördnad. 

H:r Sparrman berättar att han tillika sändt ett litet pac^- 

quet med uptorkade örter, som dock voro större än att det 

med posten till Upsala upsändas kunne. Skulle det samma 

äfven ankommit, skall jag hos H:r Directeuren vördsammast 

supplicera om det samma, då nogon resande går på Upsala, 

förbli Iver med all hög aktning 

Edel och Högacktad H:r Directeurens 

Upsala 1772 ödmiuke tienare 

d. 9. Novemb. Carl v. Linne 

Utanskriften: 

Directeuren vid Ostindiska Compagniet 

Edel och Högacktad Herren 

H:r Malm 

friibr Giötheborg.n 

Brefvet är försegladt med Linnés adliga sigill. Hand¬ 

skriften är vacker och utmärkt redig och tydlig, i alla afse- 

enden vida bättre än i det, som finnes afkopieradt i Linnés 

egenhändiga anteckningar Tab. 1., ehuru mycken likhet eger 

rum mellan de särskilta dragen och bokstäfverna. Delta 

bref skall blifva öfverlemnadt till härvarande Universitetsbi¬ 

bliotek, för att förvaras jemte de redan förut dit skänkta. 
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(/ Underrättelse om Sobres ia nar din a. 

meddelad af E. Fries. 

Horn.; 

Bland de många intressanta vexter, som Löjtnant Worm- 

skjöld hemförde från Grönland, var äfven ett Starrgräs, som 

han meddelade mig under namn af Kobresia scirpina minor. 

I Flora Dan. t. 1529 är den albildad under detta namn, 

men i blommande tillstånd. Herr Profess. Homemann fann 

den likväl vid närmare granskning alldeles skild derifrån 

och uptog den i sin Nomencl. Fl. Dan. p. 74 under namn 

af Kobresia nardina; ett utmärkt väl passande artnamn, då 

den genom sina tufviga syllika blad till sitt vextsätt liknar 

den bekanta Nardus strida. Nämde vext, som hittills en¬ 

dast blifvit funnen i Grönland, fans äfven i Junkersdalen vid 
o 

Virijaur i Luleå Lappmark 1837 af Studeranden J. Ång¬ 

ström, som med ett litet understöd af Kongl. Yetenskaps- 

Societeten i Upsala gjorde en resa genom Norska Nordlan¬ 

den och mellersta Lappmarken. Utom flera intressanta Bry- 

ologiska fynd, voro äfven några Phanerogamer, som H:r Ång¬ 

ström lemnade till min granskning, hvilka för Nordiska Flo¬ 

ran äro af synnerlig vigt, såsom Draba trichella, den i 

Kärnthen hittills endast funna Braya alpina *) och ofvan- 

nämde Kobresia nardina Horn. 

Utom det intresse denna sistnämnda vext har som en 

ny tillökning i Lappska Floran tillkommer äfven, att vi deri— 

genom sättas i tillfälle att uplysa dess verkliga slägte. Ehuru 

mycken likhet den har med en Kobresia, så att äfven H;r 

Denna upptäcktes af H:r Ångström på tvenoe särskilta ställen, 

nemligen Baadfjeldet i Norska Nordlanden och vid Säkkok i Luleå 

Lappmark. — (Till denna art hör utan all tvifvel den af Prof. Zet- 

terstedt på fjällryggen mellan Torneå Lappmark och Finnmarken d. 
13 Juli 1821 funna och i Prof:s resa genom Sveriges och Norriges 

Lappmarker 2:a delen p, 59 i noten anmärkta vext. Det enda 

ofullständiga funna exemplaret, som Prof. Zetterstcdt benäget lem- 

nat mig till granskning, öiverensstämmer i hufvudsaken med exem¬ 

plar meddeladt af Prof. Fries; det förra är endast mera hårigt och 

grenigt, äfvensom bladen synas något smalare. Utgifvarens tilläggi. 
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Ahgström först ansåg den för någon mindre form deraf, är 

den en verklig Carex med 2 märken och fröet inneslutet in-* 

om det flasklika frögömmet. Den hör till samma afdelning 

med' Carex pulicaris och capitata, men kan med ingendera 

förvexlas. Dess diagnos blir: 

Carex nardina, spica androgyna simplici ovata pauci- 

flora, superne mascula, stigmatibus binis, fructibus erectis 

stipitatis oblongo-lanceolatis utrinque acutis obsolete nervo¬ 

sis, ore bidentato, squamas subrotundo-ovatas obtusas late 

scarioso-margiriatas superantibus, culmo tereti foliisque su- 

bulatis canaliculatis, vaginis scariosis nervosis arcte cæspi- 

toso-involutis. — In Gronlandia, Lapponia Lutensi. 

Obs. Radix plurimis foliorum fasciculis stipatis dense 

cæspitosa. Folia rigida, culmum superantia, utplurimum cur¬ 

vata et, ut perennantia, ex parte emarcida; vaginæ radicales 

ferrugineae. Culmus laevis, uncialis circiter. Flores utrius- 

que sexus subterni; squamae fusco-feirugineae, infima acu-* 

minato-mucroiiata, reliquae obtusissimae. Fructus glabri, im¬ 

maturi laeves. 

y Öfversigt af Skandinaviens Dråber: af Al. Ed. 

Lindblom. 

Uti en utförligare afhandling, som kommer att införas i 

Kongl. Vetenskaps-Akademiens Handlingar, har jag mera 

monografiskt afhandlat detta slägle, dels till följe af de ob¬ 

servationer, hvilka jag under mitt vistande på Dovrefjeld i 

Norge 1837 var i tillfälle göra, dels till följe af den jemfö- 

relse och granskning af talrika exemplar af hithörande arter 

och former från olika trakter, som jag efter min återkomst 

fått emoltaga från Skandinaviens flesta Botanister, äfvensom 

från Prof. Hornschuch i Greifsvald. Ehuru utrymmet i denna 

lidskrift ej tillåter intagandet af denna afhandling i hela dess 

vidd, har jag dock ansett mig här böra meddela en synop¬ 

tisk öfversigt af de inom Skandinavien förekommande arter 

af slagtet Draba och deras utbredning, hvarvid jag vill för- 
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utskicka några anmärkningar öfver hela slägtets indelning i 

sektioner. 

Som bekant är, afsöndrade först R. Brown från slägtet 

Draba} sådant det af Linné begränsades, Dr. pyrenaica så¬ 

som eget slägte under namn af Petrocallis, hvilket hufvud- 

sakligen skiljes från Draba: loculis siliculae dispermis, fu¬ 

niculis umbilicalibus dissepimento adnatis, cotyledonibus obli¬ 

que accumbentibus; derefter afsöndrade Decandolle Draba 

verna et affines under namn af Erophila^ hvilket slägtes 

enda karakter innefattades i petala bipartita. De under Draba 

qvarstående arterna indelar Decandolle i 5 sektioner, hvilka 

han på följande sätt karakteriserar; 

1. Aizopsis: Perennes. Scapus nudus. Folia rigida cili¬ 

ata. Flores flavi. Stylus filiformis varius. 

2. Chrysodraba: Perennes. Folia non rigida nec carinata. 

Flores flavi. Stylus subnullus aut brevis. 

3. I^eucodraba: Perennes. Folia non rigida. Flores albi. 

4. Flolarges: Annuæ aut biennes. Stylus brevis. 

5. Drabdia: Annuæ aut biennes. Stylus nullus. 

Af dessa sektioner äro den första och femte ganska na¬ 

turliga och lätt distinkta; deremot synas mig de trenne öf- 

riga alltför artificiella och icke grundade på nog konstanta 

och utmärkta karakterer. Blommornas färg utgöra nemligen 

den enda skilnaden mellan Chryso- och Lenco-drabce, hvilka 

i allt öfrigt äro lika; men denna karakter är af ett vida un- 

derordnadt värde och icke absolut konstant. Sålunda har 

jag sjelf flerfaldiga gånger funnit Dr. alpina med bleka, nä¬ 

stan hvitaktiga blommor, och af Dr. glacialis har jag från 

Grönland sett lika beskaffade exemplar, hvilka man, då man 

blott ser på blommornas färg, svårligen kan skilja från torra 

exemplar af Dr. hirta, hvars blommor äfven i lcfvande till¬ 

stånd stöta i svafvelgult, hvilken färg de torra nästan alltid 

antaga. (Fortsättes). 

IiuEid, tryckt uti Berlingska Boktryckeriet, 1839. 



BOTANISKA NOTISER 
UTGIFNE AF 

AL. ED. LINDBLOM. 

M 3. liimd den 1 Juli. 1839. 

/ Öfver sigt af Skandinaviens Dr ab er: af Al. Ed. 

Lindblom. 

(Fortsättning från N:o 2.) 

Upsatsen slutade i förra numret med det påstående, att 

2:dra och 3:dje sektionerna af den ukf De Candolle gjorda 

indelningen af Draba ej åro, såsom endast grundande sig på 

blommans färg, genom nog constanta och utmärkta caraktårer 

åtskiljde. De Candolle synes åfven sjelf ha medgifvit det 

ofullständiga och mindre constanta häri, då han bland Ckry- 

sodraba upptagit den hos oss alltid hvitblommiga Dr. niva¬ 

lis Liljebi. {Dr. muricella Wahlenb. DC.}, och till denna 

hänför Dr. Casio Adams såsom en varietet, hvilken endast 

skulle skilja sig genom sv-afvelgula, ej hvila blommor. — 

Draba nivalis Liljebi. står äfven i öfriga hänseenden vida 

närmare Leucodraba än Chrysodrabæ, hvilket således än vi¬ 

dare bestyrker vårt påstående om det osäkra i dessa sek¬ 

tioner. Härtill kommer slutligen, att blommornas färg allde¬ 

les icke tages i betraktande vid de återstående tvenne sek¬ 

tionerna, der Dr. aurea bland Eolarges och Dr. nemorosa 

bland Dråbella hafva- gula blommor. — Beträffande åter 

skilnaden mellan sektionerna Leucodraba och Eolarges > så 

innehålles denna ensamt i rotens varaktighet, i det denna 

hos Leucodraba är mångårig, men deremot hos Holarges 

endast skulle vara en- eller två-årig; men nu äro de arter 

af denna sista sektion, hvilka jag varit i tillfälle att granska, 

oftast mångåriga; sådant är förhållandet med Dr. incana L. 

{Dr. confusa et contorta apud DC.), hvilken på Dovre är 

allmän och framträder under många former, samt är der i 
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allmänhet vida yppigare an i Sverges lägre trakter; rneii 

äfven på de flesta exemplar från sistnämnda trakter, har jag 

nästan alltid nedanför sista årets bladrosett funnit märken 

efter de föregående årens, hvilket redan förut är anmärkt 

så väl i Mert. och Kochs Deutschl. Fl. 4. p. 560, som ock 

af C. A. Meyer i Ledebours Flora Altaica 3. p. 82. I Hor- 

nemanns herbarium har jag sett talrika exemplar af Dr. au¬ 

rea Vahl, hvilka alla haft påtagligen mångårig rot; och 

denna art är äfven i den nyligen utgifna katalogen öfver 

Köpenhamns botaniska trädgård uppförd som mångårig. Stif¬ 

tet hos denna art är slutligen betydligen långt, nästan som 

hos Dr. aizoides. — Med anledning af hvad jag nu i kort¬ 

het anfört anser jag, att sektionerne Chryse dr ab aLeuco- 

draba och Holarges böra förenas till en enda, hvarjemte 

jag ock anser, att slägtet Eropkila bör återförenas med 

Draba och deraf bilda en egen sektion. Jag ville alltså 

föreslå det slägtet Draba indelades i följande sektioner: 

1. Aizopsis: Perennes; scapus nudus; folia rigida ciliata 

glabra; flores flavi. — Nulla scandinavica. 

2. Drabæa: Perennes; scapus nudus 1. caulis foliosus ; fo¬ 

lia mollia plus minus pilosa; flores flavi 1. albi. 

A. Siliculis ovalis 1. ovalibus. 

Z?, Siliculis lanceolalis I. oblongis. 

3. Drabella: Annuæ; caules foliosi; folia ovata; petala in¬ 

tegra flava 1. alba. 
/ „ 

4. Erophila: Annuæ; scapus nudus; petala hipartita alba. 

I fråga om de Skandinaviska arternas geografiska utbred¬ 

ning mom och utom Skandinavien, torde det vara tillräckligt 

att här anföra, det endast få arter äro gemensamma för Skan¬ 

dinaviens och södra Europas fjellsträckningar, men att der- 

emot de flesta Skandinaviska arter återfinnas i nästan alla 

länder, som omgifva nordpolen. — De arter, som tillhöra 

sektionerna Drabella och Erophila, undfly hos oss helt och 

hållet fjälltrakterna och förekomma endast i de lägre land¬ 

skapen. Bland arterna af sektionen Drabæa, äro deremot 
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alla alpinska, och endast Dr. incana förekommer derjemte i 

lägre, till och med kust-trakterna; men hela dess förhållande 
tyckes utvisa, att den har sitt egentliga hemland och cen¬ 
trum för sin vextkrets inom fjällen. INäst denna art är Dr. 

hirta mest utbredd och går längst ned mot inferalpina re¬ 

gionen. — De sydvestra mot hafvet belägna fjälltrakterna i 

Norge synas vara fattiga på Draba arter; åtminstone har 

jag hvarken på fjällen i Kristiansands Stift, eller på fjällen 

kring Molde och Grotten i Romsdalen varseblifvit någon en¬ 

da art; ej heller har Myrin under sin resa i vestra Norge 
antecknat någon annan än Dr. incana} och Blytt upptager 

i sin flora öfver Yoss i Bergens Stift ingen enda Draba. 

Denna brist på Draber kan således betraktas såsom en 
bland de flera karakterer, som utmärka vegetationen i de 

vestra mot hafvet belägna fjällen från den, som eger rum 

på de mera kontinentala i det inre af landetä belägna. Ett 
annat förhållande tyckes dock ega rum i de nordligare till 
Nordlanden och Finmarken hörande trakterna, ehuru det för- 
tjenar anmärkas alt Lessing i sin förteckning öfver Lofodens 
vexter endast upptager Dr. incana och Dr. lapponica (Dr. 

Wahlenbertjii). — Enligt den upplysning Læstadius i bref 
meddelat mig, äro arterna af detta slägle inom Torneå Lapp¬ 

mark vida sälsyntare, än inom Luleå och Piteå Lappmarker. 
Efter dessa anmärkningar vill jag öfvergå till framsläll- 

gen af sjelfva arterna. 

DRABA Dill. L. silicula ovalis; oblonga 1. lanceolata, 

compressa 1. convexiuscula integra ; supra torum ses¬ 

silis 5 valvulis dissepimento stylifero parallelis 5 semina 

in quoque loculo 4—6— plurima; biserialia; pendula; 

immarginata 5 funiculis liberis 5 cotyledones accumbentes 5 

stylus brevis: stamina edentula. 
v / 

Sectio : Drabæa. 
A. Siliculis ovalis l. ovalibus. 

1. D. alpina L. rosulis expansis, foliis oblongo-lanceoja- 
tis subacutis sparse pilosis ciliatis, scapo nudo pube- 
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scente, pedicellis pilosis, siliculis subovalibus, stylo bre¬ 

vi, stigmate capitellato. 
Dr. Alpina et Dr. oxycarpa Sommerf. in Mag. for l\Jat. Vid. 11. p■ 240. 

Fig. Fl. Dan. t. 56. Wahl. Lapp. t. 11. f. 4. Sv. Bot. t. 771. 

Reich. Icon. Bot. fig. 1036—1038. Exs. Herb. norm. fasc. 5. n. 19. 

a. legitima: spitamæa et ultra, scapis sparse stellato—pilosis, 

petalis obo vatis, pedicellis fructiferis erecto-patulis race¬ 

mosis, siliculis oblongo-ovalibus utrinque obtusis glabris. 

p. hebecarpa: minor, pollicaris—digitalis, scapis usque a ba¬ 

si densius longiusque pilosis, petalis magis rotundatis, 

pedicellis fructiferis subpatentibus subcorymbosis, sili¬ 

culis late-ovalis acutis praesertim margine pube tenui 

vestitis. — Dr. alp. p. Brown Verm. Schr. 1. p. 369. 

y. brachycarpai: strictior, fere pedalis, pedicellis fructiferis 

erectis racemosis, siliculis parvis rotundato-ovalis gla¬ 

bris, stylo longiori, stigmate manifeste bilobo, semini¬ 

bus paucis (5—6) in quoque loculo. — Est forma aty¬ 

pica morbosa, cui analogas plurium specierum vidi. 

A. glabrata: scapo, pedicellis siliculisque ovalo-oblongis 

obtusis glabris, stylo brevissimo. 

Hab.: in alpibus editioribus Lapponiæ Tornensis et Lu¬ 

tensis, nec non in Dovre passim frequenter, latera et cacu¬ 

mina prataque uliginosa condecorans: a praecipue in locis 

magis demissis in Dovre frequens (optimam legi ad Driv- 

stuen et in Hvitdalen ad KongsvoldJ; p summa cacumina 

inprimus inhabitat (v. c. Knudshö, Nystuhö, inter Kallvilla— 

sjö et Stölå ad Kongsvold; rarius in Hvitdalen-«/«’*?; e Lapp* 

Lulensi dedit Wikström); y pauca tantum specimina jam de¬ 

florata in Knudshö supra Yårstien 25 Juli legi; ö e Lapp. 

Lulensi communicavit Wikström. — (Extra Scandinaviam 

haud nisi in regionibus borealibus et arcticis leeta est). 

— Floret Junio —Julio. — Flores aurei, flavi, interdum pal¬ 

lescentes. — Ad hanc speciem pertinere videntur Dr. pau- 

ciflora Brown (Verm.. Schr. i. p. 369) et Dr. algida Adams 

(DC. Syst. 2. p. 837). ' , 
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2. D. trichella Fr. mscpt.: rosulis coiiglobato-clausis, fo¬ 

liis lingulato-oblongis ciliatis pilosis, scapis subnudis 
pedicellisque erectis setosis, siliculis rotundato-ovatis 
pilosis, stylo abbreviato, stigmate punctiformi. 

Hab. in regione nivali alpis Solvaagtind Saltdaliæ Nofdlan- 
o 

diæ Norvegicæ,, unde ab Ångström lectam communicavit Amic. 
Cei. Fries. 

Descr. Caudices breves dense caespilosi. Folia rosularum initio 

apice conniventia, undæ rosulæ conglobatae clausae, demum patentia 

crassiuscula obtusa sæpius integerrima nervo dorsali demum subcarinata, 

pilis simplicibus i, 2-3 furcatis 1. rarius stellatis brevibus, praesertim 

juniora utrinque vestita, demum praecipue subtus calvescentia, margine 

pilis simplicibus furcatisve longioribus rigidulis persistentibus ciliata. 

Scapi i~2 pollicares plus minus crassi, simplices nudi 1. folio unico 

subovåto acuto piloso ciliato tlorem, sæpius fulcrante, ornati, pilis setoso- 

rigidis simplicibus furcatisve, horizontaliter patentibus 1., in superiore 

scapi parte et rachide, subadpressis, diametrum scapi aequantibus, prae¬ 

sertim in scapo juniore densissimis, vestitis. Corymbus floriferus brevis. 

Flores parvi patuli. Sepala ovalia obtusa extus pilosa. Petala lactea 

incaute exsiccata, in luteum vergentia, obovata emarginata basi unguicu- 

lata nervosa, lineam longa, calycem vix duplo superantia. Racemus fru- 

ctiferus pollicaris. Pedicelii breves suberecti, pilis regidulis setosis sim¬ 

plicibus 1. furcatis subpatentibus diametrum aequantibus undique 1. latere 

exleriori plus minus dense vestiti. Siliculae erectae rotundato-ovatæ 

obtusae turgidae obliquae vix 14 lin. longae, 1 lin. latae pedicellos sub- 

æq 11 antes , præsertim juniores pilis simplicibus furcatisve brevibus un¬ 

dique vestitae demum calvescentes pilis aliquot margine remansis. Val- 

vuli crassiusculi venosi. Stylus brevissimus saepe fere obsoletus. Stig¬ 

ma stylo paulo angustius. Semina in quoque loculo 6—s oblonga. — 

Omnium proxima videtur Dr. Corymbosæ Br. (Verni. Schr. 1 p. 34t 

DC. Sysl. 2 p. 343J. quae vero Br. rupestri (a qua nostra valde distat) 

proxima dicitur et cui siliculae elliplicæ 4 lin. longae 14 lin. latae tri¬ 

buuntur, quales in nostra haud adsunt. Br. oblongata Br. (11. cc.) ma¬ 

gis distat pubescentia molli breviuscula stellato-iloccosa aliisque notis. 

3 D. SCANDITUVICA ii. sp. rosulis initio subclausis, foliis- 
oblongo-lanceolatis scapisque monophyllis pube stella¬ 
ta plus minus dense vestitis, siliculis subovatis pedi¬ 

cellisque erectis, stylo brevissimo, stigmate punctiformi. 
Di hirta /?. alpicola Wahl. Lapp. n. 313. p. (exci, syn.) Scoc. n. 710 

Ai\iU)dj aiFijoti):^:uw 1 7|UV \ 
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(f. (excl. syn. Fl. Dan.) Hartm. SU. FL ed. 3 p. 153 (exe!, syn). DC 

syst. 2. p. 343. Prodr. 1. p. 169. Fig. Wahl. Lapp. t. 11. f. 1. 

«. legitima: strictior, magis condensata, scapo superne gla¬ 

brescente, pedicellis brevibus siliculisque glabris. 

fi. hebecarpa: laxior, magis elongata, scapis pedicellisque 

pubescentia stellata et simplici diametrum subæquante 

vestitis, siliculis stellato—pilosis. 

y. distigmatica: stolonibus rosulisque magis laxis, foliis 

glabrescentibus ciliatis, stigmate bilobo subcapitato. — 

Dr. hirta y. distigmatica Hartm. I. c. — Forma atypica 

var. d. Dr. alpinæ analoga. 

Hab. in locis saxosis editioribus alpium. a in Dovre 

in Gederyggen ad Jerkin, ubi fructiferam legi 27 Juli; ex 

alpe supra Tofte floriferam et fructiferam dedit Blgtt. E. 

Lapp. Lulensi fructiferam dedit Wikström. Eandem quoque, 

a Lcestadio sub nomine Dr. lapponicæ communicatam, vidi 

e. Lapponia, ubi sec. Wahlenberg haud rara videtur, fi in 

alpe Njammats ad Quickjock Lapp. Pitensis, et in ipso limite 

inter Jemtiam et Snaasen Norveg.: Herb. Hartmani; in Her- 

jedalia passim: Thedenius e. 1. — y in Salten Nordlandiæ 

Norvegicæ legit Sommerfeltqui specimina Friesio, Ilart- 

manomihi dedit. — (Specimina extrascandinavica hujus 

speciei tantum e Grönlandia vidi). 

Descr. Caudices saepius pauci breves dense congesti subpulvinati, 

rarius numerosiores laxiores magis elongati. Folia stolonum lineari— 

lanceolata acuta basi longe attenuata; rosularum initio apice convergen¬ 

tia demum erecta 1. patula dense congesta brevia obtusa 1. acutiuscula 

basi sæpius parum attenuata, integerrima 1. dentibus 1—2 parvis acutis 

utrinque supra medium rarius notata, utrinque, 1. demum tantum subtus, 

margineque vestita pube brevi stellata canescenti sæpe densa interdum 

fere evanescente, pilis longioribus simplicibus et bifurcis margine im¬ 

mixtis. Scapi sæpius pauci, digitales spithamæi erecti praesertim fructife¬ 

ri rigidi et stricti, rarius laxiusculi, simplices 1—2—phy 1 li, pube per¬ 

brevi stellata ramosa adpressa praesertim inferne vestiti, 1. (in /S) toti 

pube simplici 1. ramosa diametrum scapi sæpe aequante tecti. Corymbus 

floriferus vix nutans brevis 5—12 florus. Petala lactea erecta patula ob- 

ovata emarginata breve unguiculata, lineam parum superantia, calyce 

subduplo longiora. Racemus fructiferus 4—2 pollicaris, rarius digitalis. 



Pedicelli errecti \. erecto‘-patuli breves glaberrimi I. pilis plus minus 

densis adspersi. Siliculæ ovatæ 1. ovales basi 1. sæpe utrinque rotun- 

dato-obtusæ (semimaturæ sæpe oblongo-lanceolatæ utrinque subacutæ), 

sublurgidæ obliquæ —2^ lin. longæ f—1 lin. latæ, glaberrimæ 1. (in 

£) pube brevi ramosa undique vestitæ. Semina cujusque loculi subocto 

obovato-oblonga. —Species a Dr. hirta certo certius diversa, propius ac¬ 

cedit ad Dr. laxam et Dr. frigidam Saut/; ab utraque vero distincta videtur. 

4. D. Wåhlenbergii Hartm. rosulis patulis, foliis lanceola- 

tis glabris 1. pilosis ciliatis, scapis submonophyllis gla¬ 

berrimis, siliculis ovalibus pedicellisque patulis glaber¬ 

rimis, stylo brevissimo, stigmate capitellato. 

Hartm. SI:. FI. ed. 1. p. 249, ed. 3. p. 153. Dr. androsacea Wahl. 

Lapp. n 317. Dr. lapponica Wahl. Svec. n. 712. 

komolricho: foliis subpectinato-ciliatis utrinque pilosis 1. 

glabris, pilis omnibus simplicibus. 

Dr. Fladnizensis Wulf. in Jacq. misc. 1. p. 147. DC. Syst. 2. p. 345. 

Koch. Syn. p. 64. Reich. FI. exc. n. 4237. Dr. ciliaris Wahl. Helv. 

n. 671. (exci. syn. Lin.) Dr. helvetica DC. Syst. 2 p. 345. Koch 

in Flora 1823 p. 439. Dr. sclerophylla Gaud. Helv. 4 p. 255. 

Dr. lactea Adams. DC. Syst. 2 p. 347. Ledeb. FI. allaic. 3 p. 73. 

Fig. Wulf. in Jacq. misc. 1. t. 17 f. 1 (non optima). Sturm, Deutschl. 

FI. h. 65. Reich. Iconog. Bot. fig. 1016—1018. Tetrad. t. 13 

n. 4237. Wahl. Lapp. t. 11 f. 5. — Sv. Bot. t. 770 (exci. fig. g. 

huc vix pertinente). — FI. Dan. t. 142 (ad hanc 1. var fi. referenda). 

Exs. Herb. norm. fase. 5 n. 17. 

p. heterotricha: foliis ciliatis, utrinque pilosis 1. glabrescen¬ 

tibus, pilis, aliis simplicibus longioribus, aliis stellatis 

brevioribus. 
Dr. lapponica DC. Syst. 2 p. 344. Koch Syn. p. 64. Reich. FI. exc. 

n. 4240. Brown Verm. Schr. 1. p. 369. Dr. Vahlenbergii Spren g 

Syst. 2 p. 874. Dr. fladnizensis Gaud. Helv. 4 p. 253 Dr. nivalis DC. 

Syst. 2 p. 344 (pro optima parte). Reich. FI. exc. n. 4238. 

Fig. Reich. Icon. Bot. f 1019—1022. Tetrad. t. 14. n. 4240 Sturm h. 

65. - Reich. Iconogr. Bot. f 1045-1047? Tetrad. t. 13 n. 4238 

(Utraque dubia ob siliculas valde polyspermas; decetero bene con¬ 

gruunt). 

y. glabrata: foliis undique glaberrimis 
Dr. lævigata Hoppe. Koch FI. 1823 p. 441 Syn. p. 64. Reich. FI. exc 

n. 4239. 
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Fig. Svensk. Bot. £. f/0 f. 3. — Heich. Icon. Bot. f. 570— 57. Te¬ 

trad. t. i3 n. 4239. 

Hab. frequens in lateribus alpium praeruptis usque ad 

nivata perennantia progrediens ; per Lapp. Tornensem (Zetter- 

stedt), Lulens em, Pitens em (Wahlenbery, Læstadius), N ord lan- 

diamnorvegicam ut Reinebrig mLoiotenCLessing), Lyngentind 

(Wahlenberg), Dovre valde frequens (ipse), Lomseggen Gud- 

brandsdaliæ (Schubert ap. Reie henbackj, Yalders et Telle¬ 

marken (Uornemann) ; var in Lapponia haud rara vide¬ 

tur, in Dovre vero rarissime tantum adest, y in alpe Kåb- 

despakte Lapp. Pitens. (Læstad. in Svensk Bot). — (Extra 

Scandinaviam provenit in alpibus Europæ australioris in Si- 

biria, Grönlandia et omnibus, ut videtur, regionibus arcticis). 

— In Dovre floret medio et fine Junii. 
Optime distincta species; folia pulchre ciliata; petala lactea incaute 

exsiccata lutescentia abovato-rotundata horizontaliter patentia. Omnia 

synonyma, quæ attuli, huc re vera esse referenda, persuasissimuin mihi 

est, excepta forsan Dr. nivali DC. et Reich. sub qua diversae formae 

confusæ videntur. (Fortsattes). 

Literatnr. 
Herbarium normale plantarum rariorum et criticarum 

Sveciæ. Fase. IV. continens Decadas XXVII-XXX Fi 

plantarum alpinarum et Sveciæ mediæ, curante E. 

Fries, 1837-och Fase. V cont. Decad. XXXVII— 

—XL VI. 1838. 

Bland hjelpmedel, hvilka i hög grad underlätta vexter¬ 

nas studium, och i vissa hänseenden kunna betraktas såsom 

oumbärliga, höra planchverk och exsiccat-samlingar, af hvilka 

de sistnämnda äro de vigligaste och mest instruktiva, såvi¬ 

da exemplaren äro med omsorg valde och konserverade. 

Ty näst det alt se vexten i dess lefvande tillstånd, finnes 

det intet, som lemnar en klarare åskådning och mera liflig 

bild af den, än fullständiga och väl inlagda exemplar. Äfven 

den bästa teckning uppfyller ej dess plats , ty den lemnar 

allenast en mer eller mindre lyckad afbild af vexten, men 



ej denna sjelf, hvilket åter eger rum vid en exsiccat-sam- 

ling. Också har man, inseende vigten af sådana samlingar, 

alltmera börjat utgifva dylika, hvartill Ehrhart synes hafva 

gifvit initiativet. Här i Sverige var det Magister H. H. Rin- 

gius som allraförst började utgifva exsiccater af Phanero- 

ganer (af Cryptogamer voro redan flera år förut Svampar 

och Lafvar utgifne af Prof. Fries). Under titel af Herbarium 

Normale Plantarum rariorum et criticarum Svecicc utgafs 

af Mag-.r Ringius här i Lund 183,4 första Fase. innehållande 

80 arter al Skånska vexter, och 1S30 2:dra Fase. innehållande 

äfvenledes 80 arter dels från Skåne dels från de närgrän¬ 

sande provinserna Halland och Småland. Såsom fortsätt¬ 

ning af detta verk utgaf Prof. Fries 3:dje Fase. i Upsala 

1837; den innefattar 100 arter förnämligast från mellersta 

och nordliga Sverge. Den 4:de och 5-.te fascikeln utkommo 

nästan samtidigt i Upsala mot slutet af 1838. Ilvardera in¬ 

nehåller 100 numror, bland hvilka de i 4-.de fascikeln huf- 

vudsakligen äro från mellersta Sverge, hvarvid särskildt tor¬ 

de böra nämnas en samling af de raraste vexter från Öland. 

Den 5:te fascikeln innehåller dels fjellvexter (deribland åt¬ 

skilliga från Norge), dels arter från mellersta Sverge. I bå¬ 

da fasciklarna äro exemplaren i allmänhet utmärkt vackra 

och instruktiva. För alt ådagalägga huru intressanta dessa 

båda fasciklar äro, behöfves ej mera än aftrycka innehålls 

förteckningarne: 

Fasc. 4 innehåller: Artemisia norvegica Fr, A rupeslris L., A. luci* 

niata JVilld., A. maritima L. ; fnula Britannica L.; Chrysocorna Linosi/ris 

L.; Sambucus Ebulus L.; Fedia dentata Fabl; Galiuni rolundifolium L.; 

G. silvestre /?. Fr.; Myosotis lingulata Lehm* ; Stachys arvensis L.; Scutel- 

laria haslifolia L.; Prunella grandi flora IV; Dracocephalum Bhuyschiana 

L,; Mentha aquatica v. odorata Fr., M. sativa var? Agardkiana FrGlo¬ 

bularia vulgaris L.; Verbascum Thupsiforme Schrad. et var. cuspidat.; Fe~ 

ronica maritima L., V. triphyllos L., V. persica Poir., V. agrestis L. a. b., 

V. polita Fr.; Euphrasia ojjicinalis v. curta Fr. ; Plantago minor Fr. n. sp.; 

Scandix Pecten L.; Heracleum sibincum /? Koch; Cnidium venosum Koch; 

Braya supina Koch; Turritis hirsuta glabra L.; Isatis tinctoria L. ; Dra- 

ba verna jS Hartm. ; Cochlearia danica L.; Capsella petraea Fr.; Thlaspi 
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pc>joli atuva. L,; Adonis vernalis L. prcrcox cl serotina f Rumor illyricus L, ; 

Vi(>la odorata L., V. canina L. V. perstcifolia Schreb., V. lactea Sm : V. 

elatior Fr. ; Helianthcmum olandicum Siv. eum var. canescens, H. Fumana 

IV.; Lychnis alpina L. fblandi ca); Silene nutans f Fr. No/.; Cucubulus 

Reken pelræus Fr., C. maritimus Fr.; Gypsophilu fasti gi ata L ; Cerastium 

glutinosum Fr.; Spergula pentandra L.; Siv. subulata Siv.; Ribes rubrum ff» 

M. K.; Sedum rupestre L.; Lotus sitiquosus maritimus Fr.; Coronilla Eme- 

rus L.; Vicia villosa Rolh •' Lathyrus heter ophyllus L.; Volenti Ila fruticosa 

L., P. argentea f}. Fr., P. collina bVib. Fr., P. verna L.; Euphorbia pa¬ 

lustris LE. Esula L.; Polygonum lapathijolium L. c. var. geni cui. aquali¬ 

bus; P. nodosum Reich. c. var. genic. aqualibus; P. incanum Schm., P. Per- 

sicaria L., P. minus Huds., P. mite Schran/c; Atriplex rosea L.; Schoberia 

maritima Mey.; Kochia hirsuta Noli.; Ulmus suber osa Ehrh., U. effusu JV.; 

Myriophyllum alterniflorum Dec.; Cullitriche autumnalis L.; Nayas marina 

L.; Cypripedium Calceolus L.; Tojjeldia calyculata JVahlnb.; Ali ima ranun- 

culoides L.; Schoenus Mariscus L., S. nigricans Z.; Carex tomentos a L., 

C. Schreberi Schrank., C. norvegica IV., C. obtusata Li/jebl.; Alopecurus 

pratenis var. A. agrestis L.; Poa alpina L var.; Festuca aspera M. K.; 

Melica ciliata L.; Elymus curopæus L.; Equiesetum variegatum IV. 

Femte fascikeln innehåller följande v-exter: Hi er udum sabaudum L. 

(spontaneum); H. rigidum Hartm.; Diapensia lapponica L.; Symphytum of- 

fcinale L.; S. patens Siblh.; Pulmonaria maritima L.; Thymus Chamcedrys 

Fr., T. Serpyllum L.; Elshollzia cristata L.; Erythraea litoralis Fr.; Gen¬ 

tiana involucruta Rottb.; Primula stricta Horn.; Armeria marit. JV.; Im¬ 

peratoria Ostruthium L.; Dr. incana L., contorta Ehrh., muralis L.; lap¬ 

ponica JV., muri cella JVahlenb., alpina L.; Papaver nudicuule L.; Nuphar 

pumilum Sm.; Anemone vernalis L.; Rannuncul. cassubicus L. a. b.; R. 

hyperboreus Rottb ; Aconitum Lycoctonum L.; Viola uliginosa Schrad., um¬ 

brosa Fr., bifora L. ; Drosera longi folia L., obovala M. K., intermedia 

Haxyn.; Stellaria crassifolm Ehrh.; Arenaria ciliata L. gothica; A. nor¬ 

vegica Gunn.; Alsine stricta JVahlnb, biflora JVahlnb,, hirta Htn.; Epilob. 

hirsutum L., pubescens v. rivulare Fr.; alpinum L. a. f}.; Saxifraga Coty¬ 

ledon L., cernua i, oppositi folia L.; Sedum annuum L. ; Genista tinctoria 

L.; Oxy tropis lapponica Dec.; Vicia pisiformis L.; O robus tuberosus var. 

tenuifolius Fr.; Prunus insititia b. Fr. Nov.; Rubus fruticosus L., glandu¬ 

losus Bell.; Geum hispidum Fr.; Rumex obtusijoli us L , Hippolupathum Fr.; 

Oxyria digyna Catnbd.; Königia islandica L.; Artiplex litoralis L, var. ma¬ 

rina L ; Betula humilis Htn.; Salix arbuscula L., phylicifolia Sm. var lejo- 

carpa., depressa y. Fr. , canescens Fr., augusti folia elatior Fr. , Myrsinites 

L„ herbacea L., polaris JVahlnb.; Orchis cruenta Midi. ; Allium fallax Don; 

Juncus articulatus L., supinus p. Fr.; Potumog. nutans L., oblongus Viv. c. 

* 
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var. Hornemanni , rufescens Schrad., gramineus compressus L., acutifo- 

lius Lk., ohtusifolius M. K., pusXtus m«jor Fr., pectinatus L.; Kobresia 

scirpina IVUld.; Carex pedica fVahlnb , Oederi E/irh., fulva Good., Liner- 

vis Sm., ustulata TVaVnh., juliginosa Ho])pe. ; Heleochloa distans, pulvinata 

Fr.; Glycerin ph'cata Fr., fluitans v. triticea Fr, v. pumila TVim., ma¬ 

ritima TVahlb., festucaformis Haynh.; Festuca glauca Schrad. , duriuscula 

L., var. cæsia Fr.; Triticum violaceum Horn.; Chara tomentosa L. 

Vi firma bland de här uppräknade, åtskilliga namn, som 

vi förgäfves eftersöka i de öfver Sverges vexter utgifna flo- 

ror, och vi hoppas att ofördröjligen af Professor Fries få se 

dessa nya arter och former beskrifna. Mången skulle sä¬ 

kerligen önskat, att en kort diagnos öfver dessa blifvit upp¬ 

tagen på etiketterna vid hvarje af dem; äfvensom det, sär¬ 

deles för citerandet och begagnandet af delta arbete, skulle 

varit mycket underlättande, om de på den conspectus, som 

åtföljer hvarje fascikel, uptagna numror på de lemnade vex¬ 

terne, äFen anförts för hvarje vext på'dess etikett. Jemte 

det vi uppmana enhvar, som intresserar sig för ett kritiskt 

studium af Sverges fanerogama vexter, att förskaffa sig det¬ 

ta, med hänseende till nämnde syftemål, vigtiga och 

nästan oumbärliga arbete, hvars fortsättande (hvilket, i lik¬ 

het med de flesta rent vetenskapliga företag inom Sverge, 

sker med förlust) vi på det högsta önska måtte, utan allt— 

förstör uppoffring för utgifvaren, kunna verkställas; anse vi 

oss äfven böra underrätta, att arbetet numera icke inlemnas 

i bokhandeln, utan bör, den som önskar ega dessa fasciklar, 

jemte den föregående 3:djc, direkte vända sig till utgifvaren 

Professor Fries i Upsala, samt till honom insända penningar, 

beräknade efter 1 Riksd. B:ko för hvarje decad, således 10 

Riksd. B:ko för Centurien. Af de 2-.ne försfa Fasciklarna finnas 

ännu några få exemplar hos Mag:r Ringius i Lund att tillgå 

mot 8 Riksd. Banko Fascikeln. 

Anmärkningar om Herjedalens vegetation; af Knut 

Fredrik Thedenius 53 sid. S:o med 1 planch. (Sär- 

skildt aftryck ur Kongl. Vet. Akad. Handl, for 1838). 

Bland de provinser inom Sverge, åt hvilkas vegetation 

mart under en lång tid icke egnade någon uppmärksamhet, 

K V . ' Bi 
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emedan man a prion oniagit den för fattig och ulan intres¬ 

se, hör i främsta rummet Herjedalen. » Det var först 1832 

som Studeranden Sjöstrand, med understöd af Kongl. Yet. 

Akad. företog sig att i botaniskt hänseende närmare under¬ 

söka detta landskap. I Yet. Akad. Handl, för år 1833 finnes 

berättelsen om denna resa intagen, beledsagad af en förteck¬ 

ning på de vexter, som derunder observerats. Bland dessa, 

utgörande 374 fanerogamer, 20 Filices och ett föga betydligt 

antal mossor och lafvar, förekomma flera fjellvexter, som 

man icke väntat att finna så långt mot söder i Sverge. Den¬ 

na omständighet förmådde Hr. Thedenius att 1830 besöka 

Herjedalen, för att vidare undersöka dess vegetation, hvar- 

vid han, jemte fanerogamerna, hufvudsakligen fastade sig 

vid mossorna. Resultalerna af denna resa framställer han i 

de anmärkningar vi nu anmäla och som finnes intagna i Yet. 

Ak. Handl, för år 1838. Häri framställes först en kort öf- 

versigt af den väg som under resan togs, äfvensom upgift 

på de anmärkningsvärdare vexter, som på hvarje ställe 

anträffades; derefter en förteckning öfver alla de vexter, 

som hitintills äro funna i Herjedalen, hvilken föregås af en 

öfversigt öfver de kotyledona vexternes fördelning inom sär¬ 

skilda naturliga familjer, äfvensom dessas inbördes förhal¬ 

landen med hänseende till hela provinsens vegetation. Slut¬ 

ligen anföras i serskilda anmärkningar, dels upgift på mera 

speciela vexlställen för en mängd bland de uplagna vexter¬ 

na, dels botaniska observationer vid några af mossorna. 

Beträffande först sjelfva reseturen, logs vägen genom 

Dalarne till Gröfvelsjön på sjelfva gränsen mot Norge, samt 

derifrån langs Fämunds öslra strand till Rörås och öfver 

byn Bräcken till Herjedalen, dit ankomsten skedde den 26 

Juli, och der han qvarstadnade till närmare slutet af Septem¬ 

ber, under hvilken tid upmärksamheten hufvudsakligen egna- 

des åt de vestra och nordveslra trakterna. Rörande de me¬ 

ra anmärkningsvärda vexter, som på hvarje ställe anträlfa- 

des, få vi hänvisa till sjelfva afhandlingen. Här böra vi blott 

anmärka, att de inom Herjedalen funna fanerogamer upgått till 
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404, Filices 33, Mossor 107 och Lafvar S2, hvarvid likväl 

minsta uppmärksamheten blifvit egnad åt dessa sistnämnda, 

hvilkas antal säkerligen genom främtida forskningar kommer 

att ej obetydligt ökas. Vi anse oss äfven böra intaga den 

öfversigt af de kolyledona vexlernas fördelning efter lamil- 

jer, som Förf. meddelar, hvarvid familjerne äro begränsade 

alldeles på samma sätt, som i de af Utgifvaren häraf publi¬ 

cerade Adnotata in geographicam plantarum intra Svcciam 
distributionem: 

Sp. Sp. 

Cyperacece — — — lo. Rubiacece. Violariece hvar¬ 

Graminece — — — 42. dera — — — — 5. 

Composilce — — — 36. Prinndacece, Hcdoragece, 

Rosacece — — — 21. Onagrarice livardera — 4. 

Caryophyllecc — — 21. Allsmaceæ, Coniferce, Len- 

Amenlacece — — — 20. tibularia- hvardera — 3. 

Scrophu l armem — — 12. Characece, Urticece, Plan¬ 

Ericinece — — — 19. tet g inece, Dipsacece, Cei- 

Cruciferce — — — 19. pi *i fo li a cece, Crassulaceæ, 

Filices — — — — 17. Droseracece Nymphceacece 

Ranunculciceev — 16. hvardera — — — 2. 

Jancece — — 14. Rhizocarpæ, Typhacece , 

Leguminosce — — — 13. JS'lelanthaceæ, Thymeleæ, 

Or chidece — — — 11. Chenopodece, P olemonia- 

Saxifraga — — — S. ceæ, Campamdacece, Lo- 

Equisetacece — — >— i å • beliacece , Valerianece , 

Polygonece — — — 7. Gro&sularice, Portulaceæ, 

hycopodiacece, Potamece, Oæ eilide ee, Geraniacece , 

Labia t ce, Borciginece Um- P oly g alece, Fumariaceæ 

belUfevce hvardera — 6. hvardera - - — — 1. 

Aspar ageæ, G e nti ane ce , 

Denna tabell ådagalägger, alt samma förhållande famil 

jerna emellan, som i allmänhet herrskar i Sverges nordliga 

provinser, äfven råder inom Herjedalen, med några få föga 

anmärkningsvärda förändringar, hvilka genom ett ännu full- 



ständigare undersökande af provinsen säkerligen skola 

häfvas. 

Som de af Förf. funna vexter och anmärkta vextställen 

redan äro uptagna i 3:dje ed. af Hartmans Flora, anse vi 

öfverflödigt att här närmare redogöra för dem. Deremot tor¬ 

de vi böra anföra den diagnos Förf. lemnar för den af ho¬ 

nom här upställda nya arlen Jtmgermannia hcterocoJpos, 

såsom varande utförligare, än den som förekommer i Hart¬ 

mans Flora. 

Jungerm. heteroc. caulæ adscendente subsimplici dorso 

radiculoso , foliis approximatis succubis bifariam patentibus 

oblique semi-amplexicaulibus membranaceis lurido-viridibus, 

superioribus convexiusculis obovatis acute emarginatis mar¬ 

gine emarginatur® reflexo, inferioribus planiusculis rotunda¬ 

to- 1. quadrato-ovatis late emarginatis lobis acutiusculis, 

amphigastriis ovato-oblongis 1. lanceolalis bilobis subinte- 

gerrimis; fruclu terminali (rarius pseudo-alari), perichætii 

foliis majoribus erectis amplectenti-adpressis obovatis an¬ 

guste emarginatis, calycibus pyriformibus inflatis subcom- 

pressis ore contracto bilabiato. 

Glyceria norvegica Smf. och Agros tis suaveolens 

Bhjtt; beskrefne af S. C. Sommerfelt 4 sid. 8:o Stock¬ 

holm (siirsk. a f tryck ur Vet. A kad. Handlingar för 

år 1837). 

Denna lilla upsats, säkerligen den sista, hvarmed den 

sedermera aflidne, om Norska Floran så högt fortjente, Förf. 

riktade lileraturen, innehåller diagnoser och beskrifningar 

på tvenne lörut okända utmärkta gräsarter från Norge. Båda 

hafva! blifvit intagna i tillägget till Hartmans Skandinaviska 

Flora 3:dje uplagan p. 335, ehuru Gl. norvegica orätt blifvit 

ansedd som blott var. af G/yc. pendulina Læstadius. Vi vil¬ 

ja här anföra de af Sommerfelt framställda diagnoser och 

vextställen: 

11Agrostis suaveolens Blytt: scabra ; pannicula laxa 

secunda nutante ; glumis æqualibus lanceolalis acutis 



scabris; arisla dorsali corollam bivalvem excedenle; foliis 

lanceolatis acuminatis. 

Hab. in silvis convallium obscurarum humidarum ad Her- 

risjöelv prope Stulsbroen in Ringebo Gudbrandsdaliæ Norve- 

giæ, ubi a CL Blytt et me æstate 1836 primum inventa est”. 

Gitåen prope Björnstad par Aamot Osterdaliæ 1837 legit 

Blytt). 

”Glyceria Norvegica Somf.: panicula laxa, secunda nu¬ 

tante, spiculis linearibus 4—6 floris, floribus obtusiusculis 7 

—nervibus; vagina foliisque scabris; radix fibrosa. 

Hab. in humidis nemorosis a fluminibus haud procul 

remotis; ex. gr. Asker ad Stockerelv (ipse 1826); ad Mes- 

neelv Par. Faaberg Gudbrandsdaliæ (Boeck); in Örsanden 

ad Lougenelv Par. Ringebo Gudbrandsdaliæ” (ipse). (Etiam 

hanc ad Björnstad Par. Aamot Osterdaliæ 1837 legit Blytt). 

Sommerfelt har sjelf utvecklat skillnaden mellan denna art 

och Glyc. spectabilis M. K. (Poa aquatica L); men som 

den nyligen blifvit ansedd som en blott varietet af den af 

Læstadius kring Torneåelf funna Glyc. pendulma, hvilken 

den obestridligen står allranärmast, så torde det ej vara ur 

vägen, alt här anföra några af de skiljaktigheter, som ega 

rum mellan dessa arter, enligt jemföielse mellan exemplar af 

Glyc. jffendulina till Utgifvaren meddelade af Læstadius, och 

af Gl. norvegica erhållna så väl af Sommerfelt som Blytt. 

GL norvegica est multo mollior tenerior foliis longiori¬ 

bus tenuioribus utrinque vaginisque scabris (Gl. pendulina 

habet folia crassiora breviora cumvaginis laevissima); pani¬ 

culae rami nutantes nec penduli cum rachide spicularum sca¬ 

bri e aculeolis sursum spectantibus (in Gl. pendulina lævis- 

simi); glumae calycinæ breves, vix dimidiam floseulorum ex- 

tim. pariem attingentes, hyalinae nervo dorsoli obscufiori (in 

Gl. pendulina elongalæ flosculos extimos subquantes ma¬ 

gis basin versus nervosae), flosculi ad insertionem nudi, val¬ 

vula exteriori subseptemnervi, nervibus valde prominentibus 

scabris (in Gl. pendulina fasciculo pilorum setosorum ad 

insertionem suffulti valv. ext. obsolete nervosa levissimaV 
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Enligt upgift afProf. Fries och Poet. Har (man skall GI. nor- 

vegica fullkomligt öfverensstämma med den af Forselles i 

Linnæanska Societelens handlingar beskrifna Poa. remota3 

men som jag livarken sett exemplar af denna, ej heller varit 

i tillfälle jemföra beskrifningen, kan jag icke häröfver yttra 

mig. 
En ny Orobus„ beskrifvén af N. Lilja. 

I Lunds botaniska trädgård förekommer en 07-obus un¬ 

der namn af O. vernus, men som derifrån är betydligt skild, 

och som tyckes vara ett nytt, åtminstone i de mig till¬ 

gängliga botaniska arbeten, obeskrifvit species, hvilket jag 

med följande diagnoser skulle vilja dislinguera sålunda: 

O. prcecox (mihi), puberulus, caule simplici, erecto, an¬ 

gulato, superne rubescente, foliis petiolatis, 3-jugis petiolo 

communi sulcato apice subfoliato, foliolis subsessilibus, li¬ 

neari lanceolatis lanceolatisve s longe acuminatisstipulis 

ovato-scmisagiltatis, mucronatis, crenatis, pallide viridibus, 

basin foliorum inferiorum attingentibus, pedunculis axillari¬ 

bus, multifloris, folium subequantibus, dentibus calycinis lan- 

ceolatis, mucronatis , floribus pulchris vexillo emarginato, 

saturate purpureo violaceo, alis apertis, dilute violaceis, ca¬ 

rina albescente, stylo apice barbato, leguminibus subglabris. 

FI. Apr. (O. vernus y. flaccidus? Seringe in De Cand. Prodr.). 

Habitat? — Yexten , som frodas mycket väl på fritt land, 

har tidiga, talrika, vackra blommor (i milda år i början af 

April) och egnar sig fördenskull ganska väl till praklvext, 

åtminstone äro dess blommor vida vackrare än hos O. vernus. 

Skandinaviska Naturf'orskarnes och Läkarnes Samman¬ 
träde j inträffar i Götheborg den 16 i denna månad, 
hvarom vi vilja erinra, jemte uppmaning till samtlige Skan¬ 
dinaviens Botanici att för den goda sakens skull sig härvid 
infinna. — Yi hoppas äfven vid detta tillfälle få erfara att 
intresset för Botanikens Studium i Norden ej är mindre än 
lör de öfrige delar af Naturalhistorien. 

JLund, tryckt uti Berlingska Boktryckeriet, i»3o. 



BOTANISKA NOTISER 

UTGIFNE AF 

AL. ED. LINDBLOM/ 

M 4. Lund den 1 Augusti. 1839. 

Tind i Övre Tellemarken 12 Juni 1839. 

Snarare än jag vågade hoppas, blef min Iifliga önskan att 

än en gång få besöka Norges herrliga fjelldalar realiserad, 

och det är Kongl. Vetenskaps-Akademien, hos hvilken jag 

härföre står i förbindelse. 

Min resa från Lund till Kristiania gick hastigt. Den 16 

Maj lemnade jag Lund och den 24 ankom jag till Kristiania, 

efter att några få dagar hafva uppehållet mig i Götheborg. 

Till några botaniska observationer var föga anledning; ty 

dels hade vegetationen ännu föga framskridit, dels förföljdes 

jag af ett nästan ihållande regnväder från Götheborg till Kri¬ 

stiania, hvilket föranlät mig att afstå från min första plan, 

som var att egna en eller några dagar åt granskningen af 

trakten kring Fredrikshall. — Kring Helsingborg, hvarest jag 

för första gången i år hörde Göken, hade Bokarna börjat ut¬ 

veckla sina löf och voro nästan mera framskridna än Björ- 

karne, hvilka båda trädslag på flera ställen, särdeles på Hal¬ 

landsås och Quibile i Halland, genom sin Iifliga grönska 

skänkte landskapet ett mera leende och vårlikt utseende. 

I sälskap med Prof. Blytt gjorde jag den 25 Maj en ut- 

vandring i trakten af Kristiania, till det herrliga Lgeberget, 

hvarest vegetationen syntes längre framskriden än på öfriga 

ställen jag under resan passerat. Arabis hirisuta a et fi.. 

Potent illa alp estris, Viola umbrosa, V’. canina i mångfal¬ 

diga former, Corydalis fabacea , Adoxa, Saxifraga contro¬ 

versa (med former mycket närmande sig S. tridactylites)1 

jemte en mängd andra stodo i sitt herrligaste flor; Euphor¬ 

bia palustris började utveckla sina blommor; Carex salina. 
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maritima, microstachya med flera andra mera allmänna hade 

ännu ej satt frukt. Mångfaldiga mossor frodades på berg¬ 

sluttningar, som bepryddes af Coloneaster, Berberis m. fl. 

buskar. Det var väl från början min plan att direkte taga 

vägen åt Valders, så att jag under resan dit skulle uppehål¬ 

la mig dels på Ringerige, dels på Hadeland och i den lägre 

delen af Valders, för alt mot slutet af Juni vara färdig an¬ 

träda den egentliga fjellturen; men som våren och vegetatio¬ 

nen ännu voro ganska föga framskridna, och denna resa så¬ 

ledes till en början lofvade föga utbyte, ändrade jag min ur¬ 

sprungliga plan och det hufvudsakligen af den anledning, att 

jag i Kristiania träffade några Svenskar, hvilka hade för af- 

sigt att ofördröjeligen företaga en hastig tur genom Grevska- 

berna och Tellemarken. Som jag härigenom blef i tillfälle, 

väl icke att undersöka, men dock bese åtskilliga trakter af 

Norge, som jag förut ej besökt, beslöt jag förena mig med 

dem, och den 30 Maj lemnade vi Kristiania; öfver Frcgner- 

och Voxen-åsarne (h vare st en eller annan snöfläck ännu låg 

qvar) samt förbi den vackra gården Rogstad togo vi vägen 

åt Krogklaven. Sedan vi här från Drolningulsigten och Kongs- 

höjden njutit af den herrliga lafla, som det bördiga Ringerige 

och den vackra Tyrifjorden, hvilka utbredde sig nedom ber¬ 

gets fot, erbjuda, fortsatte vi vår vandring till Kläkkan i 

Ringerige. I Krogklaven varseblefs Saxifraga nivalis och 

controversa, samt vid Norderhoug Sorbus hybrida, Andro- 

sace septentrionalis, Myosotis stricta m. fi. Taxus baccata 

berättades vexa på ett ställe kalladt Svaneholni, 1 mil från 

Norderhoug. — Från Kläkkan togs vägen, under regnväder 

öfver Tyrifjorden till Vigersund, samt vidare öfver Modum 

tillEger-trakten och var mycket vacker; sjeltva dalen, hvarige- 

nom Drammenselfven framflöt, hade oftast sagta sluttande si¬ 

dor prydda af vackra gårdarmed sina åkrar; bergen på öm¬ 

se sidor voro ända till toppen trådbevuxna med löf- och 

barrträd behagligt blandade om hvarandra, och endast, pa de 

mera allägsna topparne lyste en eller annan ännu qvarliggan- 

snöfläck. Sedan vi vid Eger cfverfarit Drammenselfven samt 

* 
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sedermera passerat förbi Fiskums i en mycket vacker trakt 

belägna Kyrka, antog landskapet en mindre leende karakter. 

Mörka barrskogar blefvo herrskande; bergmassorna hopade 

sig mera på hvarannan, gårdarna blefvo sälsyntare och min¬ 

dre, och på afstånd höjde sig på ena sidan Skrimsfjelden och 

på den andra Johnsknuden , bland hvilka särdeles de förra 

ännu voro täckta af ganska betydliga snömassor. Sedan man 

stigit betydligt upför uppnår sig hastigt ulsigten öfverendjup 

dal, i hvilken Kongsberg är belägen bredvid en brusande 

elf. I Kongsberg upsökte vi D:r W. Boeck, hvilken dels 

meddelade mig många sällsynta vextér, dels ock beledsagade 

oss till grufvorna (uti hvilka vi nedstego) samt alla öfriga 

inrättningar. Trakten kring Kongsberg hade ett sterilt, högst 

ointressant utseende; i vegatativt hänseende lär det ock, 

enligt Boecks försäkran, hafva nästan ingenting alt erbjuda; 

Draba nemorosa, som Hubner påstår sig här hafva samlat, 

är ej återfunnen; Boeck meddelade mig imellerlid exemplar 

som han erhållit af Hubner. 

Den 4 Juli afreste vi från Kongsberg åt Laurvig. Större 

delen af vägen (särdeles genom Sandsværs postorat) gick 

genom en mycket sandig af barrskog beklädd trakt; dock 

framstodo liera ganska vackra ställen, bland hvilka särskildt 

far nämnas Labofors midtför Hedenstad Kyrka. I trakten a 

Sandsvær började Eken åter visa sig, och mellan Laurdal 

och Styrvald betäckles bergsidorna af lönnar. — Ju mera 

man nalkas Laurvig, desto mera sänka sig bergen och desto 

fruktbarare blir dalen. Ekarna blifva allt talrikare och stör¬ 

re, ock slutligen kommer man nära Laurvig till en herrlig 

lund af stora präktiga bokar, som i minnet återkallar Södra 

Sverges bokskogar. Kring Laurvig anmärktes Pyrus Malus, 

Rosa vubUjlnosa, Ribes rubrum. Salix Smithiana. — Från 

Laurvig till Porsgrund går vägen till en början genom en 

herrligt romantisk trakt mellan skogklädda berg, der bok, ek 

och barrträdd omvexla med hvarandra under det att Peltige- 

ra arctica öfverläcker bergsidorna. Yid Landgangsfjorden 

syntes blad af Laserpitium latifolium, och vid Kakkersvald 
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tycktes 2oken uphöra. Närmare Porsgrund blef trakten me¬ 

ra sandig ock slät och öfvergick slutligen till en temligt stor 

nupsträckning. Mellan Porsgrund och Skien framträdde åter 

ett vackert leende landskap, i fonden begränsadt af Liefjel¬ 

dens ännu snötäckta toppar. Nära Porsgrund återsyntes bo¬ 

ken, men försvann snart, hvaremot eken ännu fortfor åtmin¬ 

stone vid början af Nordsoen. — Från Skien togs vägen till 

Fjærstrand, der vi togo en båt genom den 3 mil långa Nord¬ 

soen, hvars stränder för det mesta utgjordes af branta med 

barrträd beklädda berg, på och mellan hvilka flera gårdar 

med sina åkertegar voro belägna. Åtskilliga ganska vackra 

prospekter öpnade sig, särdeles midtför Ulefos jernbruk och 

sågverk, der man på en gång från sjön skådade 3 kyrkor, 

Holden, Rommenäs och Näs. Såsom en märkvärdighet vi¬ 

sades oss ett temligen långt och högt hål högt opp i den 

branta fjellvaggen på sjöns norra sida. Det kallades Micha¬ 

els kirke och påstods hafva af de första Kristna varit be¬ 

gagnat till Gudsljenstens firande; att det ej endast är ett na¬ 

turens verk, utan att menniskoåtgärd äfven bidragit till dess 

bildande, tycktes vid närmare granskande vara tydligt. På 

berget kring detta hål vexte Sempervivum tectorum, som af 

folket visades oss såsom en högst ovanlig vext. — Från 

Nordahl fortsatte vivår resa till lands genom en sandig Irakt 

förbi Böe kyrka med det snötäckta Liefjellet framför oss till 

Harpestå, hvarifrån vägen följde dess fot. Nära Nordahl fanns 

Carex globularis, den enda vext af något intresse, som sågs 

under denna dagsvandring. Alchemilla .alpina började visa 

sig vid Skakevje, der vi inträdde i Öfra Tellemarken samt 

åter togo båt öfver det 1| mil långa Sillejordsvandet, hvilket 

liksom de flesta öfriga betydligare insjöar i dessa fjelltrak¬ 

ter, utgöres af flera afdelningar förenade medelst mer eller 

mindre breda sund. Stränderna voro temligen höga, betäckta 

med barrskog, hvaribland löfträd, särdeles björk och asp, 

voro blandade. Vid sjöns sista böjning öpnade sig en ut¬ 

märkt vacker prospekt med Sillejords kyrka och kyrkogård, 

samt ijället Skorven med sina hvitglänsande snöfläckar i fon- 



dea. — Sillejords prestgård der vi dröjde nära 2 dagar, har 

en ganska vacker belägenhet vid foten af Skorven-nära«plf- 

ven, på hvars andra strand Lie- och Mel-fjelden höja sina 
V 

toppar, hvilka ännu voro klädda med spridda snöfläckar. 

Trakten kring Sillejord skall vara,utmärkt fruktbar särdeles 

den så kallade Flatbygden, hvarest hvete och råg trifvas för¬ 

träffligt; den är dock alltför litet upodlad, och i stället för 

att egna sitt arbete åt fädernejorden hafva innevånarne i Tel¬ 

lemarken, liksom i många andra trakter af Norge, blifvit grip¬ 

na af manien att utvandra till Amerika, som för dem synes 

vara ett el dorado. — Ask, Alm, Lind, Lönn, Asp, Hägg, 

Sorbus Aria, Salix fragilis, phyllicifolia Sl., Viburnum, 

Rhamnus Frangula m. fl. prydde ängarna, jemte de allmänna 

trädslagen Hassel, Rönn, Björk, Alnus incana; skogarne ut¬ 

gjordes af Gran och Tall. I Prestgårdens trädgård var plan- 

teradt ett Yalnötträd, som väl årligen blomstrade, utan att 

dock frambringa mogen frukt. Åplen och Körsbär lära i Sii- 

lejord vara af en utmärkt god beskaffenhet. Ej långt från 

prestgården nedstörtar Kivlebäcken i ett vildt störtfall utför 

klipporna och bildar en herrlig kaskad, kallad Grovehullet; 

bland en mängd mossor och allmännare vexter förekom här- 

städes Cardamine hirsuta. — Från Sillejord tiil Hjerdai går 

vägen genom en oftast vild trakt till en början längs elfven 

och det lilla Fladdals-vandet; den förra har på ett ställe 

brutit sig väg genom berget, der den formerat liksom en 

smal temligen djup kanal med lodrätta väggar, mellan hvilka 

den i vildt tumult framvältrar sin vattenmassa. Detta ställe 

kallas Satahullet och strax nedanför bildas ett vattenfall kal- 

ladt Laxhölfoss, i synnerhet anmärkningsvärdt för den mängd 

laxöringar, som på vissa tider af året här fångas. Fladdals 

kyrkobygd (annex till Sillejord och i botaniskt hänseende 

märkligt deraf att Ilex Aquifolium, som annars tycks tillhöra 

vestra kustlandet, här lär vara funnen; jag såg den ej, och 

kunde ej heller af folket få någon notis om densamma} lig¬ 

ger innesluten mellan höga skogbevuxna berg och tager sig 

ganska väl ut, särdeles sedd från gården Asen, belägen hög 
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på* sidan af den bergås, som utgör yattenskilnaden mellan 

Fladdals-vandet och Hjerdölaelfven, Bredvid vägen, som är 

anlagd öfver denna ås, anmärktes en och annan vext, som 

tilikännagaf fjällens grannskap t ex. Oxyria, Potentilla cil- 

pestris &c. — I en djup^ mörk af barrskog betäckta berg 

omsluten dal, som nu mera är föga bebodd, fortgår vägen 

till Hjcrdal, hvars kyrkobygd ligger på en ganska behaglig 

sluttning bredvid elfven, som här bildar ett mycket långt, i 

flera afsatser deladt fall. Vid pass ± mil öster från Hjerdal 

återfunno vi utmed Hjerdalsvandet en del ganska frodiga 

Ekar, men detta trädslag uphörde snart. Sedan vi passerat 

Souland inträdde vi i en nästan alldeles jernn sandig en¬ 

formig tallmo, som i nära 2 mil följde oss förbi Gran- 

herred till Tindoset, hvarifrån vi på båt öfverforo den 4 

mils långa Tindsöen, omgifven af skogklädda berg, hvars top¬ 

par voro uplysta af spridda snöfläckar, under det små går¬ 

dar med sina åkertegar voro anlagda nästan öfverallt, hvar- 

est det för den branta sluttningen var möjligt. Flera bäckar 

bildade sköna kaskader, och åtskilliga ställen erbjödo vackra 

utsigter, hvaribland i synnerhet förtjenar anmärkas den utan¬ 

för Håkenäs inåt den herrliga Vestfjordalen. På Håkenäs- 

fjellets sidor tätt vid sjöstranden blommade Rhodiola, och de 

större tätare snömassorna, som lyste på afstånd, utvisade, 

att vi nalkades en verklig fjälltrakt, åt hvars beskådande jag 

tänker egna 8 å 10 dagar. 

Al. Ed. Lindblom. 

Tvenne nya vextsläyten beskrifne af N. Lilja. 

Som jag vid utgifvandet af min Flora öfver Sveriges odlade vex- 

ter *) kom försent med några tillägg och rättelser, så vill jag här när- 

*) För dem som begagna detta arbete, hvarlill ett supplement 
utkommer till våren, iår jag älven här anföra några af mig 
ölversedda eller rättare älven lör sent insända skrit— och tryck¬ 
fel: sid. 2 rad. 5, 6. står » kl ulv et , 5 tandadt, läs 4 klufvet, 4 
tandadt, sid. 14 sista rad. st. rödgula 1 gröngula, sid. 55. sid. 22 st. 
afsmalnande &c. 1. upptill afsmalnande &c. sid. 45 r. 6 nedifr. st. 
vexelvisa 1. motsatta, sid. 63 rad. 7 och 12 nedifr. st. hvitaktiga 1. 

„ "ulaktiga, sid. 113 rad. 27 st. 4 pariga 1. 4—6 pariga. 
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marmare bestämma (te af mig i nämde arbete uppställda slägtena Pri¬ 

mula och Oscaria, det senare slagtet lmfvudsakligen antaget éfter Pr. 

chinensis Lindi., hvilken jag troligtvis med skäl ansåg skild ifrån Pri¬ 

mula. Pr. cortusoides, hvilken jag, då det förra nedskrefs, ej sett i 
blomma, är deremot en veritabel Primula och kan ej skiljas derifrån. 
Dessa slägten torde jag få bestämma som följer: 

PRIMULA (Linné), fodret cylindriskt, klocklikt eller rörformigt, 

5 tandadt, kronan med cylindrisk pip och nindadt 5 klufvet bräm med 
vanl. urnupna flikar, stånd, fästa i pipen, fröhuset enrummigt; bladen 
tufviga vid roten, vanligen utbredda, blommorna i qvast med skärm eller 
pä enblommiga skaft från roten. 

a) Bladen rynkiga, håriga, afsmalnande till skaft, fodret 

prismahskt, kantigt. 

1. P. véris (L.) en stor del af dem som odlas med konkavt bräm 
och till bräm utvext foder, höra hit. 

2. P. elatior (Jacquin). 
3. P. ACAULis (Jacquin). 

b) Bladen skaflade, vid basen hjertlika, håriga, fodret 

rörformigt, trindt. 

4. P. CORTUSOIDES (L.). 
c) Bladen släta, platla, ofta mjoliga och afsmalnande till 

skaft, fodret trindt. 

5. P. Auricula (L.). 
6. P. emarginata (Curtis), P. nitens Lunds Bot. Trädg. 

OSCARIA (mihi), fodret uppblåst kegellikt, vid basen tvärt, vanl. 
5 tandadt med breda, inböjda flik ar, kronan med cylindrisk pip och 
snedt rundadt 5 klufvet bräm med omvändt hjertlika eller starkt urnup¬ 
na flikar, stånd, fästa i pipen, hopstående, utan strängar, fröhuset en- 
rummigt; bladen från roten, långt skaftade, uppstående, blommorna på 
stängel i flerblommig och i flera qvastar utdragen qvast med skärm. 

i. O. chinensis (mihi), Primula chinensis Lindi., Pr. prænitens 

Ker. 
I ofvannämnde arbete anförde jag i tilläggen diagnoser öfver Nemo- 

phila aurita Lindi. efter Lindleys beskrifning, utan att hafva sett vexten, 
men då den numera blifvit tillgänglig härstädes och är både till habitus 
och kronans form skild ifrän de öfriga arter af slägtet Nemophila, så 
har jag ansett den böra bilda ett nytt genus, och anför karaktererna öf¬ 

ver beggedera som följer: 

NEMOPHILA (Barton), fodret 5 flikigt, med 5 mindre nedböjda 
mellanllikar, kronan platladt eller något hjulformigt klocklik utan pip. 

djupt rundadt 5 flikig med urnupna flikar och vid basen med io fjällika 
till 5 knölar hopböjda håriga honingsgömmen och håriga könsdelar och 

fruktämne’ mär^et 2 klufvet, fröhuset enrummigt, mångfröigt; vexterna 
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köttiga, nedliggande, sköra, bladen pinndclta, eller pinndclt inskurnah 

blomskaften enblommiga. 

a) Bladen motsatta, inskurna. 

1. N. insignis (Douglas. Benlham). 
2. N. atomaria (Fischer och Meyer). 
3? N. PEDUNCULATA (Douglas). 

b) Bladen upptill vexelvisa, pinndclta. 

4. N. PHACELioiDES (Barton), upprätt eller utbredd, slräihärig, bladen 
vexelvisa, nedtill skaflade upptill oskaftade, pinndelta med allänga, lan¬ 
dade flikar, blomskaften motsatta bladen, enblommiga, blommorna stora 
violettblå, i bottnen hvita, utvändigt mot basen fläckiga, honingsljällen 
hvithåriga. Jul—Sept © Norra America. 

PHOLISTOMA (mihi), fodret 5 flikigt med s mindre nedböjda mel- 
lanflikar, kronan plattad, mest hjulformig med kort, klubblik, 5 kantig 

pip och rundadt 5 flikigt bräm med urnupna flikar, stånd, hopstäende, 

fästa i pipen, det .2 klufna stiftet och fruktämnet håriga , mellan 
hvardera stånd. 2 honingsfjäll hopstäende till en knöl, fröhuset enrum- 
migt, inuti ganska köttigt, fåfröiqt; mest nedliggande, köttiga, bladen 
nedtill stundom motsatta , upptill vexelvisa, blomskaften 2—^-blom¬ 
miga. (af rpohg fjäll och oiofut mun). 

1, Ph. aurita (mihi), stjelken grenig, kantig, jemte blomskaft, foder 
och bladens undra nerfver skarpt slräfhårig, bladen nedtill motsatta, 
slräfhår\g2i,piltaggade med tandade, mot basen vända flikar, blomskaften 

2-3 blommiga, blommorna violettblå, i bottnen hvitaktiga med svarlvioletta 
honingsgöminen och upptill något hopdragen pip. Bl. i Jul—Sept. © 
(Nemophila Lindl.). Samlad på Californien af Douglas. 

PRIMULA (L.) calyx cylindricus vel campanulatus; herbæ umbella 
Simpici, bracteis integris. 

OSGARIA (mihi) calyx inflatus basi truncatus, ore constricto; herbæ 
foliis longe petiolatis, erectis, umbella prolilera, bracteis sæpe incisis. 

NEMOPHILA (Barlon) corolla rolato-campanulata sine tubo, herbæ 
foliis oblongis incisis vel pinnatis. 

PHOLISTOMA (mihi) corolla rotata tubo clavato pentagono, sta¬ 
mina tubo inserta; herbæ foliis runcinnatis. 

Xiiteratiar. 

Novitiarum Floræ Sveciæ Mantissa altera. 

Professor Fries har genom disputationer sistledne vår¬ 

termin i Upsala fortsatt sin Manlissa, hvaraf första häftet 

redan för flera år sedan ulkom i Lund. Detta senare häfte, 

som utgör 2 ark, är likaledes af högsta intresse, äfven för 
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svenska botanister, om också en del deraf redan är bekant, 

helst som arbetet derjemte är en redovisning för Herbarium 

Normale, så att Prof. Fries deruti beskrifvit alla de för Skan¬ 

dinavien nya vexter som i Herb. Norm. förekomma, således 

äfven dem, som hos oss redan äro beskrifna i 3:dje upplagan 

af Hartmans Flora. Men äfven bland dessa finnas nyheter, 

t. ex. Af/rostis svaveolens Blytt har Professor Fries skiljt 

från Agrostis och hänfört det till ett eget efter upptäckaren 

namngifvit genus, Blyttia. Dessutom förekomma i häftet fle¬ 

ra monografier, såsom öfver slägtet Glycerin, till hvilket 

förf. troligen med rätta återför de i Flora Scanica afskiljde 

GI. distans och maritima, öfver Epilobia alpina och dess 

anförvandter, och öfver Polygona Lapathifolia. Dessa mo¬ 

nografier äro säkert välkomna för hvarje botanist, helst som 

de, liksom allt från denna hand, bevittna om den största 

skarpsinnighet och en säker blick i naturen och ”blomster- 

lifvet." Bland Glycerice har förf. ett nytt species, Gl. con¬ 

ferta, Fr., tillhörande Skåne, och till detta slägte hänföres 

slutligen den numera bekanta och förr omtvistade Poa remota 

Forselles, och bland Polygona har förf. reducerat det af 

Hudson bestämda P. minus, aldenstund Prof. Fries anser, 

att en dylik minusform tillhör så väl P. Lapatkifolium som 

P. Persicaria] och mite. Deruti har förf. säkerligen äfven 

rätt, och ref. undrar blott, om icke också P. mite egentli¬ 

gen blott är en form af P. Persicaria, ett slags öfvergång 

till P. fly drop ip er, och det har ofta förefallit ref. som P. 

mite förhölle sig till P. Persicaria ungefär som Plantago 

major var. agrestis eller Hyoscyamus niger var. agrestis för¬ 

hålla sig till sina hufvudformer. Yi skulle gerna önska, att 

Prof. Fries ville i fortsättningarna af sin Mantissa lemna oss 

flera monografier öfver intrasslade slägten s. s. Atriplex, en 

del Potentillce m. fl. Utrymmet tillåter oss ej här att genom¬ 

gå arbetet i sin helhet, till hvilket vi också helst hänvisa lä¬ 

saren, utan vilja vi här blott genom elt kort utdrag anföra 

de vexter som deruti finnas beskrifna, 1 ordningen sålunda: 
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Coleanthus subtilis Seidel. 

Eriop/iorum Chamissonis C. A Mey. 

Blgttia svaveolens Fr. (Agrostis Blytt). 

Agrostis rubra L. (A. borealis Hartm. 3 uppl.J. 

Stipa pennata L. 

G lg ce ria. 

Gl. remota Fr. (Poa remota Forselles). 

Gl. plicata Fr. rachi tereti. 

Gl. fluitans Wahlenb. rachi semitereti. 

*Gl. poæformis. 

*Gl. festucacea. 

a. triticea. 

b. pumila. 

Gl. arundinacea Fr. (Festuca arund. Liljebi. F. borealis M. et Koch.) 

a. palustris. 

b. arenaria. 

* Gl. fest'ucæformis Herb. Norm. 

a. 

b. 

Gl. conferta Fr. (ny Skåne fr. Broby vid Ingelstorp) rachi tereti e.rsul- 

caque. 

Gl. distans Wahlenb. rachi semitereti latere alterno plano. 

*Gl. pulvinata Herb. Norm. 

Triticum violaceum Horn. 

Lepturus incurvatus Irin. 

Plantago minor Fr. nova. 

Ruppia rostellata Koch. 

Stjmphgtum patens Fr. Sibth? 

Heracleum Sphondglium L. germine pubescente. 

Heracleum Sibericum L. germine glabro. 
. f ... i <i % * » ♦ i • > • • 

b. angusti folium, 

brosera obovata Mert. et Koch. 

Armeria maritima Willd. 

Allium fallax Sohult. 

*A. montanum Schmidt (den Dahlska). 

*A. serotinum Schleich. (den Skånska). 

Epilobium hgpericifolium Tausch. 

E. origanifolium {E.alpinum Wahlenb.) caule utrinque linea pubescen¬ 

te sursum subancipiti, foliis nitidis glaberrimis, 

a. majus (_L. origani fol. Lam). 
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b,, minus. 

*E. anceps. 

E. alpinum, caule tereti bifariam pubescente, foliis glabris pallidis. 

a. majus (E. alpin. F. Hartm.). 

b. minus (E. alpin. auct. svec.). 

*E. dasycarpum Schmidt. 

E. palustre L. caule tereti undique pubescente, foliis puberulis opacis. 

a. majus. 
9 ' ‘ * x 

b. minus. 

* E. nutans Horn. 

a. majus. 

b. minus. 

Polygonum Lapathifolium Ait. 

*P. pallidum With. semina maxima. 

a. ramosum. 

b. simplex. 

* P. nodosum Reich. — sem. media. 

a. . \ 

b. 

*P. laxum — sem minima, 

a majus. 

b. minus (P. minus auct. pr. p.). 

P. Persicaria L. 

*P. agreste Fr. CLapathifolio-Persicar. Reich.) semina maxima. 

# *P. biforme Wahlenb. — sem. media. 

*P. minus (P. minus hexandrum auct.) sem. minima. 

P. mite. 

*P. longifolium Fr. (/*. Persicar. /3 angustifol.h.j semina maxima. 

* P. laxi/lorum Weih. — semina media. 

* P. strictum Allioni, sem. minima. 

a. elatum (P. mite Schrank). 

b. pusillum (P. minus pentandr. auct.). 

Bidrag till kännedom om Najas marina L. af 

Knut Fr. Thedenius. 1 
(13 sid. och en plancli, 8:o, särsk. aftryck af Vet. Akad. Handl. 1838.) 

Denna korta men högst intressanta afhandling innehåller 

en fullständig och noggrann monografi öfver dbn enda aTf^f 

Najas, som vi ega i Sverge. Den är föranledd af tvenne 
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uppsatser rörande Najas major Koth, införda i 9 och 10 

Banden af Linnæa, hvilka meddela några på ofullständiga un¬ 
dersökningar grundade uppgifter, hvilka Förf. varit i tillfälle 

att beriktiga genom noggranna observationer på vexten i dess 
lefvande tillstånd sådan den förekommer på gyttjig hafsbot- 

' len nära Gefle, det nordligaste ställe, der denna vext hittills 
blifvit funnen. — Vi meddela här ett utdrag af den veten¬ 
skapliga beskrifningen, såvidt den rörer fruktifikationsdelar- 

ne, om hvilkas verkliga beskaffenhet mycken ovisshet och 
strid hittills herrskat. 

”Planta feminea: Flores axillares plerumque solitarii, non numquam 

bini 1. terni. Periaonium (vel calyx) simplex inferum monophyHum sub- 

sessile primo cylindraceum, tandem e basi ovata rostrato-acuminatum a- 

pice inaequaliter 2—3— 1. 4— lidum hyalinum inferne purpureo-macula- 

tum et reticulato-venosum, supra apicem uncis 1. germinis arcte inclusi 

carnosum, dentibus calycis junioris glanduloso-denticulatis plerumque 

patentibus; in fructu ampullam 1. utriculum Caricis simillime repraesen¬ 

tans. Ovarium superum liberum sessile subglobosum punctulatum, apice 

rotundato neque stylum neque stigma gerente. Fructus: nux ovato- 

oblonga obsusa compressa alveolalo-punctulata inaequalis, uno margine 

infra medium clavalo-carinata, calyce utriculata. Putamen durum inde- 

hiscens viridi fuscescens carina marginali solida. Nucleus oblongus, con- 

slanse massa alba, in speciem liomogenea, sine corculo et cotyledonibus 

discernibilibus, membrana cinctus primo libera et carnosiuscula deinde 

tenui et adnata. 
s » 

Planta mascula: Flores axillares solitarii bini 1. terni. Perigonium 

ut feininæ sed rostrum brevius et crassius; primo basi ovata anlheram 

solitariam sessilem arcte includens, denique in lacinias 3 1. 4 rumpens. 

Anthera ovato-subletraedra 4-locularis, dissepimentis tenuissimis fere spu¬ 

riis, primitus obtusiuscula sessilis, tandem obtusa plus minus peduncula- 

ta filamento carnoso eam interdum longitudine superante, membrana te¬ 

nui obducta in 4 lacinias irregulares revolutas rumpente. Granula polli¬ 

nis minutissima hyalina, in glebis parvis oblongis, ovatis 1. globosis sæ- 

pius conglobata.” 

Förf. anser troligast, att vexten är annuel, emedan roten, 

relativt till vextens storlek, är finare än t.ex. hos Elatine; ej heller 
har några spår till rotögon kunnat uptäckas. Stjelken är ic¬ 

ke tät, såsom i Linnæa uppgifves; ty då ”man afskär de ne¬ 
dersta lederna finner man 8—10 rör, fyllda med vatten, om- 
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gifva medelpunkten som en ring; i de öfra lederna finnas de 

äfven, men äro der finare och svårare att observera, så att 

hela stjelken der synes cellulös.” — Som Förf. icke på nå¬ 

got ställe funnit fröredningsdelarna rätt förklarade, har han 

utförligen utvecklat detta ämne. Han bestrider tillvaron af 

någon pistill med stift och märken, såsom de fleste författa¬ 

re antager, men, säger han, ”blomkalkens flikar äro på hon¬ 

blomman något smalare och längre än på hanblomman och i 

kanten försedda med sina glandellika tänder, hvarföre kal¬ 

kens öfra del mycket liknar en pistill med stift och märken. 

Att den äfven fungerar som sådan, är sannolikt, och det är 

blott ett nytt bevis på naturens sätt att genom andra orga¬ 

ner ersätta de bristande.” Anledningen till den under nam- 

net Najas tetrasperma uppställda art anser Förf. vara att 

söka deri, att de fyra rummen i ståndarknappen ganska myc¬ 

ket likna fyra frön i ett fröhus, då man med en hvass knif 

afskär hanblomman innan entheren är fullt utvuxen och po- 

lemnassen mogen. 

Slutligen söker Förf. äfven besvara de af Schlechtendahl 

i Linnæa 10-.de Band. rörande närvarande vext framställda 

frågor. Med hänseende till den första af dessa, huruvida ic¬ 

ke Najas major (N. marina L.) stundom är monoecistisk, 

anmärker Förf. att den i Sverge alltid är funnen dioecistisk. 

Vid andra frågan: om det finnes en N. major med perigoni- 

um bilobum och en annan utan perigonium, yttrar Förf. först 

och främst att några N. major utan perigonium ej finnes, u- 

tan hafva de olika uppgifterna sin grund deri att författarne 

orätt förklarat blomdelarne; vidare att han ofta märkt, det 

honans perigonium stundom delas af tvenne djupare inskär¬ 

ningar i två större flikar, af hvilka hvarje åter är flikad af 

en grundare inskärning, och möjligt är, att blomkalken i Tysk¬ 

land oftast är tvåflikad, ehuru här i Sverge vanligast är tre 

— eller fyrflikad. — Den tredje frågan var, om det finnas 2 

former af N. major, en med antherer som icke öppna sig 

och en annan med antherer som öppna sig med fyra skal5 

eller om denna uppbrislniug beror på särskildta förhållanden. 

t 
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Med anledning häraf bestrider Författ, tillvaron af någon N. 

major med anlherer som ej öppna sig, ehuru den mogna an- 

theren af tillfälliga orsaker och troligen oftast sönderspräng¬ 

des irreguliert samt till och med före strängens utvext. 

Till följe af den föregående beskrifningen uppställer Förf. 

till slut följande slägt- och vext-karakter: 

NAJAS L.: Flores dioici. Mas: perigonium simplex inonophyllum 

ulriculatum inferum, apice 2-4-fido; anthera 4-locularis 4-valvis demum 

pedunculala. Femina: perigonium ut in mare; germen solitarium stylo 

et stigmate distincto destitutum; fructus: nux monosperma. 

N. marina L.: dichotoma, foliis ternis verticillalis linearibus sinnato- 

dentatis; fructibus ovato-oblongis. 

På den bifogade tabellen föreställes så väl han- som 

hon-vexten, med fröredningsdelarna och frukten; dessa sista 

i förstorad skala. 

Notiser. 

Preliminär-mötet mellan Skandinaviens Naturforskare 

och Läkare i Göthehorg den 16—21 Juli 1839. 

Ehuru detta mötes närmaste afsigt var att bestämma former¬ 

na för blifvande sammankomster, till hvilka det egentligen 

endast var att betrakta som en nödvändig förberedelse, och 

liden derjemte, genom särskildt inträffade missgynnande om¬ 

ständigheter, blef ännu kortare än påräknadt var, skola dock 

de få — knappt 4 — dagar, hvarunder sällskapet var sam- 

ladt;, i vettenskapernas annaler alltid förblifva minnesvärda, 

äfven genom de afhandlingar som upplästes, och de ämnen, 

som diskuterades, hvaraf många voro af högsta värde och 

interesse. Emellertid voro dessa denna gången lill största 

delen främmande för de ämnen, hvarmed dessa blad egent¬ 

ligen sysselsätta sig, och blifva dessutom, enligt fattadt be¬ 

slut, jemte de vid mötet förda prolocollerne, särskildt tryck¬ 

ta; de allmänna detaljerna af mötet äro redan genom tidnin- 

garne bekanta, hvarföre vi här endast meddela de reglor för 

j Ufs ■ ii • i>{s ». i r\~. . ' 4, .,/> 
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kommande mölen, som vid mötet i Götheborg stadgades, med 

få modificationer desamma, som blifvit föreslagna af en der- 

till vald comité, bestående af 2:ne ledamöter afhvarje Skan¬ 

dinavisk nation: Etatsrådet Örsted, Professor Schouw, Doc- 

tor Egeberg, Lector Boeck, Professor Nilsson, och Professor 

Cederschöld, under ordförande af Biskop Agardh. 

”§ 1. Nästa sammankomst hålles år 1840, omkring med¬ 

let af Juli, men följande sammankomster hvartannal år. Hvar- 

je sammankomst varar vanligen 6 dagar. 

§ 2. Stället, hvarest sammankomsten skall hållas, be¬ 

stämmes vid slutet af nästföregående sammankomst. 

§ 3. Vid samma tid väljas för nästa sammankomst för¬ 

sta och andre Ordföranden, och en Secreterare, hvilka böra 

vara invånare af det land, der sammankomsten skall hållas. 

Skulle Sekreteraren vara förhindrad att deltaga i samman¬ 

komsten, väljer Ordföranden en annan i hans ställe. 

§ 4. Så väl denne Sekreterare, som de, hvilka vid sam¬ 

mankomsten särskildt kunna utses för de andra tvenne na¬ 

tionerna, vidblifva sina befattningar, med hänsigt till förhand¬ 

lingarna vid denna sammankomst, intill nästa möte. 

§ 3. Delaktighet med rösträtt i sammankomsterna slår 

öppen för: 

a) Naturvetenskapliga och Medicinska författare och 
\ 

embetsmän. ' 

b) Doctorer, Licenciater och Magistrar. 

c) Den som tagit embets-examen i något af de fack, 

som utgöra föremål för sammankomsterna. 

Dessutom äro Ordföranden och Secreteraren berätti¬ 

gade att inbjuda andra, som de antaga kunna 

främja sammankomsternas föremål. 

§ 6. Hvar och en, hvilken som medlem deltager i sam¬ 

mankomsten, erlägger vid inskrifningen, till utgifternas be¬ 

stridande, 1 Biksdaler Specie. 

§ 7. Alla allmänna sammankomster äro olfentliga. 

Till mötesplats för nästa år utsågs Köpenhamn, och till 

Ordförande vid den den derstädes blifvande sammankomst 
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valdes Etatsrådet Orsled och Professor Schouw, samt till 

Secreterare, Professor Eschricht. — Således är grunden lagd 

till en närmare litterär förening mellan Scandinaviens veten¬ 

skapsmän; här, som alltid, har första steget varit det svå- 

raste, och framtida sammankomster skola säkert rättvisa de 
förhoppningar, hvartill redan detta första möte i så hög grad 
berättigar hvarje vetenskapernas vän. — Yi anse för öfver- 

flödigt att' här upräkna de vid detta möte närvarande Le¬ 

damöter, aldenstund det flesta redan är tillräckligt be¬ 

kant för allmänheten; se t. ex. tidningen Göthen för den 20 

Juli. 

Annnela 'praktblommor på kall jord hos N. Lilja. 

(hvaraf de flesta troligen gifva mogna frö.) 

Lopezia mexicana Jacq.,< Salvia Hormbiumh., Schizanlhus pinna¬ 

tus Ruiz et Pav., Fedia Cornucopiae Yahl, Scabiosa atropurpurea L., 

Omphalodes lini folia Mönch, Leptosiphon androsaceus Benth., Collo- 

mia Cavanillesii Hook. och C. grandiflora Dougl., Anagallis caerulea 

Schreb., Nemophila insignis Benth. och TV. atomaria Fisch. et Mey., 

Eutoca viscida Benth. och E. Wrangeliana Fisch. el Mey., Gilia tri- 

color Benth. och G. achilleifolia Benth., Jpomoea purpurea Lam., 

Convolvuvus tricolor L. (Forts.) 

Skånska vextställen upptäckte 1838. 
Primula elalior, bland acaulis på Kullaberg, Ringius. 

Scirpus setaceus, längs kusten från Rå till Torekow, Ringius. 
Fragaria elalior (vera), Torupsmölla blanb Hyper. telrapt. i mängd, Lilja. 
Geinn intermedium, pä samma ställe och längs bäcken bortåt, Lilja. 
Teucrium Scordium, vid en grop mellan Nybo och Fiyerup, Stäfvie sn. 

Lelhin. 
Hypericum humifusum, på trädesåkrar vid V. Karaby sparsamt, Lethin. 
Senecio viscosus, mellan KullaGunnarstorp och Höganäs öfverallt, Ring. 
Anthemis tinctoria, Lund på vagnmansjorden i en rågåker, Lelhin. 
Habenaria viridis, Torup vid Möilebäcken norr ut vid norra sidan i 

mängd, Lilja. , 
Orchis sambucina (jfr. Liljas Skånes $ sid. 3*>2) vid Dalahusen i 

mängd, Hesselgren. (Fortsättes). 

JLetnd, tryckt uti Beriingska Boktryckeriet, isstf. 
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AL, ED. LINDBLOM. 

JVf 5. Lnnd den 1 September. 1839. 

Öfversigt af Skandinaviens Draber, af Al. Ed. 

Lindblom. 

(Fortsättning och slut från N:o 3). 

B. Siticulis lanceolatis l. oblongis. 

o. D. nivalis Liljebl. (nec DG.) rosulis clausis, foliis oblongo- 

lingulatis scapisque nudis pedicellisque patentibus pube 

perbrevi incana stellata vestitis, siliculis oblongo-lanceo- 

latis glaberrimis, stylo distincto brevi, stigmate capitellato. 

Dr, nivalis, Liljebl. Vet. Akcid. Handl. 1793 p. 208. Nov. Act. 

ITps. Vol. 6. p. 47. Willd. Sp. 3. p. 427 (pro opi part.). Dr. muricella 

Wahl. Lappl. n. 318. Svec. n. 711. DC. Syst. 2. p. 340. Dr. Liljebladii 

Wallrn. in Liljebl. FI. ed. 3 p. 350. Hartm. Sk. FI. ed. 3 p. 153. Spreng. 

Syst. 2. p. 874. 

Fig- Nov. Act. Ups. 6* t. 2 fig. 2. — Wahl. Lapp. t. 11 f. 2. 

Svensk Bot. t 769. 

Exs. llerb. Norm. fase. 5 n:o 18 (nimis juvenilis), 

b. brachycarpa: pedicellis glabrescentibus siliculas ovatas 

breves æquantibus 1. superantibus, stylo conoideo. — 

Forma atypica morbosa. 

(fj. hebccarpu: Siliculis stellato—pilosellis). 

Itcib. in summis alpium jugis et cacuminibus versus 

nivem perennem, regionem subalpinam interdum ingrediens; 

per Lapp. Tornensem, Lulensem, Pitensem (LUjeblad, Uci/i- 

lenbery, Lcestadius); per Finmarkiam et Nordlandiam Novegi- 

cam (e Salten dedit Sommerfelt); in Dovre in Fogstuvola in¬ 

ter Tofte et Fogstuen , in Gederyggen ad Jerkin (Blytt), unde 

quoque formam b dedit. —* (In Siberia ceterisque legionibus 
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borealibus et arcticis crescit ; valde frequens videtur in Grön- 

landia sec. Herb. Hornemcinni3 in quo specimina Grönlandica 

var. /? asservantur). — Flores lactei, tantum vero incaute exsic¬ 

cati pallide lutescentes. Nomen a Liljebladio datum antiqui- 

simum et optimum nec rejiciendum. 

6. D. laxa n. sp. rosulis patentibus, foliis sublanceolatis 

scapisque subfoliosis (interne 1. totis stellato-pilosis, 
siliculis lanceolatis acutis pedicellisque erecto-adpressis 
glabris 1. pilosellis, stylo brevi, stigmate subpunctiformi. 

Dr. norvegica Gunn. FI. Norv. n. 846. Vol. 2 p. i06. (descr. vi¬ 

tiosa). Dr. hirta y. norvegiea DC. Syst. 2. f. 343. Prodr. 1. p. 169. 

Fig. Dr. an pyrenaica. FI. Dan. t. 143 (mala). 

a. legitima: foliis rosularum subintegris, scapis 1—2 phyllis 

. flaccidis superne glabris. 

/3. gracilis: foliis scapi gracilis 3—5 obovatis rosularumque 

oblongo-lanceolatis crebrius dentatis, pedicellis elongatis 

siliculas fere superantibus. 

y. hebecarpa: foliis omnibus lanceolatis subintegerrimis, 

scapis gracilibus pedicellisque stellato-pilosulis, siliculis 

pube brevi subsimplici in margine copiosiori adspersis. 

Dr. hirta Smith Ft. Brit. ed. Römer 2. p. 67. Dr. rupestris Brown 

Verm. Schr. 5. p. 28? DC. Syst. 2. p. 344. Hook. Brit. Ft. ed. 2. 

p. 298? 

Fig. Eng. Bot. t. 1338? 

d. intermedia: foliis rosularum oblongo- I. subobovato-lan- 

ceolatis, scaporum ovatis denticulatis, scapis elongatis 

crassioribus strictiusculis subtriphyllis totis stellato-pi¬ 

losis, pedicellis brevibus siliculisque margine pilosulis. 

e. glabrata: foliis oblongo-lanceolatis glabrescentibus, sca¬ 

pis monophyllis glabris. 

Hab.: In alpe Dowre Norvegiæ passim legi: a ad Driv- 

stuen in regione abietina; ad Kongsvold frequens praecipue 

in Knudshö et versus Kallvilla—sjö in regione betulina et fru- 

ticulorum; /3 inter Kongsvold el Yarstien in regione betu¬ 

lina; y in arenosis ad rivulum Stötån intra» reg. fruliculo- 
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rum; d' in declivibus alpis Knudshö fere ad term. super, re¬ 

gionis betulinæ; s versus Kallvilla-sjö in regione fruticulo- 

rum. — Formam a e Lapp. Lulensi communicavit Wikström. 

— In Filefjeld Norveg. crescit secund. Fl. Dan. — (Extra 

Scandinaviam provenit in Grönlandia sec. exemplaria a me 

visa; si Dr, rnpestris Br. huc pertinet, quod quam maxime 

verisimile videtur, in Scotia quoque adest hæc species). — 

Exeunte Junio et ineunte Julio in Dovre optime floret. 

Descr. Caudices saepius numerosi (usque ad io ex eadem radice 

' idi) semipollicares 1, ultra, saepius dense cæspilosi. Folia stolonum li- 

nean-lanceolata basi attenuato-elongata, rosularum dense congesta pa¬ 

tentia 1. (in y) erecta ad formam lanceolatam plus minus tendentia sae¬ 

pius acuta integerrima 1. apicem versus dentibus paucis acutis patentibus 

(in p majoribus) notata, nervo dorsali validiore, uirinque 1. demum tan¬ 

tum subtus vestita pube brevi subcanescenti stellato-ramosa adpressa tan¬ 

dem interdum evanescente, ut cilia tantum restant, quæ basin versus 

simplicia longiora rariora, apicem versus stellata breviora frequentiora 

sunt. Var. e habet folia jam ab initio glabra 1. pilis ciliisque raris ve¬ 

stita. Scapi digitales spithamæi L ultra, flaccidi diffusi 1. (in y, J) stri— 

Citius culi erecti, simplices nudi L saepius i—5-phylli, inferne 1. (y, d) 

toti pube brevi stellata dimidium scapi diametrum vix aequanti tecti 

i. rarissime (e) toti glaberrimi. Folia scapi ovata (in y lanceolata) 

acuta sessilia subamplectenlia pilis stellatis pubescentia et ciliata apicem 

versus subtridentata (dentes in p frequentiores longiores, in y sæpissime 

nulli. Corymbus floriferus nutans densus. Flores majores quam Dr. 

Wahlenbergii et nivalis, minores quam Dr. hir læ. Petala lactea haud 

lutescentia patula obeordato-obovala emarginaia i—14— lin. longa | 

lin. lata sepalis duplo longiora. Racemus fructiferus 2—^2—pollicaris. Pe- 

dicelii erecti scapo adpressi glaberrimi L (in y, d), præsertim in latere 

exteriore, pilis ramosis et simplicibus diametrum fere aequantibus sparse 

vestiti. Siliculæ lanceolatæ uirinque attenuata? acutae (juniores potius 

obioagæ obtusae) glaberrimae I. (111 /, d) pubescentia brevi subrecurva 

præsertim margina? conspersae, 24—3 lin. longæ 4-—1 lin. latæ pediceliis 

sæpius subduplo longiores, haud raro obliquæ. Stylus brevis subteres. 

Stigma stylo angustius subemarginatum. Semina cujusquo loculi 12—14, 

obovalo-ovalia funiculo subelongato. — Species Dr. Johannis Host for¬ 

san proxima, sed ab ea quoque certe distincta videtur, antea cum Dr. 

hirta et Wahlenbergii commutata, a quibus optime et certissime dif¬ 

fert. _ pig. Fl. Dan. rudis est et minus bona; sed vidi exemplaria ad 

unguem cum ea convenientia, ut nullum dubium de identitate mihi re- 



stat; descriptio J)r. norvegicæ apud G'unnenim pessima est, sed huc 

certe referenda, figura enim FI. Dan. ut synonymon primarium citatur, 

— Descriptio Dr. rupestris nec non fig. Erigi. Bot. cum var. y fere 

prorsus congruit; speciem vero prorsus autentliicam adhuc haud vidi, 

unde de identitate haud prorsus persuasum mihi est; eam vero a Dr. 

hirta esse removendam certissimum est. Var. s fructibus maturis haud 

vidi, quæ est causa cur signum dubitationis ei adposui. 

7. D, niRTA L. rosulis patentibus, foliis oblongo-lanceolalis 

canlinisque 2—6 ovatis pubescentibus, siliculis ovalo- 

lanceolatis obliquis in pedicellis erecto-patulis erectis, 

stylo brevi distincto, stigmate capitato subbilobo. 

Dr. hirta L. Sp. Pl. ed. 2. p. 897 (exci. syn.). Wahl. Lapp. n. 319 

(exci. fi). FI. Svec. n. 710 (exci. fi). Helv. p. 123. JIartm. Sk. FI. ed- 

3. p. '153 (exci. /3, y). DC. Sgst. 2. p, 343 (exci, p, y). 

Fig. Wahl. Lapp. t. 11. f 3. Svensk Bol. t. 768. Reich. Icon. Rot. 

fig. 1026-1028 (bona). 

Exs. Ilerb. Norm. fase. 3. n. 23. 

a. lejocarpa: siliculis glabris. 

fi. hebecarpa: siliculis stellato—pilosis. 

Dr. hirta y rupestris Wahl. Svec. n. 710 y (exci. svn.). Dr. iu- 

cano-hirta Hartm. Sk. FI. ed. 2. p. 178. Dr. confusa llartm. Sk. FI. ed 

3. p. 153 (nec Ehrli., nec Reich.). 

Fig. Sv. Bot. t. 768 fig. c d g. 

Hab. in inferalpinis et alpinis usque in regionem ni¬ 

valem fere adseendens: per Finmarkiam (herb. I)embolii); 

totam Nordlandiam norvegicam et Lapponiam usque ad Jem- 

tiam (JVahlenbertj); in Dovre valde frequens (ipse); fi pas¬ 

sim cum «; in Lapponia paulo rarior videtur; in Dovre vero 

frequentissima; in regione Bergensi a Schubert lectam dedit 

Fries. (Per omnes regiones alpin, boreales et arcticas di¬ 

spersa videtur; an vero huc pertineat planta in Ledeb. FI. 

Alt. descripta, haud certum mihi est). — Junio optime floret 

floribus suis magnis praesertim exsiccatis prorsus sulfureis sesc 

mox manifestans; caules interdum ultra pedales hirti sub- 

cani superne interdum glabrescentes. Siliculæ e basi ovata 

obtusa lanceolatae acutae, rarius oblongæ ntrinque obtusæ 

sæpe tortae in pedicellis erecto-patulis erectæ cauli parallelle 



3—4 lin. longae. — Specimina, quibus Hartman suam Dr. iu- 

eano-hirtam 1. Dr. confusam superstruxit, meciirn benigne 

communicata, me de identitate illius cum nostra var. f cer¬ 

tiorem fecerunt. 

s. D. incana L. foliis rosularum patentibus sublanceolatis 

caulinisque subovatis numerosis acutis pubescentibus, 

siliculis eliptico-oblongis 1. lanceolatis obliquis sublortis 

erecto-adpressis, stylo brevissimo , stigmate subpuncti- 

formi. 

Dr. incana L. Svec. ed. 2. n 56S. Willd. Sp. 3.p.430. Wahl. Svec. 

n. 709. Hartm. Sk. FI. ed. 3 p. 154. Koch. Si/n. p. 65. 

a. legitima: caulibus ex eadem radice solitariis 1. paucis erec¬ 

tis strictis; siliculis elliptico-oblongis glabris. 

Dr. incana Smith FI. Brit. ed. Romer 2. p. 67S. Hook. Brit. Fl. 

ed. 2. p. 299. Beich. exe. n. 4249. Dr. contorta Ledeb. Ft. Altaic. 3. 

р. 83. 

Fig. Engl. Bot. t. 3SS (ad exempl. cult.). Ft. Dan. t. 130 (mala). 

Beich. Iconogr. Bo t. fig. 1029—1032 (bona). Te trad. tab. 14. n. 4249. 

— Sturm Deulschl. Ft. li. 60. 

fi. hebecarpa: siliculis pubescentibus; cetera ut in priori. 

Dr. nicana L. Am. Ac. 3. p. 432. Wahl. Lapp. n. 320. Ups. n. 414. 

Dr. confusa Ehrh. Beytr. 7. p. 155. DC. %Syst. 2. p. 34S. Ledeb. FI 

Alt. 3. p. SI. 

Exs. Holarges Ehrh. Phytophyl. n. 75!! (in' exempl. Friesii). — 

Ilerb. norm. Fase. 5. n. 14. 

y. diffusa: caudicibus numerosis elongatis laxis caulibusque 

diffusis, siliculis elliptico-oblongis glabris. 

d\ axillaris: foliis rosulæ paucis oblongo-obovatis, caulinis 

distantibus cordato-ovatis subamplectentibus, floribus in 

axillis foliorum fere usque a basi, siliculis elliptico-ob¬ 

longis glabris. 

с. contorta: foliis rosulæ densis, caulinis numerosis ovato- 

lanceolatis, floribus paulo minoribus, siliculis lanceolatis 

utrinque attenuatis acutis glabris, stigmati stylo æquilato. 

Dr. contorta Ehrh. Beytr. 7. p. 155. DC. Syst. 2. p. 34S (exci, 

plur. syn.). Wahl. Svec. n. 790 p (exci, quibusd. syn.). 
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Fig. Plukene t Phytogr. t. 42. (ig. {. (habitum haud malo exprimit). 

Exs. Ilerb. norm. fase. 5. n. 15. 

nana: subpollicaris simplex 1. ramosa, siliculis oblongis 

1. oblongo-lanceolatis glabris. 

Hab. in pratis editioribus e regione betulina alpium us¬ 

que in campestria et litoralia descendens; per fotam fere Nor- 

vegiarn a Nordkap (’Demboli) ad Krogkleven in Ringerige 

(ipse); praecipue frequens in parte occidentali (Myrin); (in 

parte australi Dioec. Kristianensis et Kristiansandensis haud 

observavi, nec in alpinis Heckfjeld)^ a optima et frequen- 

tissima in Dovre, in loca inferalpina descendens, ut ad Frøen 

(FI. Dan.) et Tofte Gudbrandsdaliae (ipse). fi per Finmar- 

kiam, Nordlandiam, Herjedaliam, Helsingiam, Gestriciam, Up- 

landiam (Wahlenbery, Hartman9 Fries), -Mösseberg Vestro- 

gothiæ (Areschouy)s Olandiæ (Sjöstrand et ipse), y in pratis 

humidis in Dovre circa Kongsvold inprimis in Hvitdalen (ipse), 

d ad Drifstuen in Dovre legit et dedit Rosenscfwld. e ad 

fodinas Salæ Vestmanniæ (Walilenbevy3 Fries); in petris cal- 

careis formationis Gothlandiæ et Olandiæ (Wahlenberg, Sjö¬ 

strand et ipse). £ in maritimis insulae Lilia Garlsö ad Goth- 

landiam (unde Fries dedit); inter Aare et Bore in Jedderen 

Norveg. oceid. (I82fl ipse legi). — (Adest non modo per om- 
i 

nes regiones boreales, sed etiam in alpinis Altaicis, Caucasi 

Germ. australis, Pyrenaeorum, Britaniæ, nec non in Dania). 

— Junio floret. — Flores nivei, minores quam Dr. hirta, 

cui proxime est affinis sed egregie distincta. Dr. confusam 

Ehrh. huc pertinere certissimum est; ad Upsaliam, ubi nulla 

alia quam var. nostra fi adest, ipse legit; quorsum vero sit 

referenda Dr. confusa Reich. sine specim. authenticis dijudi¬ 

cari nequit; forsan propria species. — Yar. e s. Dr. con¬ 

torta Auctor, et habitu et characteribus quibusdam magis es¬ 

sentialibus differt, ut propria forsan habenda sit species; eam 

vero haud nuper a me vivam visam, varietatis tantum loco 

eo potius jam propono cum formae ambiguae haud prorsus de¬ 

sunt et var. f offert alias formas siliculis oblongis utrinque 

obtusis alias lanceolatis utrinque subacutis. 
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Sectio: Drab ella. 

9. D. nemorosa L. caule folioso, foliis subovatis sessilibus 

dentatis, petalis flavis emarginatis, pedicellis horizonta- 

liter patentibus siliculas elliptico-oblongas duplo 1. plus 

superantibus, stylo subnullo, stigmati depresso. 

Dr. nemorosa L. Sp. Pl. ed. 1. p. 642. Hartm. §k. FI. ed. 3. p. {54. 

Dr. muralis /9. L. Sp. Pl. ed. 2. p. 897. 

a. lejocarpa: siliculis glabris. 

Dr. lutea DC. Syst. 2. p. 351. Prodr. i. p. i7i. Ledeb. FI. Altaic. 

p. 83. 

fi. hebecarpa: siliculis pubescentibus. 

Dr. nemoralis Ehrh. Beytr. 7. p. 154. DC. Syst. 2. p. 35i. Prodr. 

1. p. 171. Wahl+Casp. n. 636. Reich. Exc. n.,4236. Dr. nemorosa Wohl. 

Svec. n. 708. Ledeb. FI. AU. 3. p. 85. 

Fig. Svensk Bot. t. 76S (optima). — Reich. Tctrad. t. 12. n. 4236. 

Slurm h. 60. 

Exs. Herb. norm. fase. 3. n. 24. 

Hab. in locis aridis ruderatis rarius-, a tantum in scor¬ 

iis ferreis ad Säter Dalekarliæ australis (Hartman) (et forsan 

Klolhyttan: Wahlenberg); fi ad oram maris Bottnici a Hol- 

mia ad Angermanniam (Wahlenberg et Hartman); Norvegiæ 

ad Kongsberg (vidi in herbario Dembolli). — (Crescit per 

totam Asiam mediam a Japonia ad Caucasum; per totam Eu¬ 

ropam orientalem; in Pyrenaeis et in America boreali). — 

Floret Majo—Junio. 

10. D. muralis L. caule folioso, foliis cordato-ovatis' am- 

plexicaulibus dentatis, petalis albis integris; pedicellis 

subhorizontalibus siliculas elleptico-oblongas aequantibus 

L parum superantibus, stylo brevissimo, stigmate pun- 

ctiformi. 

Dr. muralis L. celerique auctores. 

Fig. Bauh. Prodr. p. 50. — Eng. Bot. t. 912. Sturni h. 60. Reich. 

Tetrad. t. 12. n. 4235. 
► 

Exs. Herb. • norm. fase. 5. n. 16. 

Ilab. in nemorosis ad latera montium Sveciæ mediæ. Ab 

Upsalia aliisque locis circa Mälaren (Wahlenberg) per Ostro- 
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gothiam (Ahnfelt) et Vestrogothiam (Wikström), Gothlandiam , 

regionem Calmariensem (Wahlenberg), Olandiam Blekingiam- 

que (ipse) ad Scaniam in Stenshufvud (Areschouy) progre¬ 

ditur. In Norvegia haud leeta. (Per totam fere Europam et 

Africam borealem dispersa tractus alpium effugit). — Majo— 

Junio floret. 

Sectio: Erophila. 

11. D. verna L. foliis rosulatis, scapis nudis, petalis albis 
% 

bipartitis, siliculis subellipticis, stylo brevissimo, stig¬ 

mate subæquilato. 

Dr. verna L. ceterique. 

«. normalis: siliculis ellipticis. 

Dr. verna Reich. exc. n. 4234. Erophila vulgarii DC. Syst. 2. p. 

356. Prodr. 1. p. 172. 

Fig. Svensk Bot. t. 298. Ft. Dan. t. 983. Eng. Bot. t. 5S6. Reich. 

Tetrad. t. 12. n. 4234. 

rotundata: siliculis ovali-rotundatis. 

Dr. verna p. minor Hartm. Sk. Ft. ed. 3. p. 153. Dr. vernæ var. 

Bieh. Fl. Cauc. 3. p. 428. M. K. Deutschl. Ft. 4. p. 561. Koch. Syn. 

p. 5). Dr. præcox Reich. Exe. n. 5233. Erophila præcox DC. Sysl. 2. 

p. 357. Prodr. 1. p. 172. 

v Fig. Reich. Tetrad. t. 12. n. 5233. 

Exs. llerb. norm. fase. 4 n. 34. 

f/ab. in muris, aggeribus, pascuis aridis etc. per totam 

Scandinaviam tractubus alpinis et maxime borealibus exceptis, 

adHernösand Sveciæ et Trondhjem Norv. fere desistens, tS ad 

Gefle primum detexit Hartman. — (Per lotam Europam ex¬ 

ceptis alpibus adest). — Floret primo vere, cito evanescens. 

Underrättelser frän H:r Adjunkt Lindbloms daterade 

Grans Prest gärd pä Hadeland i Norr i ge den 4 

Juli 1839. 

Då man passerat vid pass tre fjerdedelar af Tindsjöens 

längd och hunnit till nordliga ändan af Ilaakenäs fjället bil¬ 

dar sjön en temligen djup och bred vik, vid hvars innersta 
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ända opnar sig en, af höga skogbeklädda berg omgifven smal 

dal, hvaraf man från sjön skådar Mæls nybyggda, af flera går¬ 

dar omgifna, kyrka. Detta är den i så många hänseenden be¬ 

prisade Yestfjorddalen, på hvars södra sida det kolossala 

Gousta fjället upreser sin halfmånformiga kam, under det 

Maanelven i dalsträckningens innersta del bildar Rjukanfossen, 

ett bland Norges största och mest beryktade vattenfall. Denna 

trakt är den berömdaste i hela Tellemarken och besökes år¬ 

ligen af en mängd resande; och det ingick äfven i vår plan 

att beskåda dess märkvärdigheter; blott skada att mina res¬ 

kamraters inskränkta tid tvingade oss att så hastigt absol- 

vera detta besök, att nästan intet tillfälle lemnades till några 

botaniska undersökningar, hvaraf denna dal och de fjäll, som 

omgifva den, äro så väl förtjente. Den 13 Juni begåfvo vi 

oss från Tinds prestgård till Yestfjorddalen. Yi rodde öfver 

Tindsjöen till dalens början, hvarest vi stego i land vid går¬ 

den Rolloug, för att beskåda den herrliga Hougfossen, som 

störtar lodrätt utför fjällsidan och isynnerhet från foten er¬ 

bjuder ett imposant skådespel. Sedan vi rott öfver Maanel¬ 

ven vid dess utlopp, redo vi från Mæl till Tngulsland, hvar¬ 

est den för sin styrka i hela trakten omtalade Östen Hansen 

bor. Denne, hvilken är densamme, som i Stelfens roman ”Wal- 

seth und Leith11 förekommer under namnet Eisten Björn, är den 

säkraste ledsagare man kan få till Gousta och Rjukan. — 

Ungefär 4- mil från Mæl gör dalen en böjning och på en gång 

framträder det majestätiska Gousta för den resandes blick; 

det har ett alldeles eget utseende, dels till följe af dess i form 

af en hästsko bildade topp, dels deraf att snön på dess si¬ 

dor bildar smala longitudinella och ej, såsom annars är van¬ 

ligt, större och ofta transversella bälten eller fonder, hvaraf 

man äfven på mycket långt afstånd kan skilja det från alla 

omgifvande fjäll. — Från Ingulsland, hvilken gård är belägen 

norr om elven och alldeles midtför Gousta, hvars lopp dock 

här undanskyrnmes af det fjäll, som utgör Goustas fot eller, 

som man här säger, knä, begåfvo vi oss om morgonen d. 

14 på vägen till Goustas topp, beledsagade af Östen. Yi voro 
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alla till häst, ly delta fjäll har framför många andra det före¬ 

trädet att man kan rida uppför den ganska branta fjällsidan 

ända till öfver trädgränsen. Nära Dale kyrka Cl mil öster 

från Ingulsland) passerar man på en svag bräcklig bro öfver 

Maanelven och börjar genast upstigandet upför den af tät gran- 

och fur-skog bevuxna fjällsidan, der en säterväg gör möj¬ 

ligt att begagna hästar; dessa måste dock lemnas sedan vi 

passerat några snöfonder och hunnit öfver gränsen för björ¬ 

ken, som här ännu ej utvecklat sina blad. Nu började van¬ 

dringen upför den temligen branta sidan af sjelfva fjälltop¬ 

pen, som höjer sig nära 6000 fot öfver hafvet och mera än 

2000 fot öfver öfversta gränsen för björkens vegetation. På 

alla sidor är toppen öfvertäckt af större och smärre stenar, 

-som göra bestigandet mycket tröttande och besvärligt, der- 

emot qvarlågo icke många snöfonder. Yestra sidan af fjället 

störtar mera tvärstupande ned mot den djupa underliggande 

Gousta dalen, som utgör en lång fördjupning nedom fjället 

med en rad af små sjöar, omgifna af björk-, längre ned af 

gran-skog, sälrar och betesmarker, samt slutligen af några 

gårdar. Öfversta toppen utgör en mycket smal hästskofor- 
% 

mig kam med convexa sidan åt nordost och den konkava åt 

sydvest. Man njuter härifrån en mycket vidsträckt utsigt, 

som i N. och Y. begränsas af Hallingdalens och Hardanger 

fjellen, under det man i Ö. skall, som man påstår, se ända 

till svenska gränsen och i S. öfver mest hela Tellemarken; 

men, som förhållandet vanligen är på höga fjäll, utsigten är 

enformig oclr ödslig; man ser nästan endast fjällsträckningar 

uplysta af större och mindre snömassor, samt några mellan¬ 

liggande mörka sjöar. Af dessa sednare syntes flera från 

Goustas topp; deribland en del af Tindsjöen äfvensom af Möse- 

vandet, hvilket till en del, liksom några sjöar uppå Gousta 

piatåen, ännu syntes belagd med is. Dalsträckningarne vi¬ 

sade sig såsom mörka insänkningar i fjällmassan och endast 

Gousta dalen, samt en del af Yestfjorddalen med dess gårdar, 

mellan hvilka Maanelven likt ett silfverband slingrade sig, 

kunde man tydligare urskilja. — Nedstigandet var här såsom 



på alla fjäll besvärligare, och hästarne kunde ej mycket här- 

vid begagnas. Efter återkomsten till Ingulsland företogo vi 

samma dags eftermiddag besöket af Rjukanfoss. Yi följde till 

en början tätt utmed den starkt strömmande Maanelven; men 

snart instänges den af tvärbranta klippväggar och vägen sti¬ 

ger mot höjden. Från flera ställen njuter man herrliga pro¬ 

spekter af de höga skogklädda fjällväggarne, utför hvilka flera 

åar i herrliga kaskader nedstörta Csärskildt bör nämnas Yaae- 

åen) till Maanelven, som forsande genomströmmar den smala, 

af flera gårdar prydda dalen, öfver hvilken Gousta, som här 

framställer sig under en fullkomligt konisk form, kolossaliskt 

höjer sig. När man hunnit ett stycke upp i dalen, ser man ' 

en tät rökkolonn höja sig i dess innersta del; det är Rjukan, 

hvars buller man redan länge hört. Något ofvanför gården 

Yaae nära husmansplatsen Krogen njuter man den herrligaste 

anblicken af detta majestätiska vattenfall, som 4—500 fot 

lodrätt nedstörstar sin anseenliga vattenmassa, hvilken under 

fallet uplöses i skum och rök, som gör omöjligt att se sjelfva 

bottnen af fallet. Den vidt omtalade Maristien, vid hvars slut 

vi skådade forsen, motsvarade ingalunda min väntan; den 

utgör en slags fotstig uppför fjällväggen, söm gående icke 

kan begagnas utan af den vane; alla andra måste krypa op- 

och utför densamma. Den kan blifva vådlig om man får svin¬ 

del eller glattar; jag har dock sett vida värre och farligare 

gångstigar. — Sedan vi efter denna på besvär och njutning 

rika dag hvilat öfver natten på Ingulsland, återvände vi den 

15 till Tinds preslgård, samma väg vi kommit; och följande 

dag skiljdes jag här från mina reskamrater, som härifrån åter¬ 

vände öfver Kongsberg och Drammen till Sverge, under det 

jag qvarsladnade ännu några dagar i Tind, för att närmare 

undersöka de omgifvande fjällen. 

Hvad angår vegetationen i Yestfjorddalen, så var denr 

isynnerhet på fjällen, så föga framskriden, att stor skörd 

knapt varit att erhålla, äfven om tiden tillåtit noggrannare 

forskningar. Bland vexter som jag anmärkte vid Gousta vill 

jag här allenast anföra: Menziczia, Azalea proocambens, Ar- 
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billus alpina, Cerastium tri f/y num, Ranunculus aconitif o Hus, 

pygmæus och som jag tror, blad af Ran. glacialis, Pedicu¬ 

laris Japponica, Potentilla alpestris , Actæa, Sonchus al¬ 

pinas , Arabis alpina, Rhodiola, Salix herbacea, lanata, 

phylicifolia , limosa, Luzula spicata. Carex frigida, cane¬ 

scens alpicola, Lycopodium alpinum och Selago, hvilken var 

den, som gick allra högst opp på fjällsidan i sällskap med 

Peltigera crocea. Yid Maristien visade sig: Veronica saxa¬ 

tilis, Bartsia alpina. Saxifraga nivalis, Cotyledon, Coto- 

neaster vulgaris, Draba laxa. Turritis glabra m. fl. 

Den tid jag qvarstadnade på Tind, använde jag, såvidt 

vädret tillät, att göra mig närmare bekant med trakten och 

dess vexter; jag företog åtskilliga utvandringar till de kring¬ 

liggande fjällen och genom de dalsträckningar, som bilda Tinds 

eller Attraae Sogn. Under dessa vandringar anmärkte jag 

dels i dalen dels i fjällen följande vexter: 

Veronica alpina, saxatilis, serpyllifolia, officinalis, Chamce- 

drys, verna, arvensis; Circæa alpina; Pinguicula vulgaris; Va- 
» 

leriana officinalis; Scirpus palustris, cæspitosus; Eriophorum al¬ 

pinum, capitatum, vaginalum, angustifolium; Nardus stricta; Phleum 

alpinum, pratense; Agrostis spica venti; Anthoxanthum; Alopecur. 

geniculat.; Air a flexuosa, cæspilosa; Melica nutans; Festuca ovina 

et fi vivipara, rubra; Poa annua, alpina, pratensis, nemoralis; 

Molinia coerulea; Dactylis glomerata; Bromus mollis; Triticum 

repens; Montia fontana; Alchemilla vulgaris, alpina; Plantago 

major, media; Gatium boreale, palustre, Aparine; Scabiosa ar- 

vensis; Cornus suecica; Myosotis arvensis, lingulata, silvatica; 

Anchusa officinalis, arvensis; Menyanthes; Gentiana purpurea, 

campestris; Azalea procumbens; Campan. rotundif; Viola palu¬ 

stris, mirabilis, canina, montana, tricolor; Rhamnus frangula; 

Chenopod. viride; Angelica silvestris; Carum Carvi; Pimpinella 

Saxifraga; ChærophyIlum silvestre; Parnassia ; Linum calharlicum ; 

Drosera rotundi folia, longi folia ; Convallaria majalis, verticillata, 

bifolia; Juncus trifidus, nodulosus, articulatus, bufonius, filiformis; 

Luzula spicata, campestris, pilosa; Oxyria reniformis; Rumex 

acelosa, acelosella, crispus; Tofjeldia borealis; Triglochin palu- 



(il 

,9fre; Trientalis; Daphne Mezereum; Vaccinium Vitis idcea, Myr- 

filius, uliginosum, Oxycoccos; Calluna vulgaris; Epitobium angu¬ 

sti folium, montanum, alpinum, palustre; Polygonum viviparum, 

aviculare, Convolvulus; Paris quadri folia; Arbutus Uva ursi, al¬ 

pina ; Andromeda hypnoides, - polifolia; Menziezia cærulea; Py- 

rofa uniflor a, secunda, Minor; Seler anilius annuus; Saxifraga 

nivalis, stellaris, Cotyledon, aizoides, oppositi folia; Dianthus del- 

toides ; Silene inflata, rupestris, a caulis ; Arenaria s erpy Ili folia ; 

Stellaria nemorum, media, uliginosa, alpestris, Friesiana, gra¬ 

minea; Lychnis silvestris, pratensis, viscaria; Cerastium alpi¬ 

num, trigynum, vulgatum; Spergula arvensis, Sagina; Sedum Te- 

lephium, acre, annuum; Euphorbia Helios copia; Prunus Padus; 

Cotonea ster vulgaris; Sorbus Aucuparia; Spiræa Ulmaria; Rosa 

canina, tomentosa, cinnamomea; Rubus Chamæmorus, saxatilis, 

cæsius, Idæus; Fragaria vesca; Potentilla norvegica, argentea, al- 

peslris, Tormentilla; Comarum palustre; Geum urbanum, rivale; Actæa 

spicata; Tilia parvi folia; Aconitum septentrionale; Thalictrum al¬ 

pinum; Ranunculus aconitifolius, acris, auricomus, repens; Cal¬ 

tha palustris; Mentha aquatica; Ayuga pyramidalis; Stachys pa¬ 

lustris; Lamium purpureum; Galeopsis Tetrahit; Prunella vulgaris; 

Thymus Acinos; Fuphrasia officinalis; Rartsia alpina; Rhinanthus 

Crista galli; Melampyrum silvaticum; Pedicularis lapponica, palustris ; 

Linnæ a ; Unaria vulgaris ; Capsella Rurs a pastoris ; Thlaspi arvens e; 

Rarbaræa parviflora ; Turritis glabra ; Cardamine bellidifolia, hir¬ 

suta, amara, pratensis; Rrassica campestris; Erodium cicutarium; 

Geranium silvaticum; Oxalis acetosella; Fumaria officinalis; Po- 

lygala vulgaris; Astragalus alpinus; Vicia sepium, Cracca; Tri¬ 

folium repens, pratense; Lotus corniculatus; Hypericum quadran¬ 

gulum; Hypochæris maculata; Apargia autumnalis; Leontodon Ta- 

raxacum; Sonchus alpinus ; Hierae, alpinum, pilosella, auricula, 

cymosum?, paludosum, murorum, vulgatum, umbellaium; Crepis 

tectorum; Serratula'alpina; Cirsium palustre, arvense, lietero- 

phyllum; Centaurea jacea; Artemisia vulgaris; Gnaphalium nor- 

vegicum, supinum, dioicum; Tussilago Far far a; Frigeron acre; 

Solidago virgaurea ; Achillea Millefolium; Anthemis arvensis; Chry- 

santh. Leucanth.; Orchis maculata; Herminium Monorchis (i Öst- 
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bygden liksom följande tre), llabenaria viridis, albilda, Coral- 

lorhiza innata; Listera cordata; Carex dioica, leucoglichin, stel- 

lulata, canescens et f. alpicola, alpina, cæspilosa, rigida, pulla, 

flava, panicea, curvirosfra, limosa, capillaris, palescens, piluli- 

fera, digitata, ornithopoda; Urtica dioica; Alnus incana; Betula 

alba, glutinosa, humilis, nana, Corylus Avellana; Pinus silvestris, 

Abies; Salix fragilis, phyli cifolia, glauca, lanata, caprcea, lap- 

ponum, my r sinit es, herbacea; Empetrum nigrum; Humulus Lupu- 

lus (förvildad) ; Populus tremula; Khodiola rosea; Juniperus com¬ 

minus; Polypo dium vulgare, Phegopteris, J) ry opter is ; Aspidium 

Lonchitis, Filix mas, spinulosum, Filix femina, fragile; Woodsia 

ilv ensis ; Pteris aquilina; Botry chium Lunaria ; Ly copo dium Selago, 

selaginoides, annotinum, clavatum, alpinum; Equisetum arvensc, 

palustre, silvaticum, hiemale (enligt berättelse). 

Dessa äro de fullkomligare vexter jag här anmärkte; men 

ingalunda är denna lista på något sätt fullständig; ty dels 

var vegetationen ännu allt för litet framskriden, dels var jag 

ej i tillfälle att med lika noggrannhet undersöka alla trakter; 

de flesta af de anförda fjällvexterna fann jag ofta djupt ned 

i dalarne, helst utmed bäckai, som kommo från fjället, och 

flera bland dem såg jag alldeles icke uti den egentliga fjäll¬ 

regionen. Ofta öfvergick granregionen så omedelbart till björ¬ 

kens , att någon särskild region för furen knapt kunde anta¬ 

gas ; på ett eller två ställen kunde man dock temligen tydligt 

urskilja alla tre dessa regioner; så t. ex. i vestra Lindalen. 

Ehuru intressant denna trakt än var, och ehuru mycket 

den syntes fortjent af att undersökas, så måste jag dock skynda 

at andra trakter samt lemna den gästfria prestgarden och dess 

vackra omgifning. (Fortsattes). 

fjiteratur. 
Epicrisis Systematis Mycoloyici 3 seu Synopsis Hy- 

menomycetum. Scripsit Elias Fries „ Professor Up- 

saliensis Sfc. Ups. 1S36—1S38. — Redemptor Gleerup 

Lundæ divendit. — 610 pag. — 8:o; haft. 

Svamparne, som inom vextverlden utgöra liksom en egen 
hel continent för sig, hafva genom sin oändliga mångfald af- 



skräckt de flesta från etl närmare studium, ehuru de just ge¬ 

nom sin formrikedom, sin alldeles egna vegetation och stora 

vigt för allmänna lifvet höra till de intressentaste vextfamiljer. 

Och huru skulle mången våga fördjupa sig i denna oändliga 

mångfald, så länge man saknade en någorlunda fullständig 

och pålitlig vägledning. Få ega det verkliga mod, den ihär¬ 

dighet, som fordras för att beträda ett så okändt fält och 

derigenom bana en säker väg. — Det är Författaren af när¬ 

varande arbete, som äran tillkommer att hafva utredt och 

ordnat de mångfaldiga hithörande vexterna, åt hvilkas stu¬ 

dium han egnat en betydlig del af sitt lif och sin verksamhet. 

—• Hans Systema Mycologicum i 3 volumer (Lund och Greifs- 

wald 1820—1832), samt derlill hörande Elenchus Fuuyorum 

i 2 band (Greifswald 1828), komma att i alla tider utgöra 

hufvudverken för kännedomen af denna vextordning. Men han 

har ock sedermera oafbrutit fortsatt sitt studium af svam¬ 

parna, samt dervid på ett kritiskt sätt begagnat och jemfört 

alla de vigtigaste arbeten, som under de sednare åren utkom¬ 

mit öfver denna familj. De anmärkningar, tillägg och nya 

åsigter han derunder vunnit rörande de i l:sta, 1819 utarbe¬ 

tade, delen af Systema Mycologicum afhandlade Hymenomy- 

ceterna, har han nedlagt i det arbete vi nu anmäla; men 

hvilket derjemte innehåller allt med Författarens nuvarande 

åsigter öfverensstämmande, som i Syst. Myc. Vol I. finnes 

upptaget. — Detta arbete innefattar, med få ord, en fullstän¬ 

dig framställning af Hymenomyceterna och deras systematiska 

anordning, sådana som vi i närvarande stund känna dem, 

samt baserad på ett trettioårigt studium af dem sjelfva och 

hela deras literatur. 
Det kan icke vara vår afsigl att här iemna en recension af detta ar¬ 

bete, hvilket utan fråga är det vigtigaste, som inom botaniska lileraturen 

under de sednare åren i Sverige utkommit; dertill bekänna vi öppet vår 

oförmåga; det är icke en gång vår mening, att meddela en någorlunda 

fullständig framställning af dess innehåll; vi vilja allenast göra Skandi¬ 

naviens botaniska allmänhet uppmärksamma på tillvaron af delta arbete, 

som endast i Stockholm, Upsala och Lund i Bokhandel är att tillgå, 

och den möjlighet, som derigenom blifvit Botanikens idkarc beredd alt 



förskaffa sig en närmare kännedom och bekantskap med de vextalster, 
som tillhöra den vigtigaste afdelningen af den vidsträktasle vextklass. 

Såsom varande en blott Synopsis och författadt med den af Tyskarne 
Författaren tillagda ”Wortkargheit? som är motsatt deras maner, inne-1 
håller delta arbete allenast korta men bestämda diagnoser öfver ordnin¬ 
gar och slägten, samt till större delen helt och hållet omarbetade dia¬ 
gnoser på alla arter, med några få synonymier och hänvisning till någon 
iigur. — Diagnoserna sä väl på afdelningar, (med undantag må hända af 
af slägtet Cortinarius) som arterna, äro likväl så klart och skarpt affat- 
tade, och det lör hvarje mest characteriserande, i likhet med KocJis Syn¬ 
opsis, utmärkt med cursiv stil, att artbestämning äfven på egen hand 
icke synes böra möta stora svårigheter, och blott erfordrar biträde af 
vanlig loup. För att bespara rummet, äro icke några beskrifningar lem- 
nade öfver de här uppställda nya arterna, utan lofvarFörfattaren alt an¬ 
norstädes meddela dessa, äfvensom en historia öfver och populär inled¬ 
ning till Mykologiens studium;-i sanning, ett arbete, som är af 
tiden päfordradt. 

Liksom i Flora Scanica antager Förf. äfven här 6 familjer bland svam- 
parne, neml. Hymenomycetes, Discomycetes, Pyr enomy celes, Gaste- 
romycetes/ Hypliomycetes, Coniomycetes. Grunden för Förlis System 
är helt och hållit Morphologisk, grundad på deras utveckling, hvarige- 
nom otaliga slägten med talrika arter, som af andra blifvit upptagna i 
andra afdelningar, af Förf. visats endast vara Hymenomyceternas vege¬ 
tativa System. Dess närmaste föregångare Persoon, indelte Svamparna 
endast efter det yttre utseendet. Denne Förf.s sednaste utkast till deras 
System blott efter microscopisk undersökning af Sporidierna, synes vara 
lika micrologisk, som rent artificiell. Ehuru Förf från Agaricus, sådant 
detta slägte i Syst. Myc. är framstäldt, afsöndrat en mängd (deribland 
Coprinus med r>o, Cortinarius 216, Hygrophorus 00, Lactarius 64, 
Russula 42 arter m. 11. mindre artrika slägten), sä qvarstå dock ännu 
n80 arter, hvilka alla här äro så diagnosticerade att äfven för läsaren 
skilnaderna faller i ögonen, utan att f. ex. hattens färg, storlek eller dy¬ 
lika föränderliga charactärer begagnas. Hvilken förvånande mångfald i 
bildning måste icke dessa vexter ega! Men också har delta slägte under 
de år som förflutit efter ulgifvandet af Syst. Mvcol. erhållit den propor¬ 
tionsvis största tillökningen; så väl genom Lasch, Weinman, Kromb- 
Jiolz, Vittadini, hvilka leninat Förf. sina original-exemplar, som ock för¬ 
nämligast genom den nya vegetation af detta slägte, Förf. funnit i Up- 
sal a-trakten. 

Hvad det typographiska angår, är så väl tryck, som papper, utmärkt 
vackert, och snart sagdt, det vackraste man fått se från Upsala-pressen. 
— Måtte detta arbete egga andra att med allvar och kärlek egna sig åt 
4ctla studium, der ännu en rik efterskörd troligen är att göra, synner¬ 
ligen för bestämmandet af. arternas utbredning, för att derigenom upp¬ 
mana Förf. att äfven på samma sätt bearbeta de öfriga delarne; ty om 
samtiden icke deltager uti Förf. studier i denna väg, undra vi icke om han 
tröttnar att derföre göra vidare uppoffringar. 

Akademisk Mofls. 

Utaf H. K. 11. Kronprinsen, Akademiens Kansler, är under d. 1 Julii 
Filosofi® Magistern John Erh. Areschoug utnämd och förordnad till 
Docens i Botaniken vid Carolmska Universitetet. 

Ii 1111 <!, tryckt uti Beriingska Boktryckeriet, isan. 
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(Fortsättning och slut från N:o 5). 

Den 27 Juni afreste jag på båt till Skjötuet i Ostbygden, 

dit jag bestält en häst, som på klöf skulle föra mina saker 

öfver det nära tre mil breda fjället till Nummedalen; sjelf 

gick jag hela denna väg, och blef derunder öfverfallen af 

åska och regn. Till en början gick vägen uppför den mer 

eller mindre branta skogklädda fjällsluttningen, från hvilken 

man på flera ställen hade vackra vuer öfver den underlig¬ 

gande Tindsjöen, Tinds kyrka och prestgård, Huusevoldsda- 

len, Veslfjorddalen samt fjällen, öfver hvilka alla Gousta höj¬ 

de sig i herrlig prakt; äfven från sjelfva fjällplatåen öfver- 

skådade man en del af denna tafla. Genom en brant klef 

nedstiger man i Kirvedalen, hvarest många till Ostbygden hö¬ 

rande sätrar äro belägna. Denna dal var visserligen öfver- 

allt bevuxen af stora granträd, men dessas utseende 

visade att de numera icke här trifdes väl; de voro neml. 

antingen helt och hållet förtorkade, eller ock hade de åtmin¬ 

stone topparne alldeles förvissnade; de tycktes lemna ett än 

ytterligare bevis att granens vegetationslinea numera icke 

går så högt som fordom. — På åsen öster om Kirvedalen 

går gränsen mellan Tellemarken och Nummedalen, och fotsti¬ 

gen fortgick nu genom myror och bäckar genom en temligen 

tät barrskog, tills man vid gården Lien inträder i den be¬ 

byggda delen af Nummedalen. Mellan vackra ängar och åk- 



rar vandrade jag alltjemt utföre, tills slutligen utsigten öp- 

nade sig öfver Yægelies utmärkt vackra kyrkobygd och vid 

sjelfva kyrkan inträffade vi på stora körevägen. — Sedan 

jag på Mogens gästgifvaregård tillbringat natten, fortsatte jag 

följande morgon resan åkande till Björge. Vägen, som är 

mycket god körväg, fortgår först på vestra sidan af Lou- 

ven genom en tätt bebodd fruktbar trakt. Sedan man på bro 

passerat elven, blir dalen smalare, men öpnar sig åter nära 

Rollougs kyrka. Vid Björge sätter man på färja öfver till el¬ 

vens vestra strand, på hvilken vägen sedan fortgår; jag der- 

emot begaf mig upför den östra sluttningen, beledsagad af 

tvenne karlar, 'som buro mina saker. Från denna sluttning 

egde man förträfflig utsigt åt de fjäll som i vester begränsa 

dalen, hvaribland Eidsfjeld i norr och Bleefjeld rakt i ve¬ 

ster ännu hade ganska betydliga snöfonder; Synhovedet, som 

utgör högsta toppen af Bleefjeld, visade sig dock bar. — 

Genom en nästan oafbruten skogstrakt genom kärr och mo¬ 

ras vandrade vi vid foten af den höga Texlihougen, som vi 

nästan till hälften kringgingo; sedan vi på bro passerat Gryt¬ 

ån, bar vägen mera utför, och snart voro vi i Hiås, första 

gården i Sigdal. Sedan jag här skaffat mig en klöfhäst, fort¬ 

sattes vandringen till den 4- mil aflägsna kyrkobygden. Vid 

gården Grasvig nådde vi vestra stranden af den med många 

vackra gardar omgifna Sonnerenfjorden, hvilken vi genom 

en tätt bebodd och odlad trakt följde, tills vi på en bro kom¬ 

mit öfver elven, som utgör fjordens utlopp. — På Ramstad 

skjutsstation tillbragte jag natten och fortsatte resan följande 

morgon i kärra förbi Sigdals kyrka åt Krydsherred, dit vä¬ 

gen afgår vid gården Skartum. Denna väg är 2 mil lång, 

nyligen anlagd genom en lätt bevuxen, lemligen jernn skogs¬ 

trakt. Vid gården Åsen framkom jag till Krydsherredsfjor- 

den, hvilken jag på båt öfverfor till Slevigs skjulsskifle. 

Norefjeldet, som begränsar en betydlig del af sjöns vestra 

strand, hade ännu ganska många och stora snöfonder; men 

föröfrigt var sjön omgifven af icke särdeles höga bergåsar 

öfvertäckta af barrskog, mellan hvilken vackra gårdar 
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när och der längs stranden framskymtade. Genom dylik 

skog fortgick vägen ända till framemot Lunders kyrka, hvar- 

est man framkommer till Sogndalselven, som genomflyter 

en temligen bred tättbebodd dal, hvilken vid Hönenfoss före¬ 

nar sig med det jemna fruktbara Rtngerige. Sidorna af den¬ 

na dal äro skogbetäckta och temligen långsluttande, och ju 

mera man nalkas Hönenfoss desto herrligare blifva prospek- 

terna öfver en del af Tyrifjorden, det jemna mycket odlade 

och med en mängd vackra gårdar prydda Ringerige, på hvil¬ 

ket man på en gång ser Holes, Nordrehougs och Hougs kyr¬ 

kor. — Efter att hafva passerat den långa bro, som i flera böj¬ 

ningar är bygd öfver Beina elven tätt under den vackra Hö- 

nenfossen, skyndade jag till Klækken, hvarest jag hvilade öf¬ 

ver till den 1 Juli, då jag mellan Ringeriges och Ha- 

delands många vackra gårdar och rika åkerfällt, forlsatte re¬ 

san hit till Gran. — Nu visade sig dessa båda provinser i 

sin herrligaste prakt och rättvisade det beröm som blifvit 

dem tillagt, — att vara bland Norges fruktbaraste och mest od- 

dela trakter. Särdeles herrligt framställer sig trakten kring Gran, 

då man från Sölvbergets topp öfverskådar den med sina tre 

kyrkor, sina många gårdar och åkerfällt, samt talrika små¬ 

sjöar, hvilket allt begränsas, å ena sidan af skogklädda berg¬ 

åsar och å den andra af den sköna Randsfjorden, hvars 

vestra strand hastigt upstiger till ett öfverallt skogbetäckt 

berg, bakom hvilket allt högre berg framstå, hvilka slutligen 

bli nakna och framvisa spridda snöfläckar. Fjerran bort vi¬ 

sade sig i sydvest Gousta med sina longitudinella snöfåror. 

Jag bör väl slutligen yttra något rörande vegetationen i 

den sålunda genomresta trakten, så vidt del under en hastig 

genomresa var möjligt att om den få kundskap. — På fjellet 

emellan Tellemarken och Nummedalen visade sig i allmänhet 

alldeles samma vexter, som på fjällen kring Tind; Gentiana 

'purpurea blef dock allt sparsammare tills den framemot Num¬ 

medalen alldeles försvann. Här mötte deremot några andra 

vexter, som jag länge saknat, t. ex. Trollms eivr opants, Or¬ 

chis conopsea, Pedicularis silvatica; och Hieracium cymosum 
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blef högst allmän. Som vägen mellan Nummedalen och Sig¬ 

dal förde genom en oafbruten skog temligen långt under fjäll¬ 

regionen, så saknades här också nästan alla fjällvexter, med 

undantag af Menziezia. I sjelfva Sigdals kyrkobygd visade 

sig samma vegetation som i Nummedalen. Ju närmare man 

nalkades det egentliga Ringerige, desto rikare blef mång¬ 

falden af vexter och alla ängar framvisade så här som på 

Hadeland den herrligaste färgprakt, hvartill den här högst 

allmänna Dracocephalum Ruysc/uanum icke obetydligt bi¬ 

drog; Ranunculus poly ant hemos, Anthyllis vulneraria , Hy- 

pochceris maculata, Hieracium cymosum, præmor sum &c. 

voro äfven här mycket allmänna. 

litteratur. 

Musci Sveci re exsiccati, quos colli g erunt ac ediderunt 

Canut.Fr. Thedenius (Fascicul. V—FI) et Ol. Leop. 

Sillén (Fase. VII—Villy Qevaliæ 1SZS. — 4:o — 

Af denna exsiccat samling lära de 4 första Fasciklarne, 

hvardera innefattande 25 numror, således tillhopa 100 numror, 

för ett par år sedan utgifvits i Upsala af Studeranden Lind¬ 

gren, hvilken redan länge varit känd som en skicklig Musco- 

log; men dessa Fasciklar hafva icke ankommit hit till Lund 

— vi veta sannerligen icke af hvad orsak — ehuru flera 

försök blifvit gjorde, så i bokhandels som i enskild väg. 

Vi äro således icke i stånd att redogöra för innehållet af 

dessa, utan endast af 5:te och 6:te samt 7:de och 8:de facik- 

larne, hvaraf de 2;iie första utgöra 3:dje bandet utgifvet af 

Herr Thedenius, och de 2;ne sednare 4:de bandet utgifvet af 

Herr Sillén,—hvardera bandet till ett pris af 4 R:dr B:co.— 

Dessa Fasciklar utgöra en fortgående nummerföljd med de 

förra af Lindgren utgifna, och innefatta således N:olOl—200. 

Dess yltre är utmärkt snyggt och vackert, exemplaren äro 

väl valde, fullständige och omsorgsfullt inlagde i nätta kap- 
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slår af papper, som äro fastade på qvartblad inbundna i 

form af en bok. — På hvarje blad förekommer allenast en 

art med särskild tryckt etikett, innehållande namnet på arten, 
ett eller annat synonym, stället der den är samlad, samt 

för ny uppställda arter (i Herr Thedenii Fasciklar 2:ne, och 
i Herr Silléns 1) diagnos. 

Följande arter innehålla 3:dje bandets 5:te och 6:te Fasciklar: 

N:o N:o 

loi Hypnum Schreberi Willd. 127 Encalypta ciliala Hediv. 

102 — umbratum Ehrh. 128 Dryplodon torquatus Brid. 

103 — molle Dicks. 129 Tetraphis pellucida Hedw. 

104 — apiculatum Thed. 130 Gymnostomum truncatulum Hedv. 

(Isothecium apiculatum Hubener.) 131 Phascum muticum Schreb• 

105 Hypnum plumosum L. 132 Marschantia polymorpha L. var. 

106 — serpens L. fontana Wahlenb. 

107 — rugosum Ehrh. 133 Blasia pusilla Mich. 

108 Leskea incurvata Hedw. 134 Jungermannia tricophylla L. 

109 — polyantha Hedw. 135 — graveolens 

110 Neckera intermedia Thed. n. sp. Schrad. 

in Bryum punctatum Schreb. 136 — scalaris Schrad. 

112 Aulacomnion palustre Schwægr. 137 — schmideliana//w6. 

113 Funaria hygrometrica Schreb. 138 — Ilarlmanni Thed. 

114 Tortula unguiculata Roth. 139 — concinnata 

113 Trichoslomum heteroslichum Lightf. 

Hedw. 140 — inflata Huds. var. 

116 Fissidens adiantoides Hedw. major Lindenb. 

117 Dicranuin strumiferum Ehrh. 141 — bicrenata Schmid. 

118 — scoparium Hedw. 142 — barbata Schreb. 

119 — majus Turn. 143 — lycopodioides 

120 - elongatum Schwægr. Wallr. 

121 — longifoiium Ehrh. 144 — quinquedentata 

122 varium Hedw. Huds. 

123 — crispum Hedw. 145 Jun: germannia attenuata Lindenb. 

124 Didynodon pusillus Hedw. 146 — reptans L. 

123 — spathulatus Thed. 147 — uliginosa Swarlz,. 

(Didym. piliferum var. spathula- 148 — complanata L. 

tum Wahlenb. — Trichostomum 149 Ricciella canaliculata Braun. 

latifolium Schwægr.) (R. fluitans /S canalic. Hartm.) 

126 Weissia curviroslra Brid. i»o Riccia glauca L. 
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4:de bandets 7:de och 8:de Fasciklar innehålla: 

N:o N:o 

151 Hypnum cuspidatum L. 177 Dicranum pellucidum Hedw. 

152 — strigosum Holf. 178 Trematodon ambiguus Schwægr. 

153 — praecox Swartz. 179 Didymodon inclinatus Swartz. 

CH. strigosum yw.præcox. Whlnb.) 180 Encalypta streptocarpa Hedw. 

154 — dimorphum Brid. 181 Gymnostomum rupestre 

155 — albicans JSeck. Schwægr. 

156 — reflexum Stark. 182 Sphagnum cymbifolium Dillen. 

157 — squarrosum L. 183 — squarrosum Pers. 

158 — polycarpon Bland. 184 — acutiiblium Elirh. 

159 — revolvens Swartz. 185 — cuspidatum Ehrh. 

160 — lvcopodioides (Sph. capillaceum var. cuspidatum 

Schwægr. VVahlenbJ 

161 — fluitans L. 186 Marcliantia quadrata Scop. 

162 Leskea myosuroides Roth. CM. hemisphaerica L. et WahlenbJ 

163 — curvata Voit. 187 Jungermannia setacea Web. 

164 Neckera crispa Hedw 188 — anomala Hook. 

165 Anomodon attenuatus Hub. 189 — minuta Dicks. 

166 — viticulosus Hook. et 190 — bicuspidata L. 

Tagi 191 acuta Lindenb. 

167 Cinclidium stygium Swartz. 192 — pusilla L. 

168 Meesia longisela Hedw. 193 — trilobata L. 

169 — uliginosa Hedw. 194 — æquiloba Schwægr. 

170 Paludella squarrosa Brid. 195 — patens Sili. n. sp. 

171 Orthotrichum HutchinsiæSmith. 196 — umbrosa Schrad. 

172 Tortula fallax. Roth. 197 — taxilolia Wahlenb. 

173 — convoluta Swartz. 198 — tomentella Ehrh. 

174 Fissidens laxifolius Hedw. 199 — ciliaris L. 

175 — bryoides Hedw. 200 — Tamarisci L. 

176 Dicranum cerviculatum Hedw. 

De nyuppställda arterna, hvaröfver vi till slut vilja anfö¬ 

ra diagnoserna, äro i 3:dje bandet: 

Neckera intermedia Thed. caule procumbente vage ra¬ 

moso, ramis obtusis subpinnatis planis, foliis distichis ob¬ 

longis subacinaciformibus apiculatis undulatis enervibus api¬ 

ce serrulatis, perichætialibus setam fructumqve aequantibus, 

theca erecta ovata brevi pedunculala, operculo brevi-conico 

oblique rostellato. — Media inter N. pennatam , pumilam et 
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crispam. — N. pumila Wahlenb. Fl. Lapp. et Svec. exci 

Syn. — llartm. Skand. FI. exci. Fiy. Hedwigii. — In saxis 

silvæ paroeciae Hille Gestriciæ, ubi Cand. Pharm. 0. L. Sillén 
primum invenit. 

Junyermannia HartmamiiT\\Q&. caule procumbente simlip- 

ciusculo dorso parce radiculoso, foliis imbricatis succubis bifa¬ 

riam horizontalibus cauli oblique adnatis subdecurrentibus cor- 

dato-ovatis convexiusculis obtuse leviterque emarginatis mar¬ 

gine superiori revoluto lurido viridibus nembranaceis cellulis 

magnis lobis brevissimis et acutiusculis et rotundatis am- 

phigaslriis ovato oblongis inaequaliter acuminatis 1. hamula- 

tis basi pauci dentatis textura foliorum. — J. orcadensi pro¬ 

xima, sed caulibus procumbentibus confertim crescentibus, 
foliis imbricatis horizontalibus cellulis magnis amphigastri- 

isque evidentibus satis diversa. — In muscis paludum Sil¬ 

vae Givaliensis. 
I 4:de bandet: 

Junyermannia patens Sili, caule erecto subsimplici pel¬ 

lucido nudo foliis remotiusculis bifariam patentibus semiam- 
plexicaulibus ad medium subæqualiter bilobis carinatis pallide 

viridibus, lobis conformibus ovatis acutis integerrimis pa¬ 

tentibus. — Jungermanniae curtae affinis, sed optime distinc¬ 

ta. In argillaceis prope laterariam Stigslund Gestriciae. 

Avis. 

Samedi le 26 Oclbr. issa å heures du matin seront mis en vente 

par encan public å Copenhague plusieurs herbiers, laissés par feu le 

comte F. C. Råben; les-voild: 

1. Un herbier général de plus de 10,100 espéces, rangées en cinq 

armoires. 

2. LTierbier de Tönder-Lund de plus de 3,ooo espéces, rangées en 

deux armoires. Cet herbier contient des plantes des Indes et des 

Antilles, de la Guinée (par Thomiing) de Tanger (par Schousboé) 

de Norvége, de Grönlande etc., et il a un intérét particulier par 

rapport å la synonymie de Wahl aussi bien que par les espéces 

de la Guinée. Les exemplaires sont excellents et parfaitement 

bien conservés. 
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а. Les collectioris, faites par Sieber d’énviron 2,710 espéces en so 
cartons ;* de, bons exemplaires et bien conserves. 

a. ”Flora novæ Hollandiæ”, »so espéces (14 cartons.) 
b. ”Flora mauritiana”, o45 espéces (13 cartons.) 
c. ”Flora martinicensis”, 430 espéces (9 cartons.) 
d. ”Flora Trinitatis”, asi espéces (s cartons.) 
e. ”Flora capensis”, 202 espéces (6 cartons.) 
f. ”Flora senegalensis”, 66 espéces (2 cartons.) 
g. ”Synopsis filicum”, 200 espéces (4 cartons.) 
h. ”Agrostotheca”, 146 espéces (3 cartons.) 
*. Deux cartons avec l’étiquette ”flora helvetica”, dans lesquels 

environ 99 espéces de l’Amérique, de la nouvelle Hollande, 
des Canaries etc., envoyées par Roeper et Zeyher. 

103 plantes du Cap en deux cartons sans doute par Eck- 
Ion; 100 espéces en deux cartons par d’autres bolanistes. 

4. Un herbier Brasilien, pour la plupart fait dans les environs de 
Rio-Janeiro par le comte lui-méme, eet herbier contient environ 
1,300 espéces en 3000 exemplaires bien conservés; tout est lié 
en 43 cahiers. 

5. Un herbier Européen d’environ 2,000 espéces avec beaueoup d’e- 
xemplaires, envoyés au comte par plusieurs botanistes. Les meil- 
leurs de ceux-ci sont envoyés par Bly tt, Braune, Tenzel, Serin¬ 
ge (la collection des saules) par Schleicher, Thomas et Welwitsch, 
pour la plupart des Alpes du Salzburg et de la Suisse, des mon- 
tagnes de TAlIemagne aussi bien que des cotes de la méditer- 
ranée. 

Ces plantes sont contenues en environ 100 cahiers de differente 
grandeur. 

б. ”Doublet-herbarium”; avec cette étiquette sont 8 cartons avec en¬ 
viron soo espéces. 

7. Un herbier des plantes du Nord de 5 å eoo espéces avec plus de 
2,000 exemplaires en 22 cartons, que voila: 
a. 7 cartons, contenant des plantes pour la plupart de Norvége, 

envoyées par Blytt, Deinboll, Fries, Keilhau et Sommerfeldt. 
b. ”Flora islandica,” faite par le comte lui-méme (4 cartons). 
e. ”Flora grænlandica,” de méme (7 cartons). 
d. ”Flora færæensis.” de méme (4 cartons). 

8. Une collection de mousses et d’algues, en partie faite par le com¬ 
te lui-méme en Grönlande, en Islande, au Brésil &c., en partie 
envoyée par Schousboe, Suhr et d’autres. Le nombre des espé¬ 
ces n’est pas grand; mais les exemplaires en sont nombreux et 
pour la plupart bien conservés. 

9. Armoires: 
a. 7 grands armoires å portes vitrées. 
b. 5 plus bas et plus étroits , contenant la collection 1. 

c. 2 bas et larges, contenant la collection 2. 

S’adresser pour voir et pour les renseignemens å Mr. Bleching- 
berg, avocat, demeurant å Vestergade Nr. 7. 

li und, tryckt uti Berlingska Boktryokcriet, 1839. 



BOTANISKA NOTISER. 
UTGIFNE AF 

AL, ED. LINDBLOM. 

M 7. Lund den 1 Kovemlber. 1839. 

Underrättelser från H:r Adjunkt Lindblom, daterade 

Ler dalsören i Sogn i Norrige den 9 Avg. 1839. 

Sedan jag tvenne gånger besökt Sölvberget, från hvars 

topp man njuter en herrlig utsigl öfver den omkringliggande 

trakten med dess 3 kyrkor, många vackra gårdar, fruktbara 
åkerfält, många 0-5) småsjöar samt den långa smala Rands- 

fjorden, under det Gousta och andra snöfjäll skådas i det fjer— 

ran, afreste jag den 6 Juli från Grans gästvänliga Prestgård. 

Min väg fortgick genom den tätt bebygda och odlade trakten 
förbi Tingelslads kyrka (hvaromkring Ononis arvensis prydde 
ängarne, längre fram Polcmonunn) mellan skogklädda koni- 
ska kullar, som utmärka Hadeland och .gifva det ett eget ka¬ 

rakteristiskt. utseende; bland dessa framträder i synnerhet 

Eambrokullen, som måhända är högre än Sölvberget. Ofta 
ser man här gårdarne förenade nästan till byelag liksom i 

Sverige, och allt tillkännager välmåga; kornåkrarne började 
dock nu allestädes gulna, en följd af den långvariga stränga 
torkan, som likväl nu mildrades af täta moln, hvilka betäck¬ 

te himlen och låfvade ett länge och mycket efterlängtadt 
regn; rågåkrarne stodo deremot herrliga. Vid Smedsham- 
mer nalkades vägen åter till Randsfjorden, hvilken den se¬ 
dan alltjemnt åtföljer; här uphörde äfven Dracocepfialum Ru- 

yscliianum att visa sig på ängarne vid vägen, för hvilka den 

genom hela Ringerige och Hadeland varit en verklig pryd¬ 
nad; Potentilla norvegica fortfor deremot att vara högst ym¬ 

nig ända till Vangs pastorat i Valders, der den uphörde. 
Campanula Cervicavia visade sig på ett ställe nära gården 
Horn. Man inkommer nu i Lands pastorat; trakten fortfar 
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att hafva samma utseende som på Hadeland, allenast något 

mindre odladt, äfvensom de små rundade kullarne och mån¬ 

ga småsjöarne uphört alt visa sig. Ju längre man kommer 

in i Land, desto mera drager dalen sig tillsamman; ofta är 

fjorden så smal, alt den mera liknar en elf, så t. ex. vid 

Rödnäs ocli Lands kyrka; snart vidgar den sig åter och går- 

darne, som ligga på dess stränder, ha herrlig belägenhet, 

i hvilket hänseende dock fogdegården Kronborg framför öf- 

riga tycktes äga företräde. Förrän man kommer till Tong- 

vojds skjulskifte uphör fjorden och vägen fortgår utmed en 

föga bred elf genom ett skogigt mera vildt och mindre od¬ 

ladt landskap; hvarest dock kornet stod vida frodigare och 

bättre än på Hadeland; ett förhållande som äfven egde rum 

genom hela Yalders. Dracocephalum visade sig åter vid 

Tongvold på ett par ställen, och Galium trifidum vexle ej 

sälsynt f mil v. om Tomlevold vid vägen, som här förde genom 

en temlig tätt barrskog. Yid Holje bro hade elfven banat 

sig en väg djupt mellan bergen i en smal fåra, som nu var 

så fylid af timmerstockar, att vattnet icke syntes; strax of- 

vanför vidgar sig dalen till en temlig vid kärräng med en 

mängd lador. Sedan man vid Land, på en stor stenbro öf- 

verfarit elfven, inträder man snart inom det egenteliga Yal¬ 

ders och nalkas med detsamma den egentliga fjälltrakten, af 

hvilken man redan här börjar få en försmak i det, att den 

långa höga Brufladtbacken icke allenast är mycket brant och 

mycket besvärlig, utan ock på sidorna prydd af en mängd 

alpinska vexter, livilka äfven visa sig på den ofvanför be¬ 

lägna af gran och tall betäckta Tonsåsen, öfver hvilken vä¬ 

gen sedan fortgår. Bland sådana vexter, som jag här an¬ 

märkte vill jag allenast anföra: Phleam alpinum, Poa al¬ 

pina, Eriophorum vaginatum, Myosotis silvatica. Cerastium 

trigynum , Sper gula saginoides, Epilobium origani folium, 

Gnaphalium norvegicum, supinum. Betula nana, Salix li¬ 

mosa m. fl.; blandade med dessa förekommo: Myosotis ar¬ 

vensis, Epilob. montanum, palustre , Gnaphalium silvaticum, 

uliginosum, Andromeda j) oli folia, Carex filiformis, o. s. v 



I en liten sjö öfverst uppe syntes blad af Nymphæå pu¬ 

mila, hvars blommor ännu ej utvecklat sig. Från höjden 

af Tonsbacken njuter man en herrlig utsigt öfver den djupt 

nedunder belägna dalen med sina sjöar och elfvar, omgifven 

af temligen höga skogbeklädda berg och längst fram mot ve¬ 

ster stänges utsigten af höga fjäll, hvars spridda snöfläckar 

upplystes af den nedgående solens sista strålar. Norra Our- 

dals kyrkobygd ligger omkring en sjö, frän hvilken bergen på 

alla sidor småningom höja sina skogtäckta sidor på hvilkagår- 

darne äro belägna. Dessa sistnämnde hafva i allmänhet tem¬ 

ligen låga och små hus ofta läckte med skiffer, som brytes 

i den del af Slidre pastorat, som kallas Östenåsen. Man 

ser numera inga egentliga stolpebodar; folket är i allmän¬ 

het kort till växten och af mindre vackert utseende; de äro 

derjemle af en trög natur och smutsfärdiga. Allt ger till¬ 

känna att man inkommit i en från de närgränsande ganska 

distinkt trakt. Fruktträd äfvensom många kökssaker trifvas 

ej längre; deremot stod kornet mycket vackert. På backig 

väg färdas man vidare utmed Ourdals- och Strandefjordarna 

förbi Svennäs och Ullnäs kyrkor, hvilka ligga tätt bredvid 

hvarandra. Vid Ullnäs, hvarest Stranfjorden uphör, visade sig 

återDracocephalum Ruyschiauum3 som sedan följde mest genom 

hela Slidre Pastorat. Geranium pratense anmärkte jag först 

vid Lillestrands gästgifvaregård och derefter på flera ställen i 

Slidre ; åkrarna och ängarna voro för öfrigt bevuxna med 

Lychnis pratensis i alla färgnuancer från hvit till mörkröd; 

jag anser ändå den vara skiljd från Lychnis palustris, som 

på bergen , men i synnerhet i fjällen är högst allmän och 

mindre varierar till färgen. Snart kommer man till Slidre- 

fjorden med sina många små skogklädda holmar. Mellan 

Köen och Slidre vexte Gentiana Amar etla, Dianthus deltoi- 

des, Cerast alpinum y. lanatum, Ery simum hier aci fol., 

Draba incana m. fl. 

Slidre kyrka (af huggen sten) och preslgård hafva en 

herrlig belägenhet i en mycket fruktbar trakt strax ofvanför 

den smala vackra fjorden, hyars stränder utgöras af mer el- 
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ler mindre starkt sluttande berg, som allestädes äro täckte med 

stor barrskog, mellan hvilken gårdarne med sina åkertegar 

äro belägna. Endast längst mot vester synas några af Yangs 

snöfjäll (Slättfjäld och Vennäsfjäld). På e. m. gjorde jag 

en excursion på det midt mot prestgården men på andra si¬ 

dan om fjorden belägna Ölberget., det högsta i trakten. Vä¬ 

dret gynnade mig dock icke; ty en tjock dimma och regn 

undanskymde alla föremål och berölvade mig således njut¬ 

ningen af den vidsträckta utsigt, som öfversta loppen erbju¬ 

der. I Botaniskt hänseende var likväl min utvandring ej u- 

tan intresse; ty ehuru berget ända till spetsen är bevuxet 

med stor granskog, visade sig dock en betydlig mängd fjäll- 

vexter t. ex. Saxifraga oppositifolia, stellaris. Cotyledon, 

aizoides, Gentiana nivalis, Ranunc. aconitifolitis, Myosotis 

silvatica, Menziezia, Azalea, Silene acaidis, Cerast. alpi- 

num. Potent, aJp ostris, Oxyria, Hieracivm alpinvm o. s. v. 

Derjemte vexte Lycopodium, Aspidium Lonchitis, Conval- 

laria majalis (blommande), verticillata m. fi. 

Den 10 Juli reste jag från Slidre till Yang. Yägen går 

till en början genom en temligen bebygd och odlad trakt 

förbi Lommens kyrka långs Slidrefjord, samt derefter långs 

Beina elv, som vid Fossum bildar den temligen betydliga 

Kyefoss. Ju längre man far opp långs denna elv, desto me¬ 

ra alpinskt utseende får hela omgifningen. En tät tallmo om- 

gifver den brusande elven ; gårdarne och åkrarne bli allt säl- 

syntare; bergen draga sig mera tillhopa och bli öfverst be- 

röfvade all skog samt framvisa i stället spridda snöfläckar, 

under det att högre snöfjäll resa sig något längre bort. Re¬ 

dan länge har man skådat Hugakollen, men först sedan man 

på en bro öfverfarit Beinaelven framträder den i sin verkli¬ 

ga storhet. Yid dess fot ligger gästgifvaregården Öjlo, ne¬ 

danför hvilken man kommer till östra ändan af den långa 

smala sjön Mjösevand, vid hvars brädd vägen fortgår, till en 

början upför den ganska branta Qvamskleven på norra slutt¬ 

ningen af Hugakollen. Här visar vegetationen att man in¬ 

kommit i en fjällrakt. Redan förrän man hunnit till Öjlo, 
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aro Astragalus alpinas, Viola montana, Luziila spicata m. 

fl. lägre alpvexler allmänna vid vägen. Strax nedanför nämn¬ 

de gästgifvaregård tätt vid sjöbrädden och sedan genom hela 

Qvamskleven vexte Sedum villosum blandad med Sed. an¬ 

nuum. Bland öfriga vexter, som prydde sidorna af vägen 

vill jag här allenast nämna: Gentiana nivalis, Amar ella ; Sa¬ 

xifraga Cotyledon, aizoides, cernua, stellaris, oppositifolia , 

controversa, ccvspitosa; Silene ac aulis; Cerast. afpinum, 

trigynum; Stellaria alpestris, Friesiana, graminea; Draba 

incana, laxa; Erysim. hieracifol.; Turritis glabra; Arabis 

alpina, hirsuta; Potentilla alpestris; Tanacetum vulg.; Hi¬ 

eracium alpin., aurantiacum m. fl.; Gnaphal. alp.; Myoso¬ 

tis deflexa; Veronica alpina, saxatilis; Carex atrata, al¬ 

pina, o. s. v. Upkommen på Qvamsklevens öfversta topp 

nedblickar man till Yangs kyrkobyggd Denna har i sanning 

en egen belägenhet på stränderna af den mörka sjön, som 

på alla sidor är omgifven af fjäll, af hvilka Vennäsfjeld och 

Skudshorn så tätt begränsa (Jess norra sida, att knapt någon 

plats lemnats för de spridda gårdarne och deras små åkerte¬ 

gar; Hugakollen; Grindfjeid (Grindadden) och Bergesfjeld, 

som omgifva sjöns södra strand, äro deremot oftast lång- 

sluttande och det är också här, hvarest de flesta af de med 

sina låga gråblekta hus bebygde gårdarne, som utgöra kyr- 

kobygden, äro belägne jemte sjelfve kyrkan och prestgården. 

Alla dessa fjäll, med undantag af Hugakollen, framvisade 

större eller mindre snömassor, under det att den nedra de¬ 

len af dem ända till sjön var beklädd med en tät fastän 

lågvext björkskog, hvaribland Asp, Hägg, Hvital och Bönn 

förekommo blandade; ty ofvanför Qvamskleven visa sig en¬ 

dast undantagsvis Gran och Furu; så t. ex. finnas små obe¬ 

tydliga granskogar dels vid Vennäs nästan midtför Berges¬ 

fjeld, dels framemot Öye kyrka än högre opp i dalen och 

jag såg ännu några granar strax vester om Opdal, hvilken 

gård är den öfversta mot Fillefjeld. Redan häraf är klart att 

den hardt nära fullkomliga brist på Gran och Fur, som eger 

rum vester om Qvamsklev, under det dessa trädslag äro all- 
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manna öster derifrån, ingalunda får anses hafva sin grund i 

Yangs höjd öfver hafvet (denna utgör allenast något öfver 

1500 fot), utan bör sökas i lokala omständigheter; säkerli¬ 

gen har här fordomsdags varit stor barrskog, men hvilken, 

liksom vi se på så många andra ställen i Norge, blifvit på 

oförsigtigt vis nedhuggen, så att de upvexande plantorna blif¬ 

vit beröfvade allt skydd mot de starka vindar, som herska 

i denna dal, hvaraf blifvit en följd att de icke längre kun¬ 

nat trifvas och all barrskog småningom försvunnit; — dock 

jag vill ej här vidare uppehålla mig vid delta ämne. 

Under de dagar jag tillbragte i Yang företog jag exkur¬ 

sioner , hufvudsakligen till Grind- och Berges-fjällen, hvilka 

skiljas från livarandra genom den med många sätrar försed¬ 

da Skakdalen, genom hvilken Bergeselfven forsar. Dessa 

liksom de flesta fjäll i denna trakt äro långsträckta och upstiga 

från en mer eller mindre långsluttande fot, som till största 

delen är tätt beklädd af låga björkar och pilarter, samt der 

åfvan en mängd fjällväxter bland de nedrasade stenarne. 

Den öfversta delen är hardt nära tvärbrant med ofta fram¬ 

stående liksom rundade väggar, hvilka på afstånd nästan gif- 

va fjälltopparne utseende af fästnings bastioner. Sjelfva top¬ 

parne äro helt och hållet öfvertäckla af större och mindre 

stenblock, utgörande bevis på den förviltring, som bergmas¬ 

san så småningom är underkastad. Dessa stenhopar äro of¬ 

ta undangömda af vidlyftiga snömassor. Från Grindfjeld nju¬ 

ter man en vidsträckt utsigt; i norr visa sig tvertöfver fjor¬ 

den Skudshorn och Vennäsfjäld, bakom hvilka allt högre 

fjällmassor resa sig, tills slutligen det spetsiga Mugnafjeld 

och dess snömassor skymma den vidare utsiglen; i ö. och 

sydost skådar man Hugakollen och Syndinsjöarne, hvilka ge¬ 

nom ett fjäll afskiljes från den långsträckta fjällomgifna He- 

linsjöen med dess sätrar; ett lägre fjäll skiljer åler denna 

sjö från en smal dal, som genomflytes af en bäck och i s. 

begränsas af ett högt fjäll med mycken snö, som stängde 

vidare utsigt från den punkt af Grindadden, der jag befann 

mig; det syntes ock vara högre äu Grindfjeldets högsta lopp. 
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Dä det kan vara aF intresse, åtminstone i vextgeogra- 

tiskt hänseende, alt känna beskaffenheten af vegetationen i 

denna vid folen af Filefjeld belägna trakt, vill jag här anfö¬ 

ra alla de vexfer, hvilka jag under exkursioner, så väl till 

de närliggande fjällen som i de lägre trajkterne , anmärkte, 

ifrån Quamsklevens början till vestra sluttningen af Berges- 

fjeldet. De voro följande: 

Veronica alpina, saxatilis, serpylli folia, officinalis, Charnæ- 

drys; Pinguic. vulg.; Circæa alp.; Valeriana offic.; Eriophor. angu¬ 

stifol., capita t., vaginal., alpinum; Scirpus palustris, Bæothryon ; 

Nar dus stricta; Alopec. geniculatus; Phleum alp., pratense; A- 

grostis canina, vulg., spica venti; Calamagrostis stricta; Antho- 

xanthum odor.; Avena pubescens; Air a ccesp., flexuosa; Milium 

effusum; Melica nutans; Molinia coerulea; Poa trivialis, praten¬ 

sis, annua, alpina, Gaudini, nemoralis, serotina; Dactylis glo¬ 

merata; Festuca ovina, rubra, pratensis; Glyceria fluitans; Tri¬ 

ticum canin., repens; Lolium perenne; Montia fontana; Scabiosa 

arvensis, succisa; Alchemilla alp., vulg.; Plantago major, me¬ 

dia; Galium boreale, palustre, uliginosum, Aparine, verum; Cor¬ 

nus suecica; Myosotis lingulata, arvensis, silvatica, deflexa; 

Asperugo procumbens; Menyanthes; Gentiana purpurea faf denna 

såg jag färska rötter tagne djupare ini fjällenj, nivalis, campe¬ 

stris, amar ella; Azalea; Verbascum nigrum; Campati, rotundi- 

fol.; Viola hirta, palustris, mirabilis, montana, tricolor; Cheno- 

pod. viride; Heracleum sibiricum; Angelica Archang.; Carum; 

Pimpinella Saxifraga; Clicerophyllum silvestre; Parnassia; Sib- 

baldia; Convallaria majalis, bifolia; Juncus filiformis, ustulatus, 

trifidus, b i glumis, castaneus; Luzula spicata, campestris, hyper- 

borea, parviflora, pilosa; Oxyria; Rumex domesticus, Acetosa , 

Acelosella; Tofjeldia borealis; Triglochin palustre; Trientalis; 

Vaccinium Vitis Idæa, uliginosum, Myrtillus, Oxycoccos; Erica vulg.i 

Epilobium angusti fol., montanum, alsine folium, alpinum, palustre i 

Chrysosplen, alter nifol.; Polygon, aviculare, viviparum; Paris 

quadrifolia ; Arbutus alpina, Uva ursi; Andromeda, hypnoides, po¬ 

li folia; Menziezia; Pyrola secunda, minor, rotundidif.; Sclcranthus 

annuus; Saxifraga nivalis, stellaris, Cotyledon, aizoides , oppo- 
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sitifol., cernua, rivularis, cæspitosa, controversa; Silene inflata, 

rup estris, a caulis; Alsine biflora; Arenaria serpyllifolia ; Stellaria 

nemorum, media, alpestris, Friesiana, graminea; Lychnis ape- 

tala, silvestris, pratensis, alpina, Viscaria; Cerast. alp., trigy- 

num, vulgatum; Spergula arvensis, saginoides; Sedum acre, an¬ 

nuum, album, villosum; Euphorbia Helioscopia; Prunus Padus; 

Cotoneaster; Sorbus Aucuparia ; Spiræa Ulmaria ; Rosa cinnamo- 

mea; Rubus Cliamcemorus, saxatilis, Idæus; Fragaria vesca ; Po- 

tentilla Anserina, argentea, alpestris, Tormentilla; Comarum; 

Geum urbanum, rivale; Dryas uctopet.; Aconit. septentrionale; 

Thalictr. alpin.; Ranunculus a conitifol., glacialis, pygmæus, acris, 

repens, reptans; Caltha; Ajuga pyramid.; Stachys silvatica, pa¬ 

lustris; Galeopsis Tetrahit, versicolor; Origanum vulg.; Clinopod. 

vulg.; Prunella vulgaris; Euphrasia officinalis; Rarlsia alpina; 

Rhinanthus Crista galli, minor; Melampyr. silvat., pratense; Pedicula¬ 

ris lapponica, palustris; Linaria vulg.; Scrophularia nodosa; 

Linnæa; Capsella Rursa pasloris; Thlaspi arvens e; Drab a laxa, hirta, 

incana; Sisymbr. Sophia; Erysimum hieracifol.; Turritis glabra; A- 

rabis hirsuta, alpina; Cardamine amara, bellidi folia; Sinapis al¬ 

ba; Brassica campestris; Geranium silvat; Oxalis Acetoselfa ; 

Fumaria offic.; Astragalus alp.; Lathyrus pratensis; Vicia se¬ 

pium, Cracca, silvatica; Trtfol. repens, purpureum ; Lotus cornic.; 

Hyperic. quadrangulum ; Apargia autumnalis ; Leontod. Taraxacum ; 

Sonchus alp.; Ilypochceris maculata; Hierae, alpinum, Pilosella, 

Auricula, cymosum, auranliacum, paludos., murorum, vulgat., 

boreale, umbellatum, prenanthoides; Crepis tectorum; Serralu- 

la alpina; Cirsium palustre, læter op hy Ilum; Carduus crispus; 

Tanacet. vulg.; Artemisia vulgaris; Gnaphal. dioicum, alpinum, 

norvegicum, supinum; Senecio vulgaris; Tussilago Far far a, (ri- 
r 

gida; Erigeron uniflor., alpinus, acris; Solidago Virgaurea; 

Achillea mille fol.; Pyrethrum inodorum; Orchis maculata, Cono- 

psea, Habenaria viridis, albida; Lister a cordata; CallUrichc ver¬ 

na o.; Carex dioica, rupestris, leucoglochin, lagopina, stellulata 

canescens, Gebhardi, Buxbaumii; cæspitosa, atrata, alpina, ri¬ 

gida, pulla, (lava, panicea, curvirostra, limosa, capillaris, palle¬ 

scens, vesicaria, ampullacea, pilulifera; Sparganium natans; 
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Urtica dioica, urens; Alnus incana; Betula alba, pubescens, na¬ 

na; Pinus silvestris, Abies; Salix hastata, phylicif, nigricans, 

glauca, lanata, Lapponum, caprcea, myrsinites, reticulata, her¬ 

bacea; Ernpetrum; Populus tremula; Rhodiola; Juniperus com¬ 

munis; Polypod. vulg., D ry opter is, Phegopleris, alpeslre; Aspid. 

Lonchitis, Filix mas, spinulos., Filix femina, fragile; Woodsia il- 

vensis, hyperborea ; Asplen. viride; Pteris aquilina; Ly copo d. Se¬ 

lago, selaginoides, annotinum , clavatum, alpinum; Equisetum ar- 

vense, palustre, limosum. 

Det lyckades mig sålunda att linna alla de af Myrin i 

dess dagbok för detta stalle upgifna högre vexler med un¬ 

dantag af Viola biflora och Spergula nodosa. Hvad denna 

sistnämnda angår, har jag stark anledning misstänka att nå¬ 

got skrif- eller tryckfel insmygt sig; att jag ej såg tecken 

till den förstnämnda förundrar mig, helst som jag gick nä¬ 

stan rundt omkring Grindadden, hvarest den af Myrin upgif-- 

ves skola vexa. 

Den iG Juli lemnade jag Yang för att begifva mig up- 

för Filietjeld. Vägen följer Mjösen, som vid nordöstra ändan 

af B-ergesfjeldet blir betydligt smalare; Skudshorn på dess N. 

sida störtar med tvärbranta väggar ner till sjön, så att endast 

några små usla husmansplatser här och der sökt sig en in^ 

skränkt och, till följe af stenras och laviner, ofta ganska 

vådlig plats mellan klippväggen och sjöstranden. Bergesfjel-. 

det, som begränsar sjöns södra sida långs hvilken vagen 

framgår, är nedtill mera långsluttande, så att flera gårdar här 

äro belägna. Sedan man passerat genom några små obetyd-- 

liga lunder af gran och furu, framkommer man till Öye lilla 

kyrka och kyrkobygd vid Mjösevandets vestra ände. Tätt vid 

kyrkan nedstörtar en strid elv från en dal, hvilken utgör 

gränsen för Bergesfjeldet; längre fram möter man åter en 

annan forsande ehuru kort elv, som förbinder Mjösevandet 

med den högre belägna Strandefjorden, på hvars södra sida 

vägen framgår högt öfver sjön, hvilken på motsatta stranden 

framvisar några gårdar. Äfven längre upp ligga några såda¬ 

na, nemligen Hermunstad, Skougstad och Opdal på N. si- 



dan af Utraelven, bredvid hvars södra strand Yägen till; en 

början fortgår. Några förkrympta granar och furar visade 

sig ännu ofvanför Opdal, men utom dessa såg man endast 

björk, asp och pilarter, samt med större eller mindre snö¬ 

massor beläckta fjäll, hvilka ju högre opp man kommer på 

det här egenteligen börjande Fillefjeld, blifva allt högre och 

vildare. Sedan man passerat förbi några, som det tyckes, rätt 

betydliga sätrar och på en bro färdats öfver elven, kommer 

man snart till högsta punkten af vägen mellan Yang och Ny¬ 

stuen, hvarifrå den sedan sänker sig ned till Utravandet. 

Den fortgår sedermera på norra stranden af denna temligen 

betydliga och fiskrika fjällsjö tätt under Stuefjeldet, hvars nästan 

lodrätta kala vägg lemnat allenast en smal någorlunda jernn 

men af nedrasade klippstycken öfvertäckt jordremsa mellan 

sig och sjön, som äfven på öfriga sidor är omgifven af fjäll, 

ehuru dessa äro något mera långslutlande. Öfver dem alla 

höjer Sulelind sin koniska hjessa och utgör högsta punkten 

i det vilda ödsliga landskapet, der man pä ett angenämt sätt 

öfverraskas af åsynen af de små nätta rödmålade tvåvånings- 

husen på Nystuen. På denna fjeldstue, hvarest man njuter 

flera beqvämligheter än man i en sådan ödslig fjälltrakt rim¬ 

ligtvis kunnat vänta, nedslog jag för nägra dagar mina bo¬ 

pålar, för att närmare undersöka vegetationen på Fillefjeld.— 

Bland de vexter jag under resan mellan Yang och Nystuen 

anmärkte, vill jag här allenast anföra Seclum villosum, som 

på flera ställen mellan Yang och Öye stod i sin herrligaste 

prakt. På sluttningen mellan Öye och Strandefjorden såg jag 

Platanthera brackjcjlossa Reich. Att man, sa snart man 

upkommit på Fillefjeld, allestädes är omgifven af fjäll vexter, 

är af sig sjelf klart. 

JLiteratur. 

l)e Hydrodictyo iitviculato, dissertatio Botanica, quam 

p. p. IJ:r John Erh. Areschoug, Reg. So c. Bot. Ra- 

tisb. Membr. Lundce 1S39.23 pag. el 1 tab. litogr. S:o. 



Denna afhandling, utgifven så^uin ett akademiskt dis— 

putations-specimen, utgör ett hedrande undanlag från den 

vanliga beskaffenheten af dessa slags skrifter, åt hvilka inan 

alltmera börjat, mer eller mindre fortjent, egna ett sådant för¬ 

akt, att de synas tillkomma endast för att genast öfverlem- 

nas åt glömskan. Något som nu ifrågavarande afhandling ej 

behöfver befara. Yi vilja i korthet redogöra för dess innehåll. 

Den är afdelad i tvenne kapitel, af hvilket det första i 

4 §§ handlar Me anatomia et physiologia Hydrodiotyi utri- 

culati11; i det sednare åler framställes den botaniska beskrif- 

ningen öfver slagtet och den enda kända arten, dess affi—» 

nitet och utbredning. I § 1, som afliandlar cellulernes för¬ 

bindning och membranens struktur, nekar Förf. tillvaron af 

någon intercellulär substans hos denna alg, hvaraf han äf- 

ven förklarar den lätthet, hvarmed dess celluler kunna åt¬ 

skiljas, hvilket deremot endast med aldrastörsta svårighet 

kan verkställas med confervernas, hos hvilka, enligt Mohl 

och Meyen, intercellulär substans finnes, hvilken liksom en 

cylinder omgifver hela tråden. Cellulernes membran hos Hy- 

drodiclyon är nästan jemnbred, genomskinlig, åt bada än¬ 

dar tillsluten och i spetsen, der den sammanhänger med de 

öfrige, något intryckt. I fråga om dess struktur har Förf 

icke ens med den största förstoring hos Hydrodictyon kunnat 

uptäcka livarken några fibrer eller spiralkärl, hvaraf mem¬ 

branen, enligt en del Författare, skulle vara bildad; ej heller 

synes den utgöras af flera utanpå hvarannan liggande mem¬ 

braner. I 2 §, som handlar om det, som innehålles i cel- 

lulerne, antages att den gröna massa, som gifver vexlen sin 

färg, är af samma slagrsom den, hvilken innehålles i con¬ 

fervernas celluler; i fullvexta plantan upfyller den ej hela cel— 

lulen, utan bekläder allenast dess inre vägg, hvarigenom 

den synes utgöra en cylinder af samma form och figur som 

sjelfva cellalen. Under olika stadier af dess utveckling un¬ 

dergår den särskilda förändringar. I de yngsta intager den 

blott midten af cellulen och deri observeras allenast ett gryn. 



Ju mera den tillvexer, ju större del af cellulen upfyller den 

och desto mera ökes antalet af gyyn eller sporidier; då mog¬ 

naden nalkas märkes i hela massan strimmor eller remnor af 

åtskillig form; till slut söndrar den sig från cellulens väg¬ 

gar och bildar liksom longitudinela fållor midt i cellulen, hvar- 

efter sporidiernas afsondring snart inträffar. Rörande spori- 

diernas bildningssätt, anser Förf. att ingenting kan med sä¬ 

kerhet sägas, utom det, att de synas bildas medelst den grö¬ 

na massan. Hvarje sporidium består af en sferisk ihålig hin¬ 

na, hvari en grön materia inneslutes ; deri märkes stundom 

en eller flera punkter. Tredje §, som omtalar sporidiernas 

rörelse, börjar med en kort historisk framställning af de ar- 
> 

ler hos hvilka man hittills varseblifvit denna; derefter fram- 

ställes denna rörelse hos Hydrodictyon, hvarest Förf. först 

observerat den. Den är 2-faldig: sporidierna röra sig lifligt hit 

och dit kring en medelpunkt och beskrifva derunder mer el¬ 

ler mindre krokiga och korta linier; men stundom händer det 

alt ett sporidium rörer sig kring ett annat, liksom vore det 

centern för det förra.* Förf. anser att rörelsens orsak, icke 

såsom den rörelse man observerat hos molekulorna, bör till— 

skrifvas en yttre, utan en inre princip; dermed vill han lik¬ 

väl ej påstå att den är lika med infusionsdjurens ; dessa haf- 

ya nemligen organer, medelst hvilka de kunna åstadkomma 

rörelsen; sådana saknas hos sporidierna; de förras rörelse 

är således frivillig, men icke dessa sednares, ehuru den lik¬ 

väl kan anses såsom hafvande sin orsak i en inre princip. 

Jnfusorierna röra sig ej ensamt genom cilierna, utan ock genom 

en frivillig sammandragning af den omgifvande membra¬ 

nen; man kan således sätta i fråga om ej äfven spori¬ 

diernas rörelse skulle kunna förklaras genom en omvex- 

lande sammandragning af den membran, som omgifver dem. 

Ty det synes ganska sannolikt att, då sporidierna hun¬ 

nit till mognad, den inneslutna gröna massan slräfvar alt ut¬ 

veckla sig, hvaraf händer att den, sträfvande att enligt sin 

natur utvexa i längden, (för att så säga} utöfvar sin kraft än 

mot en, än mot en annan punkt af membranen, som omgif- 
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ver det sferiska sporidium, hvarigenom rörelsen skulle up- 

komma; men så snart det åt ena aller andra hållet förlängt 

sig och börjat fästa sig vid en annan kropp, uphör rörel¬ 

sen och det ulvexer till en ny afkomma. Man märker hos Hy- 

drodiction att ju mera dess sporidier förlängas till en äggrund 

form, desto mindre liflig blir rörelsen tills den slutligen allde¬ 

les uphör. — Denhypolhes Förf., i fråga om förklarandet af spo- 

ridiernas rörelse, framställt, vill han dock ingalunda utgifva som 

säker. Fjerde § afhandlar propagationen hos Hydrodictyon. 

Sedan sporidiernas rörelse uphört, falla de till bottnen och 

ordna sig till merendels femkantiga fläckar; sporidierna an¬ 

taga äggrund form, förena sig med ändarne och bilda med för¬ 

enade krafter inom kort tid ett nytt individ inom den celiul 

som frambragt dem; alla sporidierna i hvar och en celiul 

frambringa allenast ett nät eller individ. Alla celluler hinna 

icke på samma tid till mognad, så att då sporidierna i en 

celiul äro i stark rotalorisk rörelse; så är den inneslutna 

gröna massan i andra celluler ganska långt aflägsnade från 

mogenhets tillståndet. Sedan det nya nätet blifvitbildadt in¬ 

om cellulen, sönderslites denna och det nya individet fram¬ 

träder i ljuset, och erhåller snart artens vanliga storlek. — 

Af det anförda inses lätt den stora skillnad som, i fråga om 

fortplantningssättet, eger rum mellan Gonferverna och Hy¬ 

drodictyon. Hos de förra frambringar hvarje sporidium ett 

nytt individ; hos den sednare åter frambringar hvarje spo¬ 

ridium endast en celiul af det nya individet, följakteligen 

bilda alla i samma celiul inneslutna sporidier gemensamt ett 

nytt individ. — Härefter nämner Förf. .endast i förbigående 

något om cellulernes bildning, hvarvid han anmärker att Tur- 

pins hypothes, enligt hvilken hvarje tillsluten membran, som 

bildar en celiul, är att betrakta som ett individ för sig, och 

att de gryn, som bildas vid dess inre väggar ulvexa till nya 

membraner lika de föregående o. s. v., tyckes så mycket 

mera öfverensstämma med den af Förf. framstälda observa¬ 

tion om propagationssättet hos Hydrodiction, som cellulerna 

hos denna vext kunna betraktas som individer för sig. 
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I andra kapitlet framställes först följande karakter öfver 

genus Hydrodiction Roth.: Frons sacculum utrinque occlusum 

formans, articulis seu cellulis, in maculas retis polygonas > 

extremitatibus conjunctis. Sporidia, denique matura et in¬ 

ter se separata sub motu rotatorio in materna cellula ad no¬ 

vum reticulum seu individuum formandum connectuntur, cel- 

lulam ambientem denique rumpens. 

Med hanseende till sjelfva habitus synas mesta affiniteten 

äga rum mellan detta slagte och Dietyonema, men enärpropa- 

gationen hos delta sistnämnda slagte ej är känd, kan ingen- 

genting i detta afseende yttras om affiniteten. Med Monyeotia 

synes Uydrodictyon ej hafva annat gemensamt än en viss 

likhet mellan den sednares nätformiga byggnad och den för¬ 

ras nästan nätformiga kopulation. Med Conferva synes enda 

affiniteten bestå i frånvaron af denna kopulation; sjelfva ha¬ 

bitus är helt och hållet olika och propagationen visar den stör¬ 

sta olikhet, i det, att l:o sporidierna hos Tlydrodictyon ej 

skiljas från cellulen, hvari de bildas; och 2:o att de gemen¬ 

samt bilda ett nytt individ och ej, som hos Conferva, hvar- 

je sporidium bildar ett eget sjelfständigt individ. Förf. up- 

kaslar derefter den frågan antingen Confcma eller Hydro- 

dietyon inom de confervartade Algernes series bör intaga 

högsta platsen. Ser man endast på sjelfva bildningen af 

frons , skulle man finna sig föranlåten att inrymma främ¬ 

sta platsen åt Hydrodietyon. Men med afseende på pro¬ 

pagationen bör detta slägte väl intaga det lägre rummet; det 

kan ej gro utaf ett enda frö eller sporidium. 

Hydrod. iitriculatum Roth. maculis 5—-8 gonis finnes 

från Westmanland i Sverge till Fiemont i Italien; den är ej 

funnen i Skottland och Irland. — Arten är Perenn. — De 

båda arter Roth. i Catalect. Bot. upstält äro samma art under 

olika utvecklingsperioder. 

På den bifogade lithografierade tabellen framställes vex- 

ten och dess celluler i olika tillstånd under mer eller min¬ 

dre betydlig förstoring. 
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Ofver de Svenska arterna af Slug t erna Platan- 

t h e r a och Ela tine 3 a f M. TV. von Duben. 
Flatai&thcra Rich. 

Vi äga häraf i Sverige tvenne former, nog skiijda att böra 
uppställas som egna arter, och som troligen af hvarje botanist, 
som haft tillfälle att i naturen jemföra dem båda, skola som så- 
dåne erkännas. 

1. P. BiFOLiA Ricb., calcare subulato, anthera oblonga, lo¬ 
culis approximatis parallelis. Rchb. Iconogr. IX f. 1143 Sv. Rot. 
t. 314. 

Denna art är den öfver bela Sverige allmänt förekommande; 
i Skåne likväl mycket sällsyntare än följande. De characterer, 
på grund af hvilka man velat söndra dem i tvenne, P. bifolia och 
brachyglossa; äro allt för vacklande; den vanligast (åtminstone 
i Skåne, Småland, Halland) förekommando formen skulle man 
snarast vilja hänföra till P. brachyglossa, ty de 2 öfre blombla¬ 
den äro trubbiga och sluta sig merendels tillsamman öfver kön¬ 
pelaren, — dock har jag äfven sett dem upprätta, men knappt 
så spetsiga, som på Reichenbachs figur af P. bifolia — men de 
characterer, dem man af läppens och sporrens längd velat taga, 
variera ögonskenligen, och könpelarens öfre ända är än rundadi 
hvälfd än mer eller mindre tvärhuggen, ända till intryckt. Som 
någon öfvergångsform till följande art kan P. brachyglossa all— 
drig betraktas, ty könpelarens form skiljer dem vid första anblicken. 

2. P. CHLORANTHA Cust., calcare subclavato, anthera inferne 
duplo latiore, loculis divaricatis. Rchb. Ic. IX, f. 1145. 

Allmän i Skåne, men synes saknas i de öfre provinserna; 
alla exemplar som jag derifrån sett, tillhöra föregående. I Norge 
skall den, enligt Prof. Bly tt (Nyt Magazin for Naturvidensk. 1 
Bind, 3 Hefte) förekomma jemte båda formerna af P. bifolia. — 
Till alla delar större och gröfre än föregående, ofta halfannan 
fot och deröfver, bredbladig; blomaxet glesare, med färre, men 
nästan dubbelt större blommor; blombladen bredare, trubbigare, 
sporren i förhållande till blomman kortare och tjockare, men hvad 
som isynnerhet skiljer dennas blommor från föregående är kön¬ 
pelarens form. Dess omkrets är hos denna nästan halfcirkel— 
formig, nedtill dubbelt bredare, så att pollenmassornes säckar i 
stället att, som hos föregående, vara. korta och paralella, bli 
mycket längre, sneda, och nedtill vidt utsperrade från hvaran¬ 
dra, hvarigenom blomman får ett helt annat utseende. Blom¬ 
morna äro mera grönagtiga än föregående arts, nästan luktlösa. 

fi^latfnc L. 
Ett slägte, åt hvars arter man hittills hos oss synes ha lemnat föga 

uppmärksamhet. Vid Götheborg, der de förekomma i den ömnighet, att 
Götha EUs botlen, pä i—2 iöls djup under vattenytan, nästan ölveralll 
af dem beklädes med en tin grönska, har jag under förleden sommar haft 
det mest gynnande tillfälle alt granska och jemföra dem med hvarandra, 
och har dervid funnit \ former, som jag utan våld på naturen ej anser 
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mig kunna sammanföra. Endast tvenne af dem äro förut hos oss anmärk¬ 
ta-, den tredje, E. hexandra, är i sydligare Europa flerestädes lunnen; 
och till dessa kommer ännu en fjerde art, som jag funnit både ömnig och 
fullkomligen constant, och ej kunnat förena med någon af slägtels lörut 
kända arter. Bladform och habitus varierar betydligt i delta slägte, soin 
hos de flesta vattenvexler, allt efter vextorten pä mer eller mindre öf- 
versvämmade ställen, men blomdelarne, frukten och frön erbjuda flera 
vida constantare kännemärken. Hos den mängd individer som jag haft 
tillfälle undersöka, har jag aldrig mellan de oiika arterna, ofta växande 
om hvarannan, varseblifvit spår till någon slags öfvergång, eller träffat 
någon form, om hvars plats jag, isynnerhet efter granskning af de finare 
delarne *), behöll vara ett ögonblick villrådig. Bladen är hos alla våra 
arter motsatta, hvilket således i diagnoserna ulelemnats. 

1. E. Hydropiper L., foliis petiolo brevioribus, floribus sessilibus 
octandris teiragynis, capsula globoso-depressa, seminibus circina to- 
involutis. 

Den allmännaste arten; under vattnet äro bladen trubbigare, och jemte 
bladskaften nästan dubbelt kortare än på ställen dem vattnet lemnat. — 
Blomfodret fyrklufvet, kronblad 4, fröhus fyrrummigt, nedtryckt plattadt, 
nästan dubbelt så bredt som högt; frön 15—20, krökta sä starkt att båda 
ändarne nästan röra hvarandra, således till formen helt olika alla de föl¬ 
jande arternas. 

2. E. ORTiiospERMA, /b/iis petiolo brevioribus floribus sessilibus oc¬ 
tandris tetragynis, capsula oblonga, seminibus levilei\cygneo-arcualis. 

I Gölha El. ej sällsynt, blandad med föregående; hittills blott fun¬ 
nen under vattnet. Blomdelarnes antal som hos föregående; fröhuset af¬ 
langt, mer högt än bredt, frön omkring 20, nästan raka med en svag S- 
formig böjning. Liknar till vext, blomning och utseende E. Hydropiper, 
men fröhusets, och i synnerhet fröns olikhet (alltid densamma hos en stor 
mängd fröhus af båda arterna, som jag undersökt} tyckes vara för stor, 
att tillåta deras förening. 

3. E. TRiANDRA Schk., foliis subsessilibus, floribus sessilibus trian- 
dris trigyms, capsula globosa, seminibus leviter curvatis. 

Allmän kring Gölheborg, t. ex. vid Gammelstadsholme; förut anmärkt 
i Sverige vid Bisp-Motala, Gefle, Torneå, och finnes troligen flerestädes. 
Till vexten större och gröfre än de båda föregående, men blommor, frukt 
och frön äro mindre; på öfversvämmade ställen äro bladen korta ägg¬ 
runda, på torrare ställen bli de mer än dubbelt längre, aflångl jemnbreda, 
under silfvergrå glänsande, alltid nästan utan skaft, hvangenom arten ge¬ 
hast skiljes trän de föregående. Blomfodret tvåklufvet, kronblad 3, frö¬ 
hus trerummigt, med 30—40 små, något krökta frön. 

4. E. hexaxdra DC., foliis petiolo longioribus. floribus peduncu- 
latis hexandris Irigynis, pedunculo fructum æyvanle vel superante, 

seminibus leviter curvatis. 
1 Eliven vid Gölheborg bland de förra; hittills blott en gång lagen, 

men finnes troligen mindre sparsamt vid närmare eflersöknmg, som 1 
sommar försvårades af Elfvens höga vattenstånd. De skattade blommor¬ 
na — skaften äro på mina exemplar af bladens längd — skilja denna art 
vid första anblicken från samsläglingarne. Blomfödret treklufvet, kron¬ 
bladen 3, fröhus med 3 rum, ig—20 (i de fä fröhus jag öppnat) frön, af 
samma form som hos föregående art, men dubbelt större. 

*) Undersökningen af dessa delar, ehuru små, är ej förenad med så 
mycken svårighet som man måhända 1 början skulle tro, helst om 
man träffar vexterna på ställen dem vattnet lemnat, sä att blommorna 
kunnat öppna sig. Eröhus och frön finner man hela sommaren så 
mogna, att de med lätthet kunna undersökas._ 

l/und, tryckt uti Berlingska Boktryckeriet, lsao. 
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vy Antelmingar af Joh. Ångström. 

Under mitt vistande i Norge sysselsatte jag mig , så ofta 

ledighet från andra göromål det tillät, att i botaniskt hänse¬ 

ende undersöka trakten kring Mostamarkens jernverk i Trond- 

hjems sondre Amt. Då jag lemnade denna trakt, gjorde jag, 

försedd med .ett understöd af Kongl. Vetenskaps-Societeten i 

Upsala, en tour genom Luleå-Lappmark; men en långvarig 

sjöresa från Trondhjem och en lang omväg genom Piteå— 

Lappmark fördröjde så ankomsten till förstnämnde Lappmark, 

alt snart sagdt all vegetation af den kalla väderleken alfru- 

sit. Den tidiga våren detta är hade äfven långt före vanliga 

tiden framlåckat mänga vexter, som naturligen skulle blom¬ 

ma långt sednare ; hvaremot en kall sommar med omvexlan- 

de storm, regn och ofta äfven snö samt frost nästan all¬ 

deles förstört all vegetation. Under så många missgynnan¬ 

de omständigheter tror jag mig, då jag ej ankom till Quick— 

jock förr än den 13:de Augusti, vara någorlunda urskuldad 

om resultatet af min resa ej kunnat blifva så vigtigt, som 

det borde. 

För att gifva en någorlunda tydlig föreställning om 

Nordländska kustens natur i botaniskt afseende, må det 

tillåtas mig till en början rörande denna trakt anföra några 

utdrag ur min dagbok. 

Den 3:dje och 4:dje Juli genomsökte jag Lysöen och Rö- 

merfjeldel, belägna i norra delen af Trondhjems stift. Pä 

sednare stället anmärkte jag följande vexter: Pyrola um- 

\ 

f 
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flora, Erica Tetralix i stor ymnighet på mossarne onder 

fjellet, men blott i knopp, Erica vulgaris, Lycopodium Se- 

lago, Jungermannia Taylori , S ar co scyphus E hr hart i , Lo- 

phocolea bidentata, Hypnum sylvaticum c. tr., Alchemilla 

alpina, Weissia acuta, Bryum Zierii, Br. al pinum, Pla- 

giochila asplenioides , Jungermanma taxi folia, Cerastium 

alp Inum, Saxifraga oppositi fo Ha, Juncus trifidus, Rhodio- 

la, Saussurea alpina, Bartsia, Cymnostomum microcarpon, 

Tofjeldia borealis, Carex leucoglochin. På förra stället an- 

teknade jag följande: Lychnis flos Cuculi, Carex pallescens. 

Viburnum Opulus, Björk, Rönn, Alnus incana. Corylus 

Avellana, Populus tremula, Ophrys ovata, Campanula la¬ 

tifolia , Galium boreale, Juncus conglomeratus, Asplenium 

septentrionale, Vicia sylvatica, Hippophae, Actæa , Con- 

vallaria pofygonatum, verticillata och majalis, Pyrola ro¬ 

tundi folia, Orchis an gusti folia, Erica Tetralix, Bartsia, 

Coeloglossum viride, Gentiana campestris cifven fl. alb. Me- 

lampyrum pratense, Hicracium boreale, Orobus vernus c. 

fr., Primulce veris folia, Polemonium, Ribes rubrum, As¬ 

plenium Trichomanis, Tanacetum i kn., Ononis arvensis, 

Platanthera bifolia, Eriophorum angustifollum, vaginatum. 

Sedum annuum, Menyanthes, Pedicularis, Sausurea. i kn. 

På stranden af ön och fasta landet vexte : Armeria ma¬ 

ritima , Rhinanthus crista, Galli, Festuca rubra var. muti¬ 

ca, , Rumex acetosella, Cochlearia officinalis, Plantago ma¬ 

ritima, Elymus arenarius , Glaux, Scirpus pauci florus ? pa¬ 

lustris , uniglumis , Euphrasia , Pedicularis palustris, Par¬ 

nassia palustris, Philonotis fontana, Ranunculus acris. 

Comarum i kn.. Carex ccespitosa, dioica, incurva och pa¬ 

nicea, Arundo stricta, Scirpus rufus, Montia , Carex fla¬ 

va, pallescens, Sedum acre pä klipporna; men här så väl 

som efter hela kusten mycket mindre allmän, än Sedum an¬ 

nuum; Racomitrium p olyphy Ilum , Rosa canina, Heracleum 

sibiricum och Saxifraga Cotyledon samt några allmänna 

mossor. Detta ställe, på alla sidor omgifvel af höga berg, 

som afhålta alla härjande vindar, erbjöd ganska många vex- 
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ter, som jag förgäfves eftersökte på andra ställen, då dere- 

mot på öarne omkring Brönöesund, hvilkas läge är merå 

utsatt för hafsvindarne, en mera fjellarlad natur visade sig. 

Följande vexter observerade jag der: Saxifraga aizoides 

vid sjelfva stranden, Cochlearia danica, Grimmia mariti¬ 

ma, Salix herbacea.. Pot enti Ila anserina, Urtica nrens, 

Montia fontana, Carex limosa, Eriophorum vaginatum, 

Erica vulgaris, Empetrum, Trientalis, Vaccinium uligino¬ 

sum, Pinguicula vulgaris scap. pubesc., Saxifraga oppositi- 

folia, Prunella, Ranunculus repens. Lotus corniculata, Ca¬ 

lium palustre, Erigeron unifloriim, Carex cæspitosa, Or¬ 

chis angusti folia, maculata och Silene acaulis. Dessa öar 

ligga ändock knappt 10 mil norr om Lysöen. Ännu mera 

fattig var vegetationen på den något längre norrut liggande 

Rellöeil, hvilken kal och lag var alldeles öppen för hafvet. 

Vegetationen utgjordes der af Trichostoma, Cladonia range- 

ferina och några gräsarter såsom Festuca rubra, Air a cæs¬ 

pitosa, flexuosa, Agrostis canina och blott vanliga strand- 

vexter och Alger; endast Rhinanthus crista Galli upplyste 

den mörka taflan. 

Som dels Hartman i 3;e editionen af sin Skandinaviska 
I f 

Flora, dels Fries i Mantissa altera Novitiarum Floræ Svecicæ 

redan upptagit de vigtigaste af de i Norge och för en del 

äfven i Luleå Lappmark af mig gjorda observationer; så vill 

jag här blott anföra några spridda vextställen för rarare el¬ 

ler i öfrigt anmärkningsvärda vexlarter, hvilka kunna lemna 

bidrag till dessa trakters karakteristik i vextgeografiskt hän- 
/ 

seende; 

Erigeron Villar sii Bell. samlade jag på Njammats, Nj un¬ 

nats , Säkkok och på Tilir vid Wirijaur allt i Luleå Lapj- 

mark. 

Tussilago Farfara, på Njummats i inferalpina region. 

Hieracium boreale, på berget Karvik vid Vallefjellet 

vid Jockmock LLuleå Lappmark samt på Lysöen i nordli- 

gaste delen af Trondhjems Stift. 
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Apargia autumnalis var. Taraxaci på Njunnals i sub¬ 

alpina region. 
Asperula odorata, på Tilrumsfjeldet i Nordland. 

Campanula r o tundifolia, på Njunnats i subalpina re¬ 

gionen. 
Stachys palustris, på Baadfjeldet i Nordländska Salten 

i subalpina regionen. 
Origanum vulgare, Linaria vulgaris, Polygala vul¬ 

garis på Tilrumsfjeldet. 
Armeria maritima, Heracleum sibericum, Primula veris, 

på Lysöen i nordliga delen af Trondhjems Stift. 

Erysimum hieracifolium, pa Njammats och på Titir. 

Cardamine bellidifolia, på Gellivare dunder i Luleå 

Lappmark. 
Draba trichella, på foten af högsta toppen på Solvaag- 

tind i Salten i snöregionen, blandad med Dr. muricella. 

Geranium robertianum, på Tilrumsfjeldet. 

Lychnis flos Cuculi, på Lysöen. 

Silene rupestris, på Tilrumsfjeldet. 

Saxifraga rividaris fann jag endast på tvänne ställen 

under hela resan neml. i en bäck i inferalpina regionen på 

nordöstra ändan af Yallefjellet och på norra sidan om Yal- 

lespik i Luleå Lappmark. 

Saxifraga stellaris var. comosa på sjelfva fjellryggen af 

Yalle och Kaskaivo, äfvensom på Baadfjeldet. 

Saxifraga Hirculus, i kärr vid vägen från Narkavare till 

Gellivare. 

Ononis arvensis, på Lysöe. 
*•* 

Anthyllis vulneraria både ofvan och ned^nföre Björk¬ 

gränsen på Baadfjeldet. 

Astragalus oroboides, vid Yadet på vägen mellan Jun¬ 

kersdalen i Salten och Adolpliströms fordna silfverhytta i 

Piteå Lappmark. 

Rosa canina, på Lysöen. 

Geum urbanum, på Tilrumsfjeldet. 



Geum rivale i dalen mellan Yalle och Kaskaiyo i sub¬ 

alpina regionen. 

Erica Tetralix på Römefjeldet och Lysöen. 

Ledum palustre var. dilatata, i karren vid Jockmock. 

Pyrola minor, på Njunnats. 

Polygonum amphibium, i Råneå elf nära N alta vare i 

Gellivare. 

Chamorchis alpina ofvanföre björkgränsen på Raadfjeldet. 

Juncus arcticus vid stranden af Tarrajock ofvanföre 

Tarrajaure i Quickjock i Luleå Lappmark. 

Juncus biglumis, på nästan alla fjell jag besökte. 

Luzida maxima, på ön Monken utanför Trondhjemsfjor- 

dens mynning. 

Potamogeton sparganifolius, i Råneåelf nära Natta- 
vare. 

Scirpus rufus, på stranden af Lysöen. 

Carex pulla, på samma ställe som Astrogalus oroboi- 

des i Piteå Lappmark. 

— r ar i flor a, vid Titirloubbal nära Yirijaure i Luleå 

Lappmark. 
— ustulata^ i inferalpina regionen på Baadfjeldet. 

— pedata, på öfversta ryggen af Gellivare-dunder. 

— miproglocliin, på hafsstranden vid Bodöe i Nord¬ 

land. 
— nardina Fries, på torra med mossa betäckta 

klippor ofvan björkgränsen på Baadfjeldet i Salten och på 

Kajsalsnjunni vid Yirijaure i Luleå Lappmark. 

—- dioica var. monoica, på norra sidan af Yallespi- 

ken i L. L. 
Calamagrostis phragmitoides, på Råneå elfvens strand 

ej långt från Nattavare. 
Air a atr opurpur ca, på Gellivare-dunder. 

Polypodium Phegopteris. på södra sidan af Karvik och 

Njammals. 
— alpestre ofvanföre trädgränsen på Säkkok i 

Luleå Lappmark. 
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Aspidium montanum, vid foten af Njamrnats. 
Botrychium Lunctria, i subalpina regionen på Njunnats 

och Titir i Luleå-Lappmark. 
Uypnum alopecurum, i en håla på Monken. 

— undulatum, på Monken. 

Leskea rufescens, på Lill-Thokin och Kajsalsttjunni 

vid Wirijaure samt på norra sidan om Yallespiken. 
Leskea chrysea Hornschuch mst. secund. Hubn. 

Synon. Isothecium rufescens ff chn/seon Hiibn. 
L. caulibus flaccidis adscendeiitibus ramosis, ramis e- 

rectis attenuatis subcurvatis compressis, foliis laxe imbrica** 

tis distiche erecto-patentibus ovatis longe acuminatis sup¬ 

remis imprimis subsecundis integerrimis enerviis non stria¬ 

tis aureo-nitentibus; seta lævi, theca erecta truncato-obova- 

la vel urceolata, operculo conico. 
Hub. In terra succosa cavernæ umbrosæ ad radicem 

montis infra Fabricam ferrugineam Mostamarhen Præfectu- 

ræ Nidarcrsiensis fructibus vetustis et recentibus in Junio 
1837 legi. 

Beser. Cæspites diffusi. Caulis subuncialis, fragilis, vage vel cti- 

chotome ramosus, ramis inæqualibus suberectis gracilibus compressis, 

caulem saepe superantibus. Folia laxe imbricata, distiche erecto-palentia, 

ngidiuscula, basi imbricata, ovata, supra medium in longum capillare 

subhomomallum acumen producta, canaliculata, enervia, non plicata, 

textura tenui pellucida, siccitate conformia; Foliorum color in inferiore 

caulis parte helvolus, superiore aureo-nitens vel juniorum ramorum fla- 

vescenti-viridis. Folia vaginantia subconformia, inferiora paulo tantum 

minora, minusque longe acuminata. Seta lateralis, bevis, uncialis, sicci¬ 

tate torta. Theca erecta, urceolata, orificio dilatato, latericio colore. 

Annulus deest. Penstomii exterioris dentes sedecim lanceolati, erecti, 

ochroleuci; rudimenta tantum interioris vidi. Operculum conicum, ob- 

tusato-acutum. Calyptra dimidiata, flavicunda, apice fusca. 

Ohs. Licet vix dubitamus, quin nostra eadem sit cum 
Leskea chrysea llornschuchii, descriptionem tamen nostræ 

adjunximus, cum specimina nunquam viderimus et Cei. Hu— 
bener cum Jsothecio rufescente eam conjunxerit, a quo no¬ 

bis videtur diversa non solum habitu multo minori et gra- 



ciliori, sed etiam foliis ovalis minime striatis remotioribus, 

thecaque urceolata. 

lsothecium apiculatum Hubeuer, på Lill Thokin. 

Neckera intermedia Thed. på Njammats. 

Bnjum Duvalii Yoft. på fjellet mellan Solvaagtind och 

Baadfjeldet och på Lill-Thokin. 

— Wahlenbergii, Tilrumsfjeldet. 

— julaceiim, vid en bäck nedanför Solvaagtind, 

— Zierii, på Römefjeldet. 

Mnium hymen op hg lloides Hiib., under soliga klippor på 

Baadfjeldet, på norra sidan af Yallespiken och vid Quick- 

jock på klipporna vid elfven. 

—*• Ugulatum och hornum på Monken. 

Timmia austriaca var. på Tilrumsfjeldet. 

Polytrichum septemtrionale , på Monken. 

Catharinea angustata, i skogsregionen nedanföre Sol- 

vaaglind. 

Obs. Ehuru jag ej fann densamma med frukt, tror jag 

den likväl vara den ofvannåmnda, ty bladens form etc. öf- 

verensstämma fullkomligt med beskrifningen i Hiibeners Mus- 

cologia Germanica. 

Dicranum squarrosum, på norra sidan af Yallespiken.g 

Didymodon bullatus Somf. och Did. inclinatus på Li li 

Thokin. 

Weissia fugaer, Gellivare Dunder, 

Anacalypta curvirostra var, ylobosa Bryol. Germ. Men- 

se Majo 1837 in rima saxi ad Homelvigen sinus Nidarosien- 

sis legi. 
Obs. Ilæc varietas capsula globosa et operculo conico- 

subulato recto solum differt, præterea cum Anacalypta cur¬ 

virostra exacte congruit. 

Splac/inum rubrum, luteum och sphcericum, i kärren 

vid Jockmock. 
Gymnostomum microcarpon , Romefjeldet. 

Anoectangiurn compactum, på Gelli vare-dunder. 

Racomitrium polyphyllum , på Lysöen. 
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Grimmia torquata, på Baadfjeldel, Njammals, vid Quick— 

jocks kyrka, Storthokin och Kaskaivo. 

Encalypta apophysata Nees ab E. et Hornsch., på Soi- 

vaagtind. 

Buxbaumia ap hylla, vid Jockmock. 

Playiochila subalpina var. N. ab. E., på Säkkok. 

Obs. Differt tantum foliis paulo minus patentibus et ir- 

regulariter denticulatis. 
0 % • 

— uliginosa, på Slor-Thokin och vid Quickjok. 

Jtmyermanpia compressabland Anoect. compactum på 

Gellivare-dunder. 
i 

— immersa (mihi.) 

J. caule elongato adscendente dichotomo vel simplice sub- 

nudo, foliis remotiusculis succubis bifariam patentibus obli¬ 

que semiamplexicaulibus membranaceis pallide olivaceis or¬ 

bicularibus margine subretlexis, in caulibus fructificantibus 

apicem versus in magnitudinem crescentibus undatis; am- 

phigastriis in innovationibus minutis ovatis patentibus; fruc¬ 

tus terminales; perichætii foliis majoribus, binis supremis e- 

recto-patentibus emarginatis, calycibus immersis obovatis , 

ore quadrifido. 

Habitat supra muscos in rupibus praeruptis umbrosis, 

rore cataractae Fossensis irrigatis prope Mostamarken Præf. 

Nidarosiensis. Fructificantem legi mense Junio 1837. 

Gaulis sæpø duas uncias longus, modice crassus, teres, junior co¬ 

lore foliorum, vetustus fuscus, adscendens, basi vix radiculosus, ad vel 

supra medium dichotomus, rami ex foliorum vinculis exoriuntur; sæpe 

tamen est simplex. Folia tam sunt remota, ut unum alterum vix mar¬ 

gine attingeret, si ad caulem inflecteretur; magnitudine sunt exapta, or¬ 

biculata, bifariam caulem oblique sed tamen aequaliter semiampiectentia; 

folii pars, quae caulem adhaeret, dorsalis paulo cauli decurrit, ventralis 

leniter adscendit, ita ut basis folii subconcava'evadat, margo autem re¬ 

flectatur; folia caulis sterilis suprema suberecta et conglomerato — con¬ 

gesta. Color pallide olivaceus, in quibusdam tamen magis fuscescit. Tex¬ 

tura foliorum membranacea, hyalina e rolundato-sexgonis cellulis discre¬ 

tis contexta; cellulæ marginales majores, subquadratæ quare folia plus 

minusve marginata videantur. Amphigastria, in cautibus junioribus ct 
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innovationibus quærenda, minuta, ovata et patentia, consistentia folio¬ 

rum. Fructus caulem ramosque terminat. Perichætii folia sex majora 

orbiculato-reniformia, erecto-patenlia , undataque, bina suprema emar- 

ginata, calycem obovatum carnosum superantia, qui ore quadrifido ape¬ 

ritur. Seta hyalina uncialis. Capsula oblonga, fusca, selå parum cras¬ 

sior, valvulis quattuor ligulatis coriaceis. 

Junger mannia Taylori, på Römefjeldet och Gellivare 

dunder. 

— sphagni, på Lysöen. 

— cordifolia, i en bäck på fjellryggen ofvanföre Tar- 

rajaure och på Yallefjellet. 
' — acuta, på Monken. 

Herpetium trilohatum K ab E., på Monken,, jemte 
— deflexum fl. implexum N. ab. E. och 

defl. s. pygmæum N. ab. E. — Synon. Jungermannia 

cyrtophglla. Hartmans Skand. Flora. 

Obs. Hanc formam, quæ ut species, ab Jiing. deflexa 

Hiibner distincta, in Cel. Hartmanni ”Skandinavisk Flora11 est 

proposita, nunc non solum auctoritate Cel. Neesiiab Esen- 

beck nisus, sed etiam formas intermedias in collectione mea 
Hepaticarum inveniens, cum Flerpetio deflexo conjunxi. 

Diplolcena Blyttii Cord. på fjellet, som ligger mellan 

Solvaagtind och Baadfjeldet i Salten på mot norden vända 

ställen, med calyx. 

Sauteria alpina N. ab. E. feynon. Marchantia alpina Myr 

IIartnians Flora 2:dra Uppl. Marchantia hyalina Hn. 3:dje Upplagan. 

Jag såg den på Baadfjeldet och Solvaagtind i Salten, på 
ISjammats , Säkkok och Kaskaivo i Luleå Lappmark, 

Obs. Cum Marchantiis difficillime conjungitur; est enim 

genus receptaculo femineo partito, lobis fructiferis et peri- 
anthio nullo luculenter distinctum. 
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flu 
Carex punctata Gaud., ny för Skandinaviens 

ftora; jemte anmärkningar rörande några andra 

arter af detta slägte; af Vtgifvaren. 

Bland slägten, som under de sednast förflutna åren med 

nya rekryter riktat Skandinaviens Hora, intager slägtet Ca¬ 

rex ett utmärkt rum. För att icke nämna C. nutans och nå¬ 

gra andra, som för längre tid tillbaka uptäckta först under 

sednare åren blifvit fullständigt utredda ocb bestämda, har 

Ångström i Luleå Lappmark 1S37 funnit den utmärkta C. 

nardina, hvilken af Prof. Fries blifvit i N:o 2 af dessa No¬ 

tiser beskrifven. De herrligaste fynden hafva dock blifvit 

gjorda i Norge af Prof. Blytt, hvilken i trakten af Kristiania 

uptäckt så väl den Nordamerikanska C. bullata, som ock 

en hittills obeskrifven art, C. rhizina Bl. mscpt., hvilken 

står närmast C. digitata, men utom andra kännemärken lätt 

skiljes derifrån genom sin långa med fjäll och rotfibrer tätt 

besatta rhizom; dessa båda arter vänta vi att snart få se be- 

skrifna i fortsättningen af Fries’s Mantissa altera Novitiarum 

Floræ Svecicæ, äfvensom exemplar komma att meddelas i 

nästkommande fascikel af Herbarium normale. Utom dessa 

bar Blytt äfvenledes uptäckt C.punctata Gaud., hvars dia¬ 

gnos och beskrifning jag, efter de af uptäckaren benäget med¬ 

delade exemplar, här vill meddela: 

Carex punctata Gaud. spica mascula solitaria, femineis 

subtribus remotis erectis densifloris infima exserte pedun- 

culata, bracteis vaginantibus foliaceis infimis spicam mascu¬ 

lam æquanlibus 1. superantibus, stigmatibus 3, fructibus o- 

vatis ulrinque convexis nitidis nervis 2 marginalibus promi¬ 

nentibus, in rostrum breviter bidentatum lævissimum cito acu¬ 

minatis glumas acuminatas superantibus, culmo lævi, ligula 

oblonga. 

C. punctata Gaud. Agrost. Ilelv. 2. p. 152. FI. Ilelv. 6 p. 106. 

Hoppe Caricol. Germ. p. 68. Koch Synops. p. 766. 

Fig. Schkuhr Car. Tab. Yy N:o 68 CC. distans varj. Gaud. 

FI. Ilelv. 6. tab. 2 (haud bonaj. Sturm Deutschl. Flora h. 61. 



11 ab. In maritimis ad Sandvig prope Arendal Norvegiæ 

1838 delexit Bly tt, qui specimina solita sua liberalitate com¬ 

municavit. (In Gottlandia Sueciæ adest secundum Schkuhr 

1. C. 1. p. 103). 

Beser. Radlæ fibrosa videtur. Tota herba dilute viridis. 

Culmi ex eadem radice piures, spithamæi — pedales, erec¬ 

ti, trigoni, laevissimi nisi apicem versus, ubi inter spicas 

supremas parum exasperati, foliosi, vaginis fere toti obtecti. 

Folia erecta culmo plus minus breviora 1. subæqvantia, li¬ 

nearia, 1—lin. lata, plana, acuminata, margine carinaque 

praesertim superne scabriuscula. Spica mascula solitaria, 

subiinearis, basi attenuata, glumis suboblongis basi attenua¬ 

tis apice saepe retusis, ferrugineis, margine et nervo dorsali 

in mucronem exasparatum saepe producto dilutioribus. Spi¬ 

cee feminea 3 — 4, praesertim inferiores fructiferae remotae, cy¬ 

lindricae, erectae, pedunculatae 1. suprema subsessilis, brac¬ 

tea planae foliaceae erectae spicam masculam saepius supe¬ 

rantes (suprema brevior angustior saepe mucroniformis), mar¬ 

gine scabrae; vayina haud laxae, bracteis multo breviores, su¬ 

premae breves interdum subnullae; pedunculi saepius parum 

exserti, scabri; gluma ovatae, pallidissime ferrugineae subpel- 

lucidae, nervo „virescente in mucronem scabrum protenso, 

fructibus duplo breviores et angustiores. Fructus patentes, 

rotundato-ovati, subinflati, utrinque convexi, dilute viren¬ 

tes, nitidi, laevissimi, superficie ob telam cellulosam subti¬ 

lissime reticulatam punctis minulissimis pellucidis lentis ope 

plus minus conspicuis crebro et pulchre notati, nervis duo¬ 

bus marginalibus virentibus prominentibus, faciebus obsole¬ 

te nervulosis haud striatis; rostrum breve sublineare laevis¬ 

simum, ore breviter bidentato. Semen triquetrum. Stigmata 3. 

Denna art, hvilken ar ännu blekare än C. pallescens, 

står närmast C. binerv is , distans, Ilorns ehue hiana 3 fulva, 

men är från dem alla ganska utmärkt genom fruktens be¬ 

skaffenhet. De exemplar jag eger öfverensstämma fullkom¬ 

ligt med Gaudins beskrifning i Fl. Helv.; deremot är den på 

samma ställe meddelade figuren i alla hänseenden dålig. 
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Schkuhrs figur, som visar vexten i ungt tillstånd, afviker 

allenast genom de alltför korta bracteæ och de alltför tydli¬ 

ga nerverna på den särskildt afbildade frukten. — Som jag 

icke för närvarande eger tillgång till Kunths Cyperographia 

kan jag ej jemföra mina exemplar med den beskrifning der 

meddelas. 

Ehuru jag, intilldess nämnde arbete för mig blir tillgäng¬ 

ligt, vill upskjuta meddelandet af de anmärkningar jag röran¬ 

de andra Skandinaviska arter af detta intressanta slägte va¬ 

rit i tillfälle göra, kan jag dock ej underlåta på detta ställe 

omnämna en monstrositet, som jag hos några arter återfun¬ 

nit och som gör dem så oigenkänliga, att man i början 

knapt vet hvad det är för en vext, som man har framför 

sig. Denna monstrositet visar sig hos fröhusen, som blifva 

ovanligt stora och upsvälda, ehuru de närmare betraktade be¬ 

finnas alldeles tomma och utan frö. Jag har funnit den hos 

C. cæspitosa, rigida och panicea. Hos denna sistnämnda 

fann jag bekräftadt, livad Sommerfelt i Suppl. Floræ Lapp. 

p. 41 anmärkt i fråga om C. rigida, att denna monstrositet 

åstadkommes af en liten larv, som i fröhuset intager fröets 

ställe. Hos C. cæspitosa har jag väl ej funnit någon sådan, 

men till följe af analogien i fruktformen måste jag antaga att 

dpt är en dylik, som gifvit åt den vext, hvilken Ahnfelt och 

jag 1826 samlade i Norge, ett från hufvudarlen så olika ut¬ 

seende alt vi till en början ansågo den för en måhända egen 

dittills obeskrifven art (se Vet. Akad. Botaniska Årsberättel¬ 

se afg. d. 31 Mars 1827 p. 261). Jag vill här i korthet be- 

skrifva denna form, äfvensom de motsvarande monstrosite- 

terna af C. rigida och panicea. 

Carex cæspitosa monstrosa: Culmi pedales et ultra, tri¬ 

quetri, superne scabriusculi; folia culmo breviora, anguste- 

linearia, laeviuscula; spica mascula solitaria, sublinearis, 

glumis oblongis, infimis obtusis superioribus subacutis, fer¬ 

rugineis margine nervoque dorsali dilutioribus ; spicae femi¬ 

neae 2—3, inter se 1 unc. distantes, ovatae, erectae, ses¬ 

siles 1. infima breve pedunculata; bracteae sessiles, basi ut- 
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rinque auricula minuta obtusa nigra instructae, inferiores fo¬ 

liaceae, angustae, spicam masculam aequantes, suprema bre¬ 

vissima mucroniformis s, subnulla; glumae ovatae, subacutae, 

nigrae, nervo dorsali tenui albido haud excurrente; fructus 

imbricati, rotundato-OYati, subinflati, facie externa convexi, 

interna concavi, tenuissime punctulati, subnervosi, luride- 

lutescentes apicem versus brunnei, obtusi ore 'parvo indivi¬ 

so L rarius obsolete bifido, glumis latiores et longiores; 

stigmata 2; semen nullum. 

Hab: in fossa haud procul a Tangen insulae Hiserö ex- & 

tra Arendal Norvegiæ ab Ahnfelt et me leeta d. 6 Juni 

1826. 

Carex rigida monstrosa: Rhizoma repens, crassum, 

culmos stolonesque adscendentes inferne vaginis rubro-fuscis 

obtectos proferens; culmi digitales, valde rigidi, triquetri, 

striati, inferne laeves, superne scabri; folia culmum subae- 

quantia, patentia I. excurva, lato-linearia, rigida, margine 

recurvo nervisque subtus scabra; spica mascula crassa, cla¬ 

vata, basi interdum feminea; glumae ovatae obtusissimae, ni¬ 

grae, margine et nervo haud excurrente dilutioribus;spicae fe¬ 

mineae 2—3 approximatæ, breves, ovato-cylindraceae, bracteae 

sessiles basibiauriculatae; glumae subovatae, obtusae,nigrae, ner¬ 

vo dorsali haud excurrente pallidiore; fructus dense imbricati, 

globoso—compressi inflati, sub lente tennissime punctulati, 

nitidi, fusco-lutescentes apicem versus brunnei, oblusi, rostel¬ 

lo brevissimo indiviso, glumis multo latiores et longiores; 

stigmata 2; semen nullum. 

Hab: in alpinis circa Kongsvold Dovre Norvegiae 1837 

passim legi. 

Carex panicea monstrosa: Radix longe stolonifera. Her¬ 

ba tota glaucescens fere livida. Culmi pedales et ultra, rigi- 

duli, trigoni, læves; folia culmo breviora, rigidula, firma, 

1—2 lin. lata, margine praesertim apicem versus scabra; 

spica mascula lanceolato-clavata, basin versus attenuata: 



glumæ obovato-oblongæ, obtusæ, I. acutiusculæ, nigro-brun- 

neæ, margine et nervo subexcurrente pallidiores; spicæ fe- 

mineæ]-subbinæ, remotiusculæ, incluse pedunculatæ 1. inter¬ 

dum infima fere basalis pedunculo longe exserto suffulta, 

oblongae, plus minus densifloræ; bracteæ foliaceæ, infima la¬ 

ta; suprema angusta; vaginæ laxæ; glumæ late-ovatæ, acutæ 

1. obtusiusculæ, nigro-brunneæ, margine et nervo plus mi¬ 

nus perspicuo dilutiores; Fructus maxime inflati, subglobosi, 

basi parum attenuati, apice subdepressi; livide virentes, a- 

picem versus brunnei, obtusi 1. rostro bevissimo obtuso in¬ 

diviso terminati, glumis longiores et latiores; stigmata 3; 

semen nullum. 

Hab: in palude prope Kongsvold in alpibus Dovrensi- 

bus d. 31 Juli 1837 legi. 

Nästan aldrig träffade jag, på någon af de nu beskrif- 

na, frukten af den normala formen på samma stånd som 

dessa monslrösa; deremot fann jag ej så sällan frukterna på 

de tvenne sist beskrifna förderfvade af en Uredo , som der¬ 

emot sällan förekom på de normala; det föreföll mig anmärk- 

ningsvärdt att denna Uredo företrädesvis tycktes älska vissa 

arter; så alt, under det den på dessa, var högst allmän, 

förekom den endast undantagsvis på andra närsläglade och 

på samma ställe vexande; så t. ex. var den allmän hos C. 

fuliyinosa, men högst sällsynt hos C. ustulata; likaledes 

på snart sagdt hvarje stånd af Kobresia scirpina, under det 

jag knapt erinrar mig hafva sett den hos K. caricina; flera 

andra exempel att förtiga. 

Slutligen vill jag begagna detta tillfälle att meddela un¬ 

derrättelse derom, att Carex evoluta Hartm. i sommar blif- 

vit af Mag. Ringstrand funnen i Skåne i ett kärr mellan Ga- 

belljung och Hafgård i Gustafs Sokn, vexande i sälskap med 

C. riparia, pseudocyperus o. 11. a. 
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Som den resa, hvilken Ulg. under sommaren företagit, 

satt honom ur stånd att sjelf bestrida korrekturläsningen af 

N:o 2—7, hafva åtskilliga tryckfel sig insmygt, hvaribland 

följande äro de vigtigaste. 

(N:o 2) Sid. 9 rad. 3 läs 7\)ten. 

(N:o 3) — 18 — 26 -- bipartita 

— 20 — 26 — inprim/s 

— 21 — 9 — undé 

— — — 11 står 1, läs 1. 

— — — 15 komma (,), som står efter florem, 

flyttas framom samma ord. 

— — — 18 läs vestit? 

— — — 20 komma C,) före in utstrykes 
— — — 22 läs ngidulis 

— — — 24 — exteriori * 

— — — 32 — ellipticae 

— 23 — 1 — erecti 

— 24 — 4 — niveta 

— — — 11 efter australioris sättes komma (,) 

— — — 13 läs obovato 

— 31 — 5 nedifr. läs sub<øquantes 

— — — 6 — — dorsorli 
/ 

(N:o 4) Sid. 34 — 3 läs sluttnings 

— — — 20 och 24 läs Krogkløven 

— — — 23 och 28 — Kläkken. 

— 33 — S läs öpnar 

— — — 14 — vegetativt. 

— — — — står det läs de??. 

— — — 20 läs postoraf 

— — — 23 — Styrvold 
— — — 46 — Kokkersvold 

— 36 — i — Z?oken 

— — — 3 — ????/?isträckning 

— 37 — 12 — phy/iø<£folia 

— 45 — 17 — øntheren 

— — — 17 — 18 läs poli enmassan 

i 
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Sid. 45 rad. 26 läs någow 

— 46 — 3—4 — söndersprängas 
— __ — ii — smuato 

CN:o 5) Sid. 50 — 7 tecknet ( utslrykes 

— — — 29 efter s sättes ? 

— — — 35 läs Stö/ån 

— 51 — 8 nedifr. läs margine 

— 52 — 4 läs specirøerc 

— — — — — authenticzan 

— 53 — 3 nedifr. läs stigmate 

— 54 — 19 efter formationis tillägges transitionis 

— 60 — 5 står frigida läs rigida 

— 62 — 25 läs Liedalen 

(N-.o 6) Sid. 67 rad. 18 — 19 läs Od tade 

— 69 — 7 läs innehåller 3:e bandet eller 5:e och 

6:e fasciklarne. 
— —. — i4 —. Marchantia 

— 70 — 1 -r- 4:e bandet eller 7:e och 8:e fas¬ 

ciklarne innehålla. 

— — — 29 — jfaxifolius 

— 71 — 5 — sim pli 

(N:0 7) Sid. 74 — 21 Limde 

— 75 — 27 står palustris läs silvestris 

— — — 36 läs hvars 

— 76 — 17 efter Lycopodium tillägges compla¬ 

natum. 

— 88 — 24 står oblonga läs elliptica 

— — — 26—27 står aflångt läs elliptiskt. 

A 

A 12 nummer af Botaniska Notiser för 1840 kan med 
1 R:dr 42 sk. B:co prenumereras: i Stockholm hos Fritze & 
Bagge, i Upsala hos Lundeqvist, i Linköping hos Sahlslröm, 
i Lund hos Gleerup, i Köpenhamn i Gyldendalska Bokhan¬ 
deln ; samt, med tillägg af postarvode, på alla postkontor 
i riket. 

Jiiincl, tryckt uti Berlin gska Boktryckeriet, isan. 
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