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Anteckningar under en resa i Umed, Piteå och Luleu Lapp- -4$ 

marker sommaren 1845, af N. J. Anderson. V 
* •' i [ \ " " *C "*i. 

Nedanstående uldrag ur den dagbok jag förde under en i 

naturhistoriskt hänseende företagen resa till ofvannämnde Laj 

marker, har jag beslutat meddela, dels derföre, alt 

ställning af vegetationens utseende på de särskilda lo^fer^Sg , 

besökt möjligen skulle gifva en tydligare föreslälIninghöm ,den*1$A 

Lappska florahfs skaplynne, än hvad som vinnes genonr blotta gg- 

uppräknandet af dess naturalster; och dels derföre, att en kort 

berättelse om den väg jag vandrat kunde blifva likasom en 

marsch-route för de botanister, bvilka drifvas .af håg alt fram¬ 

deles sjelfve se och studera naturen i fjellbygderna af vårt fä¬ 

dernesland. 

I sällskap med Prof. P. F. Wahlberg och Kandidaten G. 

G. Lö we n hjelm., afresle jag från Stockholm d. 28 Maj, och 

anlände de'n 1 Juni till Umeå. Våren var ännu ovanligt rin¬ 

ga framskriden; björkarnc i Stockholms skärgård slodo ännu 

lika nakne, som den mark, hvarur de skjöto; men ju mera vi 

närmade oss norden, desto grönare tycktes landet blifva, desto 
a 

mera vårlikt. Ty isen hade drifvits ner och samlat sig i Alands 

haf, derifrån sändande kalla Häktar öfver den kringliggande 

trakten, förqväfvande för den späda vegetationen. — För en re¬ 

sa blott och bart i botaniskt hänseende företagen kan väl delta 

synas nog tidigt alt komma till fjells; men vill man ellerforska 

värinseklerna, har man i sigle en så lång färd, som den, hvilken 

förestod oss, och önskar man i vårdrägt och ungdorn studera åt¬ 

skilliga växter f. ex. Salices, så är delta den lämpligaste liden. 

(Bot. Not. 1816 N:r 1.) 1 
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Från Umeå logo vi den 2 Juni vågen nordost inål lau¬ 

det, och förbi Gästgifvaregårdarne Hissjö, Tafvelsjö, Rödå, De- 

gerfors, Hjuken, Ekorreselel och Ekorreträsk framkommo vi d. 

4:de till Lycksele. Den 13 mil långa vägen dit från Umeå 

var i allrahögsla grad besvärlig, såsom körväg betraktad; få 

voro de ställen der, ur den förtvinande och enformiga tallsko¬ 

gen, några leende ulsigter vid kanten af elfven eller små in¬ 

sjöar visade sig, och lika torftig var vegetationen. Salix Lap- 

ponum, nigricans och phylicafolia vecklade nu ut sina hängen, 

Erioph orum vaginalum och polyslachion blandade sin hvilhet 

med Andromedæ polifoliæ skärhet, och Sfereocaulon pascha¬ 

le täckte med sin täta skorpa de sandiga skogsmarkerna. Rnbus 

arcticus och Viola epipsila började bli allmänna, V. canina 

försvann småningom. Vid Ekorreselet (sista stationen i Wesler- 

hotlerj) mötte Salix myrtilloides, Calamagroslis fapponica och 

Carex globularis; Ledum paf. /9 latifolium och Relula nana 

fyllde kärren, och af Sal. nigricans förefans många monslrösa 

stånd, der slåndarne utvuxil till klubblika ntassor än 2-flikade, 

än blott 2-delade med hvardera (liken knappbärande, båda for¬ 

merna om hvarandra. Bolryclrium rulaceum och Lycopodium 

alpinum observerades dessutom. 

I Lycksele vid Ume-elfven belägna kyrkoby lillbragle 

vi 6 angenäma dagar, minnesvärda ej blott för den utomordent¬ 

liga gästfrihet hvarmed vi der bemöttes, utan ock för de fynd 

vi der gjorde. Sjelfva platsens läge är ej naturskön. Just i 

brynet af den skog, som i en oöfverskådlig massa fyller trak¬ 

terna mellan Ume- och Öhr-elfvarne, ligger den så kallade Sur- 

dikesmyren, steril och ödslig, men märkvärdig derföre all det 

var här, som Wahlenbcrg först fann Salix versifolia. Det 

lyckades mig dock icke all, oaktadi flitig efterforskning, finna 

reda på den, lika litet som på Carex parallela, hvaraf Prof. 

Ze t ters te dl ock blott funnit ett hanstånd! Dessutom före- 

- kommo derslädes S. myrlilloides, hvilken nu som bäst utveck¬ 

lade sina sköna gullgula hängen, Viola epipsila med krithvila 

blommor och ovanligt stora blad, Scirpus cæspitosus, som nu 

började allestädes blifva allmän, och Schoenus albus (tvifvels- 

M\i TM tföu d* ifSmm- 
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utan dess nordligaste gräns). Carex limda bildade elt blått Öf- 

verdrag på den djupa dyn. På den torra blott af en lilen ås 

afdeladc sandbacke, som härifrån sänker sig nedåt elfven, ligger 

kyrkan, omgifven af en stor mängd kyrkbodar, samt andra bo¬ 

ningshus. Vid norra ändan af denna ”småstad* gör Ume-elfven 

en krökning, bildande sålunda en udde, hvarpå den fordna kyr¬ 

kan slod. På denna 'gamla platsen* finnas: Lychnis alpina, 

Trollins europæns, Salix depressa livida (allmän i skogstrak¬ 

terna) och Sanssurea alpina — bredvid Convnllaria majalis; 

och vid dess slrand (Afvaviken) Mentha lapponica, men så vidt 

jag vet, alllid utan blommor. Lundar af S. phi/ficæfofia och 

Lapponum, ännu nakna, fyllde denna låga udde, midt emot 

hvilken, på andra siranden (Agavanäsel) man träffar Viburnum 

Opulus (som ock här lärer hafva sin gräns). Ume-elfven rin¬ 

ner så förbi Lycksele bred och grund tills den stupar brusande 

och hvitskummig ulföre den imposanta Hälleforsen. Det är sagdl 

(Zet le rste d Is resa p. 59 dc.), att Ranunculus lapponicus 

skulle i bäcken från Nydal vara en allmän växl: jag fann den 
i 

ej, och af den äfven såsom allmän uppgifna Salix glauca blott 

en enda buske. Men märkeligaste fyndel har blifvil gjordt af 

Provincial-Läkaren Dr. Hallström vid en liten sjö (Almykkc- 

kärnen kallad för den mängd af Epilob. augustifoiium = Al- 

mykke, som der förekommer) litet i nordvest från platsen, neml. 

af Galium suaveolens i mängd. Han meddelade mig ock alt 

han samlat Saxifraga Hirculus på Stötlingsfjellet (i en myr 

mellan Risträsk och Bäcksjö), Sonchus sibiricus vid Nordmaling 

och Håknäs, samt lemnade mig exemplar af Norna borealis, 

nyligen upläckt af en mamsell Rhen vid Slensele, { mil norr 

om kyrkan utmed Ume-elfven, bland Hägg på gräsbevuxen myl¬ 

la (den blomstrar annars på mosslupen mark) *). Vid sjelfva 

*) En kamrat har sagt mig, att den ock blifvit funnen i Wilhelmina 

Socken; och af Kyrkoh. U 1 lenius i Jockmock samt Past. Adj. 

Læs ta di us har jag emottagit underrättelse att den upptäckts 

på 3:ne nya lokaler i södra delen af Jockmocks socken. All an¬ 

ledning är således att denna Norna, som länge hetviflades såsom 

svensk, döljer sig, mångenstädes i de nordliga trakterna. 

1* 
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prästgården slod ett exemplar af samma tall, som jag omnämnt 

i afhandlingen onr Quickjockstloran. Den har med sina i af- 

skiljda kransar samlade korta och .breda barr redan _på långt 

håll ett kuriöst utseende; men då kotlarne ej förete någon olik¬ 

het, kan den ej vara annat än en bildning, upkommen deraf, 

att de barr, som setat mellan dessa kransar, småningom bort¬ 

fallit, hvaraf i de täta knölarne ännu spår synas. Den förekom 

sedermera allmänt nog blandad med den vanliga, igenom hela 

det skogiga Lappmarken, ända upp till Arjeploug. — Jag har 

här vid Upsala observerat densamma. 

Den 10 Juni afresle vit från dessa trifliga ställen, rodde i 

båt ett stycke på elfven, vandrade en skogsmårka förbi den då¬ 

nande Be t se 1 eforsen, vid hvars strand Aslragala och Lychnis 

alp. nu blommade, och framkommo, efter att ånyo hafva rott 

litet, till Betsele nybygge. Färden fortsattes sedan genom en £ 

mils lång skog (i hvilken Viola mirabilis och Salix glauca 

blommade bredvid den nu först mötande Aconitum septen 'rio- 

naleJ, förbi det stora, fruktade Bålfallet, ånyo fram till elfven. 

Men innan vi dit hunno, observerade jag huru bredvid gångsti¬ 

gen ett kärr lyste så eget blågrönt; jag skyndade dit, och fann 

— Carex bullata (eller rättare C. rhyneophysa Fisch.), ny 

för Lapplands Flora. I rankiga bålar hunno vi Gransele, och 

derifrån roddväg, med undantag af \ mils gång-mårka, till Kaltis- 

afvan. 

Ume-elfven, så mycket vi af den sågo, är ful; ej Lule- 

elfvens leende, bördiga stränder bekläda den; nakna sandslräc- 

kor fylla här yttersta kanterna af de enformiga skogarne, hvilka 

trängt sig fram för alt i det grunda vattnet spegla sina susan¬ 

de toppar; stenar och klippor ligga hopade öfverallt och af- 

slåndel mellan de väldiga forsarna är obetydligt. Och så äf- 

ven med folket; förmögenheten är mindre allmän, och äfven hos 

dem, som härutinnan stå framom mängden, röjer sig en temlig 

liknöjdhet för ett beqvämare och bättre lefnadssätt. 

I Kaltisafvan dröjde vi nästa dag. Der var elt godt till¬ 

fälle att studera en mäpgd Salices i vårdrägl; ly i vester om- 

gafs byn af täta pilsnår, der en massa former af Salix phyli- 



o 

cæfolia, Lapponum och Capræa, men i synnerhet den först¬ 

nämnda, högeligen frodades. På den östra låg ell kärr, der jag 

först såg S. versifolia, hvilken nu, jemte <S. myrlilloides och 

Lapponum, var i sin bästa ungdom; der slod ock en i hög grad 

besynnerlig Carex, ulan tvifvel vagi/tala, men hanaxel var än 

kompakt klubbformigt, än uplösl i många, uprälta, en axlik 

vippa bildande grenar af blotta frögömmen, så alt växten var 

tota dioica. Den förekom i alliaslörsla mängd blandad med den 

rätta vaginal a, hvars-utseende den annars i allt egde, Carex 

Buxbaumii stod. i tallmon, samt Ruin ex aquaticus ! vid pölar. 

Den 12 Juni begåfvo vi oss vidare elfven upföre. I en 

lundmark, hvilken vi förbr en fors måste genomvandra, obser¬ 

verades Convallaria majalis, Hicrochloa odorata och Sorbus 

aucuparia glabra. Vrid nybygget Äskiljan lemnude vi Ume-elf- 

ven, och rodde inuti och upföre. Jukt-ån, ännu i intet hänse¬ 

ende mindre än Ume»elfven, men mycket vackrare än denna. 1 

Badsluelräsk, dil vi efter en liten vandring ankommo, dröjde vi 

nästa dag. Hade vid Kallisafvan varit ymnigt af Sal. phylicce- 

folia, så heiskade deremot här S. Lapponum, upträdande (jem- 

le leucopliylla) under de mest förvillande former; S. depres¬ 

sa slod med nyss utvecklade alldeles glatta kapsler; Botrychi- 

um rutaceum, Pedicularis Sceptrum (med unga bladrosetter) 

och Sal. glauca blefvo ymnigare. — Den I4:e Juni var en be¬ 

svärlig dag. Så länge vi lingo i båtarne färdas uppföre Juklån, 

och se huru Trolfius i brynet af de silfverhvila pillunderna 

förgyllde den gröna gräsmattan, var färden angenäm; men snart 

börjades den mils långa skogsvandringen, der den omärkliga 

stigen förde än öfver knaggliga slenrammel, och än öfver oöf- 

verskådliga och djupa myrmarker, tills vi tröile framkommo till 

Lomfors’ usla nybygge, hvarifrån vi ånyo, i en häftig storm och 

skarp köld, satte ut på Juklan, omgifven af långt ut i den nu 

flödande elfven växande snår af S. Lapponum. Från Lomfors, 

dit vi efter mycket besvär kommo, fortsattes vandringen till 

Sandsjö, och genom jätteskogar, nu af nybyggarnes ulrotnings- 

begär brände, här och der genomskurne af dystra, ofantliga 

myrer, fram till Sandsele. Klen var den bostad vi här fingo, 



6 

hvarföre vi dagen derpå brölo upp, och, än gående, än roende 

på Windelelfven, förbi Slensund senl omsider nådde del från 

Lycksele 13J mil aflägsna Sorsele. 

Sorsele kyrkoplals ligger på en holme, kringfluten af den 

slåtliga Windeln. Relraklar man landskapet från den höjd, hvar- 

ifrån man kommer ditvandrande, så visar sig elfven nedanför, 

slingrande i många bugler, danande holmar dyslra af barrskog, 

men med siränderna fyllda af pilhäckar. På de sakla upålslul- 

lande sidorna resa sig berg, den ena kedjan öfver den andra, 

lill dess alf i fjerran blott en blå hvil rand utmärker snöfjäl¬ 

len. Sorsele har ingen storartad belägenhet; men efter en van¬ 

dring, sådan som den vi nyss fullbordat, var det upfriskande alt 

se åtminstone något läckt. Vi dröjde här öfver den för mig 

särskildt minnesvärda 16:e Juni, och på de exkursioner vi gjor- 

de kring gårdarne anmärktes Callhn här blommande i ymnighet 

(den hade förut varit ovärdigt sparsam), Calamagrosl is Halle- 

riana jemle Carex festiva och aquatilis, Juniperus nana bred¬ 

vid Linnæa i skogen, och i uttorkade pölar en ovanligt stor 

och bredbladig C* ampullacea, dock ännu ej mogen. 
4 

\ 

Den IT Juni inträdde vi i Piteå Lappmark och hunno den 

dagen liil Muliholmen i Uddjaur. Vi hade då gått närmare 4 

mil i den genom ku 11 fa 11 na Irad besvärliga skogen, öfver djupa 

vatlenfyllda myrer, förbi de falli -a och enstaka nybyggena 

Måskenoive, Gargajaur och Sebnesjaur, och först fram på mor¬ 

gonen huniro vi, efter 1 mils rodd, till Mullliolmen. Såsom för 

färden nya hade jag kring Gargajaur observerat Tussilago fri¬ 

gida och Ran. lajtponicus båda nu blommande, och vid Seb¬ 

nesjaur mötte Sal. lanata. Sedan vi något hvilal oss, rodde 

vi öfver del återstående af Uddjaur, gingo förbi Korroqueik, 

rodde så öfver Navijaur och framkommo, gående | mil genom 

en oländig skogsmark, lill del 6] mil från Sorsele belägna Ar- 

jeploug. Del vattensystem, vi lill en del nu öfverfaril, beslår 

egentligen af 3:ne genom forsar sammanhängande stora sjöar: 

Hornafvan, Uddjaur och Slor-Afvan. Den första och den sista 

kommer jag snart alt bcskrifva, nu något om den mellersta. 
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Det är en rund sjö, tält öfversåilad af ”så många öar, sotn del 

finnas dagar i året” (enligt Lappames utsago); grtuul och stenig 

är den svar alt passera för den som ej varit der förut, men 

dock skön; ty här ser man för första gången fjellen i sin hvi¬ 

la bländande skrud, huru de glänsa fram i vester och skjuta 

upp sina vidunderliga loppar. 

Här vid öfra gränsen af Regio syl val i c a kan stället vara 

att laga en öfversigl af den trakten. — Vid ordet Lappland fä¬ 

ster man vanligtvis ett begrepp af något ödsligt, hemskt, om 

ock man medgifver alt nalut märkvärdigheter der kunna finnas; 

och del är sannt, om man då blott afser skogsregionen. Genom¬ 

korsad af de stora elfvarne, som störta ned från snö- och is¬ 

fälten uppe på fjellarne, samt genomskuren likasom af ett nät 

af från skogssjöarne utlöpande bäckar och åar, uplages hela den 

öfriga delen af oöfverskådliga skogar, så myckel nemligen, som 
. 

ej dränkes af de hiskliga myrer, hvilka breda sig kring skogs¬ 

sjöarne. Blott här och der resa sig några berg med kulliga, 
0 

högst sällan kala hjässor, och når man någon höjd, så öfverskå- 

dar ögat blott oändliga sträckor af talltoppar eller myrängder. 

Naturen är här mycket fattig; ty i dessa skogar — hvilka med 

hvarje år glesna allt mer och mer, både genom nybyggarnes 

förvållande, hvilka med brand vilja drifva Lapparne och renar- 

ne från sitt grannskap, och genom de häftigt rasande slormar- 

»e, — trifvas få eller inga växter: Ljung och Blåbärsris, samt 

här och der någon Sa/. depressa livida läcka den sandiga grun¬ 

den. Och dessä myrer, dil få våga sig, fyllas 'af Carices till 

täta, hvasslika ängar, mellan hvilka Menyanlhes. Nuphar in¬ 

termedium och Eriophora blanda sig, likasom de för dem eg¬ 

na Sa/, myr! illo ides och versifolia, Juncus sfygius i södra 

delen ymnig jemte Saxifraga Hirculus. Men vid de raskt bru¬ 

sande olfver och forsar lefver lifvet. Här upslår nybyggaren 

sin stuga, på allt längre och längre afslåmi från grannen, ju 

högre upp man kommer, och här prunkar en, åtminstone rela¬ 

tivt, rik vegetation. Langs stränderna sträcka sig pillundar, och 

mellan dem slå \riola biflora, Saussurea a/pina, Aconitum 

septentrionale, Geranium silva!icum, Astragalus a/pinus, m. fl. 
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Arjeploug ligger på en steril backe vid sydliga utloppet 

af den stora sjön Hornafvan, kring hvilken en mängd fjell of- 

van trädgränsen höja sig ; strax i norr, blotl en balf mil afläg- 

set, är del höga Kallisbout, längre i nordvest fjellen kring Löf- 

mock, bvita och majestätiska; men i söder blotta skogsmarker, 

öfversållade med skogs-kärnpr. •— Vi dröjde här 4 dagar. Min 

första omsorg var att besöka den bakom platsen i den nyss¬ 

nämnda skogsmarken belägna Ga/gkurn, der Læstadius upp¬ 

täckt Sak. finmarkica. En hel dag ströfvade jag i alla riktnin¬ 

gar genom den olrifliga marken; Sal. myr l il/o ides, versifofia, 

glauca, Lapponum, pliy/icæfiolia och depressa livida funnos 

der ymniga och mångformiga; men ingen, som jag kunde hänfö¬ 

ra till den jag sökte. I)er funnos ock: Carex Buxbaumii, 

Tussilago frigida och en monslrosilel af Rubus Chamæmorus 

med måugdubbla blommor, liknande hvita lörnrosör. Tvenne 

gånger bestegs Kallisbout; hvilken utsigt derifrånl Vid foten 

breda de 3:ne stora sjöarne sina af månghundrade öar be täck ta 
/ 

ytor; uddar, grönklädda och besynnerliga, skjuta här och der ut, 

genomdragna af kala fjellåsar; i vester blänka Peliekaise och 

Tji tja k, och längst vid horisonten (på 15 mils afslånd) i norr 

de bakom Quickjock belägna Porti fjel 1 en. Månne det i 

Skandinavien gifves ännu en dylik vy? Kallisbout höjer sig 

ett par hundrade fots^öfver trädgränsen; och här helsade oss 

välkomne en fjell vegetation, skön med sin Azalea procumbens, 

Diapemia, Juncus trifidus, Luzula spicata och arcuata, Ca¬ 

la magr os t is lapp.j Hierae, al pinum, Gnaphal. norvegieum och 

Menzitsia. Från delta fjell sågo vi "solen dansa om midsom- 

marsnailen". 

Öfvc r den, för sitt af häftiga veslansloi mar lätt uprörda 

valten, illa fruktade och djupa Hornafvan bcgåfvo vi oss den 

23:dje Juni, för att i fjellen vid dess norra ända göra några 

vårexkursioner; ty vi il denna lid började del bii vår derslädes.. 

Vi hunno den dagen ej längre än till det 2 mil aflägsna, på 

sjöns norra sida belägna Ijellel Ischak. Från en lilen lundmark, 

frodig af Aconitum sep/., Melandrium diurnum och Geran. 

sylvatieum, höjer sig ett väldigt af stora block beslående slen- 
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rammel, och ur delta åler fjellet med sina mol söder brant nedslu- 

pande sidor och öfverhängande klippspelsar. En ovanlig och 

rik vegetation upträder här; ovanlig derföre, atl flera oväntade, 

sydligare växter, såsom: Ribes rubrum, Hieracium præal Ium 

fallax, Arabis Thaliana och hirsuta, Carex ornithopoda och 

Luzula multiflora här växa tillsammans med nordligare, såsom: 

Carex atrata och alpina, Echinospermum deflexum och Viola 

montana ymniga, Sal. lanata, Primula stricta, Draba hirta 

(en massa former), Saxifr. nivalis, Cerastium alputum och 

lanatum, Veronica saxatilis, Silene rupe siris, och många 

flera. Andra dagen hunno vi, förbi Svartberget, der Pedicula¬ 

ris lapponica och Dryas octopelala ymnigt blommade, fram 

lill den T^mil långa Hornafvans nordveslra ända, och herber- 

gerade in oss i -ett uselt näste, Gäckviken, Læsladiernas 

stamort. Dock är dess belägenhet herr 1 ig. Från stränderna af 

den smala vackra viken upreser sig i sakta sluttning Pcliekaisin 

(= Örfjellel), till stor del beklädt af lummig björkskog. Öf- 

ver den skjuter del ännu något litet upp, och bildar så ‘ett 

' slätt fäll, delermineradl af de 2:ne topparne, som lika öron, gif- 

vit fjellet sitt namn. Vegetationen måtte här vara rik. 1 dess 
V 

skogklädda dalar prunka lundar af Salices i synnerhet af lanata, 

som i snart sagdt ogenomträngliga snår förgyllde och försilfrade 

(med sina hängen och blad) stora sträckor; Slruthiopteris, 

Stellaria nemorum, Viola biflora, Archangelica, Sonchus al¬ 

pinas och Carex festiva dolde sig i deras skugga. Uppe på 

fjället hade vegetationen ej ännu (d. 25 Juni) kommit sig sär¬ 

deles före. Carex rigida skjöl nu strån och rudimenter till 

ax, Diapensiu och JMenziesia blommade sparsamt; men uppe 

vid snövattnet lyste Ranunculus nivalis ymnig mellan Andro¬ 

meda hypnoides, Af sine biflora, Sibbaldia, Avena subspicata, 

Cardamine bellidifol ia. Sa lix herbacea (allt ännu outvecklad!); 

och mellan topparnes stenar frodades Luzula arcuata. En 

storartad och majestätisk ulsigl öppnade sig från den ena af 

dessa fjellspelsar. Del var, somslode man på en medelpunkt 

rundt kring hvilken den herrligasle amphilealraliska panorama 

bredde sig. En oändlig Ijellmassa begränsade horisonten: i sö-. 
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der fjellen i Umeå Lappmark, än bara och jemna, än snödigra 

och mångloppiga: Käxa, Zvaipa voro de märkeligasle. Nedan- 

före dem slingrade sig Lais-elfven, ståtlig och skönstrandad, ut¬ 

fallande i Windeln; och mellan den samt fjellet, hvarpå vi slo- 

do, låg en 2 mil vidsträckt skogsmark, kullig och dyster, full 

af sjöar och vattendrag, utgjutande sig än i Lais-elfven och än 

i Uddjaur. I vester syntes de hvila Gailsvalli och Tjallesvardo, 

samt hela den fjellslräckning, hvilken utgör det svenska utskot¬ 

tet af Kölen; och i norr låg bakom den ås af Tjitjak, som i 

mångfaldiga skapnader drog sig längs Sädvare och Hornafvans 

flöden, fjellen i Luleå Lappmark — och Sulilelma. Men bak¬ 

om oss, ner i sydost, bredde sig ett skogland, med sjöar (de 3:ne 

förut nämnda) och strömmar, och här och der en naken bergstopp. 

Den största exkursion vi bär uppe gjorde var lill Adolphs-, 

ström. Vandrande öfver Peliekaisis slala fjällfält, nedslego vi 

småningom i den högt belägna skogsmark, som sträcker sig än¬ 

da fram till Lais-elfven. Otaliga åsar genomdraga densamma, 

och göra vägen i hög grad besvärlig, särdeles som der icke är 

någon brist på vidsträckta slenrammel, och snårupfyllda myrer. 

Vid bäckrännilar blommade nu i ymnighet Tussilago frigida; 

och Meuziesia samt Juncus trifidus voro allmänna på torra 

platser. Utföre en brant björkbacke nedkommo vi, efter den¬ 

na 2 mils mödosamma vandring, till Adolphsström. Här \ar 

fordom, och ej så länge sedan, en srlfverhylla; malmen hämta¬ 

des från det 5 mil aflägsna Nasa-fjellel och nedfördes sedan om 

vintren lill kusten, Den måste snart öfvergifvas, och nu stodo 

byggnaderna nästan ikullramlade, grushögar voro lemningarne 

af hyttan, och der lif och verksamhet rådt — bodtfc nu en en¬ 

da nybyggare. Vi dröjde här öfver nästa dag, och ställde der¬ 

under vår färd lill några öar uppe i elfven. Belägne tält un¬ 

der de af stora snöfall läckta fjellen Käxa och Zvaipa var det 

besynnerligt all här se en sådan yppighet i vegetationen. Strän¬ 

derna omgärdades af täta, naturliga häckar af Safij.; phylicæ- 

fofia och Lapponum, mellan hvil ka frodiga ängar sträckte sig 

bevuxna af Alopecurus a/pestris (ovanligt utmark), af sitt kor¬ 

ta, Ijocka, svarlakliga, långborslade ax, gula anlhercr, glatta 



II 

merändcls knäböjda strå, med långa upblåsla slidor af bladens 

(3) dubbla längd), Rhodiolä rosea, Myosotis a/pesiris, Barl- 

sift, en till alla delar hvil albinos-form af Thalict rum al pinum, 

Cerasi, alp., Saussurea och Astragalus alpinus. Eli häfligt 

regn dref oss snart hem; Iraklen kring gården var mycket ste¬ 

nig och hysle blot I några former af »S. glauca. Dagen derpå 

vandrade vi tillbaka till Gäckvik. — På en annan utvandring 

åt Löfmocks vid en nordligare vik af Hornafvan belägna böne- 

kapell, dit Lapparne samlals alt fira bönedagen, samt upp till 
i 

ett slort och herrligt vattenfall, som Skellefle-elfveu här bil¬ 

dar, fanns Salix myrsimles nere i ett skogskärr, S. glauca 

*— myrs in il es (en uppenbar hybridilet, växande mellan båda 

arier na), den alpina formen af S. haslala, Oxyria digyna och 

Saxifraga aizoides i klippremnor. Vår afsigt hade varit att 

nu begifva oss in i sjön Sädvar och upp Lill Silbojock, samt un¬ 

dersöka de högre fjellen i Pileå Lappmark; men dels började 

vädret att antaga ett holande utseende, och dels voro de bålar, 

som Lapparne med slor möda skulle kunna anskaffa, till den 

grad bristfälliga, alt det varit ell trolsande vågstycke att an¬ 

förtro sjg åt dem. Ej heller lönade del mödan att verkställa 

vår önskan alt bestiga det på andra sidan om Löfmock belägna 

fjellet Tjitjak, då vi hörde att ofantliga myrer försvårade den 

högst besvärliga upgången, och vi dessutom .utan tält, som vi 

saknade, ej kunnat tillbringa någon natt denna årstid uppe bland 

drifvorna. — Derföre, då tjocka regndigra dimmor insvepte 

fjällen ända till folierna, så alt knappast skogarne syntes, be- 

gåfvo vi xoss tillbaka till Arjeploug, dit vi ålcrkommo den 1 

Juli. Vid Sakkavaara, under Kallis-boul belägna, nybygge ob¬ 

serverades Sal. glaucd-phy/icæfolia. Tvenne dagar dröjde vi 

nu i Arjeploug för all ställa oss i ordning för långfärden till 

det 13 mil aflägsna Quiekjock. Jag gjorde derunder ånyo ett 

försök alt påträffa Salix finmarhica, men förgäfves. Cornus 

suecica stod nu i full blomning. 

Den 3:dje Juli brölo vi upp från Arjeploug, rodde öfver 

Hornafvan, förbi Sakkavaara nybygge, bort under A schakfjellel, 

slego der i land och genomvandrade den H mil breda skogen, 
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genom hvilken, fylld af myrer och kullfallna Irädslammar, fjel- 

let Ardnabout sträcker sin östra ända, bort lill sjön Rappen, i 

hvilken vi rodde fram lill del på en utskjutande udde belägna 

välmående nybygget af samma namn. SalLc vers i folia hade 

jemle myriilluides och Lapp o nu tu varit ymnig i den genom¬ 

vandrade skogen. — Från Rappen rodde vi följande dagen öfvcr 

sjön, genomvandrade skogen som bekläder östra sluttningen af 

Waddoive, hunno så till SkärTa-sjö, genom hvilken Pile-elfven 

leder sill vattendrag. Ur Skärfa rodde vi in i den stora och 

stormiga Tjekelvas; här öppnade sig en ny, en hel fjellsyn: i 

söder lågo de till en början som en vågbalk jemna Bartourte- 

fjellen, men snart, i vesler, rundå och spelsa de sig lill snöfjäll 

af vidunderliga former; der sammansmälta de med Raskals-fjcl- 

len, som, höga och hvila, fylla den veslra fonden och i norr 

förena sig med Gaitsals samt i ösler med det låga Arvas. Så 

rodde vi öfver den breda, nu spegellugna Tjekelvas, och lade i 

land tätt under Raman. Svart och dyster reser sig lodrätt ur 

vågorna dess fjellmassa. I nordvest och sydvest utsänder den en 

mängd afsatser bildande murar, hvilka framtill sluta sig till¬ 

sammans i ett hörn, ej olikt en jättelik, raserad riddareborg. 

Förfärligt mödosam var vägen af ^ mil, innan vi hunno en skogs¬ 

lapps kåta, under del lodrälla nedslupande Akkapakta, der vi, 

grymt plågade af milliarder mygg, tillbragte en ingalunda af- 

undsvärd natt. Den 5:e Juli fortsattes vandringen. Så snart vi 

hunnit, under idkeliga regnskurar, slräfva upföre Akkapakta, 

kommo vi in på ett fullkomligt fjellfall, med sina myrer kring 

de små sjöarne, och sina förkrympta björklundar. Från dalen, 

som fylles af Rissa-sjön, stego vi uppföre del jemt sluttande och 

snart skoglösa Gaitsals. Ranunculus nivalis, Gnaplt. a!pi¬ 

num, A!sine biflora och Veronica alpina blommadu nu; 

Lychnis alpina och Sajifraga stellaris i knopp, var del en¬ 

da vi sågo i botaniskt hänseende. Men från ryggen af fjellet 

sågo vi Quickjocks-lraktcn. 

Det var en oförklarlig känsla, med hvilken vi ålersågo 

dessa herrliga fjell, som 1813 blefvo oss så kära, så förtrogna, 

f.uften omkring dem är så ren, föremålen draga sig närmare 



hvarandra; och månne de icke äfven på menniskan ulöfva denna 

dragningskraft? månne ej deraf kan förklaras den kärlek bergs¬ 

folk hysa lill sitt hemland? — Ulföre Gailsals nådde vi dalen, 

der gränsen går mellan Piteå och Lnleå Lappmarker, beslego 

Skäldavaara, och utför dess hrådslörlande norra sida ner till 

kanten af sjön Peurajaur, midt i hvilken, på en holme, låg det 

täcka nybygget af samma namn. Växter, som i trakten deraf 

v observerades, voro: Ranunc. lapponicus, en mängd former af 

Salix glauca, phylicæfolia och lanata, Luzula arcuata och 

parviflora, samt kring byggningarne stora och naturliga ängar 

af Alopecurus aipestris (lika distinkt och utmärkt som vid 

Adolphsström). Natten mellan d. 6:e och 7:e Juli lillbragle vi 

med alt genomvandra skogen, som beläcker fjället Lastaks slutt¬ 

ning mellan Peurajaur och Saggaljaur, och hvaresl i kärr an¬ 

märktes Ra/i. lapponicus samt Pinguicula vi/losa. Bittida om 

morgonen hunno vi ändlligen, öfver den stormiga Saggal, lyck¬ 

ligt till det sköna Quickjock. 

Den, som vill se fjellvegetationen i sin största rikedom; 

den, som vill njuta den storartade anblicken af de evigt snö¬ 

klädda fjellen med sina gigantiska och ändå sköna former spi¬ 

rande upp öfver leende lundar, speglade i kristallklara vågor, 

fjellen med molnen på sina hjässor och blommor kring sin vida 

rund; eller den, som blott vill resa för alt kunna säga sig sett 

det skönaste — åtminstone i Lappland —, alla dessa må besöka 

Quickjock, och ingen skall finna sig bedragen i sin väntan. — 

Stället, är ej här att, om jag ock kunde, söka måla den leende, 

den vördnadsbjudande naturen i hela sin storartade gestalt. Här 

vill jag blott Lkorthet rita grunddragen till Quickjocks vege¬ 

tation. 

Templet, omgifvet af några få hus, ligger i djupet der 2:ne 

dalar möta hvarandra och Saggaljaur. Den ena af dessa, genom¬ 

skuren af Tarrajocks flöden, bildas af de stora fjellen Walli- 

vaara, Gaiskaivo, Njunnas och Tarrikaisin (räknadt från öster 

till vesler) på sin norra sida, och Njnmmals, Själlapoull, Wuoka 

och Slaika på sin södra. Den andra, vattnad af Kamajocks forsar, 

bilda Walli på den södra och Porrli, Zäkkok på den norra si- 
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dan. Der nu dessa 2:ne elfvar mötas bildas ett lilet skönt, bör¬ 

digt Delta af lummiga öar, genomskurna lill snart sagdt oänd¬ 

lighet af konsentriskt slingrande flodgrenar. Genom dessa flo¬ 

ders vatten uppkommer Saggaljaur (som ger ursprunget lilLlilla 

Lule-elf), och på dess norra sida resa sig Snjärrak och Kassa- 

vaara, och på den södra Njammals och Laslak. — Del är nu i 

denna dal oeh på dessa öar — Lapplands paradis kallad, "och 

v delta med rätta'! — som en ymnig vegetation af lägre fjell- 

väx.ler förekommer, såsom: Gnaphal. af pinum, Erige ron uni- 

ftorus och eTongatus, Valeriana officina/is foliis ternis, Bart- 

sia alpina. Sceptrum Carolinum, Gentiana nivalis. Cornus 

suecica, Archangelica, Trollius, Aconitum, Stellaria nemo¬ 

rum och crassifolia subalpina, Cerastium alpinum och glabra- 

tum, Epilob. lineare. Rhodiola rosea. Rubus arefietis och 

castoreus, Menziesia coerulea. Salices, Calamagrostis Phrag- 

mitoides och lappontca, Carices. (Jag hvarken här uppräknar 

en mängd allmänna fjellväxter, eller söker all i vegetativt hän¬ 

seende karakterisera de ojjka lokalerna, i detta hänseende hän¬ 

visande till afhandlingen: Planlæ vasculares circa Quickjock 

Lapponiee Lulensis). Men vandrar man upp på de närbe¬ 

lägna fjellen möter en helt annan vegetation. Närmast intill 

Quickjock ligga i vesler Wall i, i öster Snjärrak. Den emot 

Saggaljaur sluttande sidan af IV all i (Wallibacken) beklädes af 

en efter eldens härjningar sig småningom repande skog, i hvars 

skugga trifvas: Epilob. alpinum och origanifo/ium *), Cala¬ 

magrost is lapponica, Rubus castoreus, Luzula parvijtora. 

Myosotis alpeslris. Saxifraga stellaris och cæspitosa, Gna- 

phal. alpinum och norvegieum samt Salices i stor mängd; på 

sjelfva gångstigen blommar Veronica alpina, Draba muricella 

(ehuru myckel sparsam), Alchemilla alpina. Avena subspicata, 

Gnaphal ium supinum och Spergu/a ' sagino iden. Ändleligen 

når man upp på fjellets platå, som i en sträckning af mil 

*) För att icke vidga denna alltför tånga artikel nödgas jag till ett 

annat tillfälle uppskjuta meddelandet af mina phytographiska ob¬ 

servationer rörande åtskilliga här nämnda arter och former. 

\ 
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breder ut sig fram emot den 4100 fol höga Wallispiken. Nu 

slår man inne i en fjellnalur. Högre och närmre resa sig mas¬ 

sorna, snöfallen trampar man redan här och der, molnen gå 

närmare, del lägre landet ligger djupt inunder. Del vore öds¬ 

ligt, vildt, hemskt — om ej här prunkade Hieracium alpi- 

num, Lychnis alpina, Andromeda hypnoid.es, Azalea, Men- 

ziesia, Luznla spicata, Diapens ia, Saxifraga nivalis och stel- 
s. 

/ar/f comosa i stor mängd. Carices (vesicaria alpige na, lago- 

pina, capitata, atrata, Buxbaumii varr.), vidsträckta snår af 

Salices (synneriigasl glauca och lanata, ty phylicæfolia och, 

lill en del, lapponum sladnade qvar vid floderna). Juncus bi- 

giumis, trifidus (jemle Hoslii'), triglumis, Andromeda hypnoi- 

des och Lychnis alpina fylla gångstigen, medan Rhodiola ro¬ 

sea, Thal ict rum al pinum. Viola epipsila och biflora, Ranun¬ 

culus nivalis bekläda bäckstränderna. Lägger man härtill den 

högre vegetation af Ran. glacialis, pygmæus, Cardamine bel¬ 

lid if o! ia, Luznla arcuata, 'Saxifraga cernua, Sibbafdia pro¬ 

cumbens, Silene acaufis, Alsine biflora, hvilken stiger upp 
i 

på Wallispiken, som, af idel slenskrafvel och snöfält beläckt, 

reser sig spetsigt hög vid fältets slut, så kan man på Wallivaa- 

ra få elt begrepp om fjellens blomsterverld. 

Genomvandrar man deremot de leende björklundar, hvilka 

bekläda Snjärraks mer sluttande sida, hvarest Gymnadenia 

Conopsea, Cerastinm trigynum. Saxifraga ojrpositifolia, Vah- 

lodea alropurpurea och Erigeron efongalus gömma sig, så 

kommer man snart upp på del kala kulliga fjellet. Der träffar 

man nästan samma vegetation, som på Walli; men i små myr¬ 

marker har man tillfälle all bli villrådig om förhållandet mel¬ 

lan Carex vesicaria, pulla, rotundata och ampullacea, hvilka 

alla här uppträda om hvarandra, likasom i en brokig maskerad 

der den ena tagit den andras drägl (jag vill framdeles återkom¬ 

ma härtill). På högsta bergskullarne träffar man i springorna, 

jemte Luznla arcuata, Sax fraga oppositifolia och Cardami¬ 

ne bellid folia, äfven Draba muricella i ymnighet. 

Vistas man i Quickjock dröjer man ej länge att besöka 

Nja m m a l s-fjellet. Lik en kub re*er del sig med sakta slut- 
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tande norrsida till en höjd af 1500 fot, oeh störtar sig tvärbrant 

ned i öster och söder åt Saggats böljor. Det är i dessa afsat¬ 

ser, som en yppig märkvärdig vegetation prålar. Fram- 

drifne på en gång af det neddroppande vattnet, och af det 

starkt reflekterade solljuset,,frodas bär Saxifraga Cotyledon 

(”Bergfrun", med sitt af blommor hvita hår sväfvande öfver af¬ 

grunden), nivalis, adscendens och ceespit osa, Potent illa nivea, 

Draba hirta, IV o odsut hyp erbor ea, Hieracium boreale. Viola 

mirabilis och Epilobium montanum!, Echinospermum deflexum 

och Poa glauca. 

Gör man efter dessa besök, en exkursion till det 1^ mil i 

vester från Quickjock aflägsna emot Tarrajock nedslu pande fjel¬ 

let Nj unnats, så kan man af dess rikedom komplettera sina 

samlingar och sitt nöje. Likasom Njammats närer del i sina tvär- 

slupande, södra branter (der Eragaris vesca, Arabis hirsuta, 

Paris quadr folia och Anlhyllis vulneraria nå trädgränsen!) 

en ymnighel af fjellväxter, hvartill komma: Veronica saxati¬ 

lis, A ira alpina, Saxifragef aizo ides, Rosa cinnamomea, Dra- 
s V I 

b a W ahlenbergii, hirta och mur icell a. Ca^xx rupeslris och 

Aspidium Lonchitis; men på dess pjtftl, och lopp, mellan ste¬ 

narna, blomma: Campanula uniflora, Andromeda tetragona, 

Pedicularis hirsuta, Luzula glabrat a. Rhododendron, Erige- 

ron alpinus, Dryas, Salix ovata och polaris, Cerasi ium tri- 

gynum och den för Svenska Floran nya C. lat folium. 

Sådan är i största korthet vegetationen kring Quickjock. 

Sysselsatte med en sådan naturs studerande dröjde vi här 

till den 25 Juli, görande exkursioner till mer eller mindre af¬ 

lägsna punkter, allt efter som väderleken tillät del; ty allra 

största delen var i hög grad regnig och ruskig, samt derigenom 

hinderlig, synnerligäst för de enlomologiska insamlingarna. I 

slutet af denna månad reser Komministern upp i högfjellen för 

alt predika för Lapparne _på deras Bönedag. Jag och Kand. 

Löwen hjelm medföljde honom nu på l^nna vandring; och 

då den sedermera fick den utsträckning att jag genomvandrade 

en stor del af Luleå Lappfnarks högre fjelltrakter, tror jag en 
v 

1 



v idlöfli ga re framställning härom för Botanister ej skola sakna 

allt intresse. 

Förseddé med tält och öfriga förnödenheter, hvilka trans¬ 

porterades af 7 renar, vandrade vi uppföre den tröt lanae Wal- 

libacken, hän öfver släta Walli, och nådde Wallispikcfc. Del 

var den trakt, jag förut många gånger gått; men nu öpnäde sig 

en helt annan. Vi nedslego i den hiskeligt enformiga afgrööél3 
O , 

som bildas mellan fjellen Walli och Gaskaivo. A ömse sidor 
* • » > .t* 

resa sig de grå, hvitfläckade fjellmassorna, och-nere i djupet 

under snövallen brusar en strid fjellfors, som hastar alt utgjuta 

sig i Tarrajock. På bara ställen mellan stenarne påminde ^upu 

Ranunculus glacialis och Saxifraga nivalis om alt liftet éj 

ulestånges af snögränsen, och sköljda af del nedsorlande 

vallnel från drifvorna, doide sig tufvor af den lika lilla soffit 

rara Phippsia algida. När vi hunnit ur denna ödedal stego 

vi öfver lösa kullerslenar och hällar ulför Tarrikaisins slult- 

ning ner till det leende Roudnas-fjellel. Men innan vi passerat 

den snöbro, under hvilken en «strid bäck dånade, mötte oss den 

sköna synen af Arnica alpina, sparsamt prydande glareösa kul¬ 

lar, hvila af Dryas, Draba muricella och \Vahlenbergii; i ett 

kärr bredvid växte Saxifraga rivularis jemle Carex pulla 

ymnig, och mellan stenarne frodades Safix polaris. Under 

Roudnas uppslogs tältet, ett häftigt slagregn afbröl min under- 
'-**«#• •’ 1 • * t 

sökning af branterna, och om natten snöade och stormade det 

förfärligt. Morgonei} derpå fortsattes vandringen upp på Roud- 

uas, ner på ett slätt, ödsligt fäll orngifvet af snöfjeilen på alla 
t *** ' w , , { 

kanter, der Andromeda tetragona lik Ljung beklädde en hel 

kulle jemle Pedicularis hirsuta, som nu började blifva allmän. 

Vadande Öfver Kamajock, som här, i sill ursprung, dödade ur 

den lilla sjön Puoelisjaur, sneddade vi öfver slutlningen af de 

stupande fjellen (= Puoelisbacken), der Pinguicula alpina, 

Wahlbergella apel ala och Draba alpina nu först insamlades, 

och trädde upp på det nedanför Welkespoull utsträckta fjeil- 

fällel Karraneskoppi, genomvallnadt af en mängd nedslörlande 

bäckar. Hör var en vidunderlig anblick. Till höger Veste sig 

(Bot. Not. 1816 N:r 2.) 2 
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en mängd fjellspelsar, klädde af ofantliga snöfält och nyfallen 

snö; längst i söder spirade del ståtliga Slaika upp ur den dal, 

som grönskande och skön genomslingrades afTarrajock. Det var 

en underlig förenihg af frisk natur och död ödemark. På Kar- 

raneskoppis sterila, isbrända fält insamlades Wahlbergella apet., 
/ 

Camp. unifiora och Gnaphalium carpathicum, som ymnigt nog 

förekom här och der. Vid slutet af delta fält stego vi ulföre 

en brant backe, vadade öfver Wassjabäcken och slogo upp täl¬ 

tet på en grönskande gräsplan tätt under den ena af de 3:nc 

snödigra Wassjakullarne. På dessa gräsplaner stodo Carex 

(epigejos? jag återkommer en annan gång till den) och Gna¬ 

phaiium, carpathicum i oförliknelig ymnighet och prakt. Ehuru 

det sakta regnade besteg jag om qvällen fjellet, och belönades 

ni,pd fyndet af Carex (l), Pedicularis flammea, Salix myrsi- 

nites, Andromeda hypnoides albinos-form, Alsine strictu, 

Silene acaulis floribus albis magnis (angående en dylik af 

Hud beck afritad form se Bot. Not. 1841 p. 54), en mängd 

Drabæ-former m. m. 
t 

Tredje dagen gick vår vandring i början upföre Wassja- 

kullarnes nedra afsatser, der Gnaph. carpathicum och Wahl 

bergella frodades, upp på ett fäll, som, naket och genomskuret 

af en mängd sterila sandkullar, sträckte sig 2 mil framåt. I 

söder höjde Kirkivaara sina dubbla, isiga kupoler, jemle Alas 

snömassor skymmande Wirihjaur för våra ögon; till höger öp- 

nade sig efter hvarandra de hiskligaste fjelldalar man väl nån¬ 

sin kan få se. På ömse sidor skjöto ofta^ 6 fjell efter hvaran¬ 

dra sina än sylhvassa, än rundade och knaggliga af eviga snö¬ 

fält täckta spetsar mot himmelén, och mellan dem, djupt ner i 

den öde afgrunden, dånade brusande vattenfall. Och midt fram¬ 

för oss i den nordliga fonden reste sig Alkavaara, och bakom 

det topparne af fjellen bortåt Torneå Lappmark.— Fältet, hvar¬ 

på vi befunno oss, kallas Tjågnåris, och på de nyssnämnda kul- 

larne sökte jag länge och fann slutligen af Arnica alpina ym¬ 

niga bladrosetter men få blommor, der de skönt gullgula för¬ 

gyllde den sterila sandåsen. Här och der bredde sig myrer be¬ 

vuxna med fjellformer af Carices (synnerligast aquatilis, som 

P 
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här, i en mängd former, är talrikast af alla), och från Rissa- 

bergen nedstörtade den brusande Kissabäcken. Den Öfvervada- 

des, och på andra stranden faun jag den för Lappland nya Sa- 
lix ovala. En ovanlig vegetation af Sqlix lanata, glauca, 

myr sinit es och Lapponum, jemte Myosotis al pest ris omgåfvo 

nedra loppet af nämnde bäck, ovanlig derföre, alt då vi lemna- 

de Quickjocksdalen hade ock dessa arter lemnal oss. Sedan vi 

väl öfverfarit den af ett besynnerligt blågrönt vatten fyllda, 

djupa Alkajaur, uppslego vi på Alkavaara, resans mål. Fordom, 

när under Hermelinska liden silfver här bröts, hvarefter ännu 

syntes ett par små gropar, uppbyggdes ungefär på midlen af 

fjellet en slags kyrka. Stora stenar bilda den fyrkantiga bygg¬ 

naden, läckt af ett passabelt brädtak. Om altaret och det in¬ 

re vill jag vara fåordig; i skjul der fjällräfvar och måsar året 

om (denna enda dag undantagen) hålla sin bostad, och hvaref¬ 

ter spåren voro alltför färska, får man ej begära någon prakt. 

Härinne på den nakna marken togo Lapparne, som redan sam- 

ma afton talrikt anlände, sin bostad, koka sitt kaffe och uppgö¬ 

ra äktenskap eller andra ajfiirer, och fira, dagen derpå, halft 
* 

liggande sin Gudstjenst. — På den exkursion jag anställde upp 

åt fjellet och nära intill snöfälten, som läcka den 4T56 fot hö¬ 

ga hvila Alkaspiken, anmärktes: Poa laxa, Camp. unifiora, 
Gnaph. carpath., Dr abæ, IVahtbergelia, Pedicularis flam¬ 

mea och hirsuta, och en mängd andra. Det var i allmänhet 

ej rikt, men hvad som fanns förekom i lemlig ymnighet. — Då 

på eftermiddagen följande dagen Lapparne fullgjort siua pligter 

emot Gud och Pastorn, och denne sedriare jemte min resekam- 

ral återvände till Quickjock, styrde jag med en tolk och en 

vägvisare, båda bärande malsäck och vextpappcr, bortåt Wiri- 

hjaur. Vi följde loppet af bäcken, Som, bred och grund, rinner 

ut från Alkajaur. På en liten holme midt uti den, der vi ef¬ 

ter vadningen sladnade, insamlade jag i ymnighet Wahlbergella 

apelala, och uppkom snart på Rissabergens nedre fot. Mellan 

de talrika myrmarkerna drogo sig branta åsar af kullerstenar 

och jordslask, der blott en torftig vegetation fanns af Carex 

2* 
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pulla, ustulata och Euxbaumii, lill dess vi, efler en den allra- 

besvärligaste vandring', nådde under Ala fjel let* Anda fram lill 

Wirihjaur, hvilken skymtade i fonden, och långi bori i norr 

öppnade sig en dal, begränsad i söder af Ala, i norr af Maddoi- 

ves höga spelsar, genomskuren af Alkajock, och fylld af den 

yppigasie pil- och starr-vegetation. Här förekom i lemlig ym- 

nighel Pedicularis flammea och hirsuta, Carex capitata, mi- 

croglochin och parallela, Juncus arcticus, Pinguicula alpi¬ 

na, Wahfbergella apetala, och öfriga allmännare fjellväxter. 

I den Lappkåta, som mellan pilbuskarne vid flodssiranden stod 

uppslagen, lill bragte jag en dräglig nall, lill kl. 3 på morgonen, 

då vi, plågade af moln af mygg, öfver sumpmarker och pilsnår 

nådde W i r i h j a u r. 

Stilla, som en spegel, låg nu Slormarnes sjö (del belyder nam¬ 

net), och i dess yla målade sig Norges fjellvall med de isigt gni¬ 

strande glaciererna Tulpajegna och otaliga andra fjellloppar sträc¬ 

kande sina ofanlliga snöfält ända lill sjöns siränder. I norr resle sig 

Allaks massor, i vester skjöl Stora Tilir ut sill smala långa näs, 

och i söder höjde Kirkivaara, Jolli, Kåbrinoive, Stora och Lilla 

Thokin samt Kajsats sina spetsar. Del var en rysligt skön an¬ 

blick. Ty alt stå midl inne i sådan storartad natur, midt fram¬ 

för dessa omätliga massor al berg och snö och is och valten, 

der måsars och änders skrän äro de enda ljud som förnimmas, 

en ödemark, hvarifrån menniskan måste fly, — detta inger på 

en gång förundran och fasa. — I en ypperlig båt rodde vi ut; 

sjön, nyss lugn, häfde för den lätta vinden snart höga och blå¬ 

gröna böljor, men de drefvo oss så myckel snarare in till må¬ 

let: Sirkaloukl, en vik vid Wirihjaurs sydöstra hörn. I en 

kåla som Menlös — den bland alla Tourpon-Lapparne rikaste, 

emedan han skattade för hela södra Wirihjaurslandel — upp¬ 

slagit bland de pillundar, hvilka gifvil viken sitt namn, inloge¬ 

rade jag mig, görande bekantskap både med en Lapps gästvän¬ 

lighet, och med den natur, som utmärker dessa fjell, central¬ 

punkten för Sverges nordliga bcrgssyslem. 

Min första omsorg var alt besöka det närmast liggande Kaj¬ 

sals. Del är ett rundt, ej synnerligen högt fjell; nu vardelej 

I 
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bcklädt af mycken växtlighet, ly snön, hvilken nu som bäst 

började uplina, hade alldeles bortfrätt de platser, som snövatt¬ 

net ej öfversvämmal. Dess nedra fol var lufvigt bevuxen af 

vanliga Carices, Aira alpina; högre upp stod Betula humilis 

sparsam i bergsspringorna, och af Veronica alpina fasiocarpa 

fann jag ett exemplar på ett myckel torrt ställe. Från den af 
o 

snöfält alldeles beklädda loppen syntes Almajalosjegnas glacie- 

rer och Sulitelmas spetsar helt nära, riksröset stod tydligt på 

Tulpajegnas isfält, och de Norska hafsfjellen voro ej aflägsna. 

— Kajsals skjuter ut i Wiribjaur några uddar, Kajselsnjtinni 

kallade. Småsjöar, med myrer omkring sig och grusiga åsar 

mellan sig, fylla den annars jemna marken. I myrerna fann jag 

Carex rariH'ora och parallela jemte en mängd aquatil is-\or¬ 

mer, och på de grusiga åsarne: Carex pedala och Draha mn- 
r> 

ricella. Carex nardina och Arenaria humifusa, som Ång¬ 

ström 1837 der samlat, kunde jag, oaktadt all använd flit, ej 

upspåra. — Geni häremot reser sig, den ena afsatsen på den 

andra, stora Thokin. Liksom på alla fjell var den nedre pla- 

låen grönklädd och pilrik, med en brokig vegetation af Pedi¬ 

cularis flammea, IVahlbergella, Carex rariflora och former af 

rigida, pulla (deraf en med hanaxel androgynt!); de högre af- 

salserha deremot pryddes af Draha alpina, Wahlenbergii och 

muricefta, Dryas, Oxyria, Koen ig ia isla/idica ymnig här och 

der vid bäckrännilarne, Epilob. onganifolium, Andromeda 

tetragona (bakom en enda klippa), Ranunculi, Saxifragæ 

(blott ej Cotyledon). I)e högre topparne voro kala Och faLti- 

.ga, likasom fjellets södra mot sjön Skaplajaur sluttande sida, 

der blott på fuktiga ställen Carex rariflora var allmän. Men 

det af alla intressantaste fjellet var Lill-Thokin, skiljdt från det 

förra blott genom en föga märkbar dal. Utom de pilar, hvilka 

annars åro allmänna (glauca, Lapponum och Phylicæfolia yt¬ 

terst sparsam), slod der S. arbuscula i stor mängd; gräsplaner 

på dess sluttande sidor hyste fV\ahlbergella apel al a, Chamor- 

chis alpina, Rhododendron redan utblommad, och bland de 

stenar som beklädde toppen (der för öfrigt Poa laxa och flexu¬ 

osa utgjorde en yppig gräsmatta, beströdd af Al sine stricta, 

IL... . k i) o k y M , 
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Carex pedal a. Draba murice/la och Colenti/la nivea) letade 

jag länge efter Arenaria hum if'usa. Sedan jag och min väg¬ 

visare tittat i hvarje den minsta skrefva, funno vi ändleligen 

några få exemplar på de ställen, der jorden var blottad genom 

nedrasade stenar. Här kröp den med sina greniga rotfibrer, 

knappt ännu öppnande de små hvila blommorna. På de gräs¬ 

planer, hvilka klädde den sida, som sluttar ned emol Thoki- 

forsen, stod Coe/oglossum albidum och viride (med röda 

blommor!) i ymnighet, Dryas ytterst storblommig (då den der- 

emot uppe på loppen haft ytterst små, men i intet annat hän¬ 

seende skiljda), Astragalus Oroboides och Oxytropis lappo- 

nica, båda sparsamma, Gymnadenia Conopsett. I ett nedanför 

liggande kärr frodades cn yppig CV?r/c/s*-vegelation af ustulata, 
pulla, parallela, rariflora, mier o gl och in och atrata. 

* 

Sedan jag nu, så fullständigt tiden tillåtit, undersökt denna 

trakt kring Wirihjaurs östra och södra kust, ernade jag mig åt 

den vestra. Det var sent en qväll jag lät ro mig från Sirka- 

loukt; regn och storm hindrade oss att den nallen hinna fram 

(ill Titir, utan vi måste under cn klippa invänta morgonen och 

lugnet. De komrao båda — och med dem vi ock till Titir. 

Här, i Wirihjaurs veslhörn, utgjuta sig i 2:ne vikar 2:ne bäc¬ 

kar: Tilir-bäcken i vester mellan fjellen Lill-Titir och Kirki- 

vaara, samt Slallädno mellan Kappis och Kirkivaara, hvilket 

sednare således ligger mellan dern båda. Nu hade det varit 

min afsigt alt upföre Slallädno intränga till Jolli, Staddak och 

Sulilelma; men från fullgörandet af denna min liHiga önskan 

hindrades jag af 2:ne skäl: dels ville den ene af mina bärare 

på intet vil Ikor längre vara från hemmet (han var klockare i 

Quickjock, hvaresl man till Söndagen behöfde hans ljudeliga 

stämma), och dels hvilade tunga töcken öfver de inre dalarne, 

helt och hållet undanskymmande fjellen, och del var icke hopp 

att väderleken, som nu en gång kommit in i regntaklen, skulle 

förbättra sig. Jag måste derföre nöja mig med att botanisera 

på de nämnde fjellen, och i sakta mak anträda återfärden Ii 11 

del 10 mil aflägsna Quickjock. På Lilla Titir var en yppig 

vegetation; björkar, som jag saknat ända från WaRivaara, före- 
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kommo här i lundar så höga, att man från en tufva kunde öf- 

verblicka hela småskogen; men det var dock skog, sådan man 

vid 1T90 fots höjd rimligtvis kunde vänta sig. Här förekommo 

vid bäckstränder: Juncus arcticus ymnig blandad med Astra- 

galus Oroboides; af Salices många besynnerliga former; på 

kuliarnes loppar Dråbes och Rhododendron i massa bredvid 

Oxytropis lapponica, saml i lunderna Ant hr isens sylveslris ! ! 

— Nu begåfvo vi oss till Kirkivaara. Det ges i hela Lapp¬ 

land efter mitt förmenande, icke något fjell, som i botaniskt 

hänseende hyser en så rik, så mångformig vegetation, som del¬ 

ta. Mig var det, af förut nämnda skäl, ej förunnadt alt bevan¬ 

dra det mer än på dess norra, östra och vestra sidor, men 

hvad jag der fann, berättigar mig fullt till ofvan gjorda på¬ 

stående. Med uteslutande af de allmännare växterna, vill jag 

här lemna en fullständigare öfversigl af dess vegetation, på det 

alt man måtte kunna göra sig en föreställning om hvad Lappsk 

rikedom vill säga. 

Likasom på alla fjell visar sig ock här den intressantaste 

olikhet i vegetativt hänseende vid olika höjd. Från Wirihjaurs 

strand sluttar fjellet i en sträcka af | mil upål, den ena kullen 
v t 

vid den andra. 1 afsatser, breda såsom vanliga ängar, hvilka 
0 

löpa rundt omkring dess sidor, höjer del sig allt mer och mer, 

tills det bildar 2:ue kupollika massor, nästan alltid höljda i 

moln. Brant störtar del sin nordvestra sida ned till den under¬ 

liggande dalen, fortlöper i en sträcka af mil i sydvest, en 

sammanhängande ås, med tusentals bäckar nedslrömmande från 

dess kaminen beläckande snöfält, och slutar Ivert i en stor väl¬ 

dig topp, resande sig högre än de omgifvande fjellen. — På 

denna nedra sluttning prunka: Aconitum, Tro Ilius, Stellaria 

graminea, Melandrinm diurnum, Geranium syl v a licum, Ru¬ 

bus arcticus, Oxyria digyna, Hieracium afpinum, Viola epip- 

sila; vid bäckarne slå Archangelica, Cerastium trigynurn, 

Gnaphalium supinum, Tussilago frigida, Veronica alpina, 

Koetiigia islandica, Pinguicula alpina. Primula stricta, Dra- 

ba alpina. Ranunculus glacialis, nivalis, pygmæus, Alsine 

stricta (?), Rpilobia, Rhodiola, Saxifraga nivatis, rivularis. 

r 
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stellaris', cernua, opposit ifolia, aizoides., Juncus arci ictis, bi¬ 

gi um is, triglumis, Salix myrsiniles. Afsalserna, än hårda och 

jemna, bära Campanula uniflora, Diapensia, Azalea, Veroni- 

ca saxat il is. Carex pedala och capital a, Robresia scirpina. 

Rhododendron, Erigeron uniflorus, Pedicularis hirsuta, Dra¬ 

ba muricei la och IV ab f enberg ii, Cerasi iurn al pinum och la¬ 

tifolium, Pol enl illa nivea, Andromeda hypnoides och tetra¬ 

gona, (Amica alpina), Luzula arcuata och spicatu, Salix 

herbacea och polaris, Chamorchis alpina ; än grönklädda, fyllas 

af Pedicularis flammea, Oxylropis lapponica, Astragalus Oro- 

boid.es, Gnaphalium carpathicum, Draba hirta, fVahlbergella 

apetala, Alsine biflora, Coeloglossum albidum och viride, To. 

fleldia borealis; och än sumpiga, hysa en rik CV/r e#-v e ge la I i on 

(microglochin, ustulata, atrata, capitata, parallela m.fl.)syn- 

nerligasl former af och mellan rigida och aquatilis (om hvilka 

mera en annan gång). 

Om ock således delta fjell hyser en yppigare växtlighet 

än andra, så äro de dock i allmänhet ungefär af enahanda ka¬ 

rakter allesamman. De ligga nemligen alla i dalarnes mynnin¬ 

gar, hiskliga stormar rasa i dessa trakter och föra med sig från 

alla håll partiklar af jord och vegelabilier, frön och rötter, hvil¬ 

ket allt hopas på hvad föremål som slår stormen i vägen. Och 

när så på denna från alla håll samlade massa snövattnet dryper 

ofvan ifrån snödrifvorna, och solljuset värmer och drifver, fram- 

spirar en otroligt yppig, men ganska likartad vegetation. Kirki- 

vaara, som är högst, och beläget i hörnet af Wirihjaur, samt i 

håll för alla vindar, får af nämnde orsaker den rikaste. 

Sedan jag slutat den angenäma granskningen af delta herr¬ 

liga fjell, ställde jag kosan till den nedanför dess midt belägna 

sjön Pollaure, del enda kända växtslället för Carex bicolor. 

Länge och under slörtskurar vandrade jag omkring den; tann 

intet. Redröfvad fortsatte jag vägen, — men då jag ernade 

lemna den öfversla sjön (ty der tinnas 2:ne af samma namn), 

träffar jag den sköna växten på en liten kulle. Just der från 

det branta Stenberget (Kirkivaara kallas så, för de ofantliga 

stenblock, som beständigt rulla ned från dess topp) en snöbäck 
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störtade sig in i det vesi ligasle hörnet af den sydligasle Pollau- 

re, hade af sand bildats en lilen fukLig kulle, i hvars kanter 

den lilla växten ymnigt böjde sina brunhvill skiftande ax på 

det spensliga strået. 

Ända fram till slutet af Kirkivaara höjde sig landet, der 

bildande en kam, som utgör vallenskillnaden mellan Stora- och 

Lilia-Lule-elfvens flodtillopp. Men innan jag hann dit, anmärk- 

te jag en liten myr, alldeles röd af Eriophorum russeolum, 
ej förut funnen i Luleå Lappmark. Den växte tillsammans med 

E, capitatum och vaginalum, hvårföre vattnets jernhall lärer 

ha föga inflytande på dess röda ull! På den hårda vägen upp 

till nyssnämnde kam insamlades Campanula uniflora, Alsine 

biflora med rödlätla blommor, Draba alpina samt Pedicula¬ 

ris flammea, Uppe på höjden låg en liten sjö (Fäslajaur) hvar- 

ur Tarrajock leder sill upphof. Del hade varit vår mening alt 

vandra jemle loppet af denna flod, och så komma till Njunnals, 

hvarigenom jag satts i tillfälle alt undersöka den visserligen 

till det yttre föga inbjudande dock oundersökla dalen. Men då 

vi skulle öfvervada floden befanns den af del myckna regnan¬ 

det så strid, att ingen möjlighet gafs att komma öfver; och ha¬ 

de det ock så varit, så vore del tvifvel underkasladl om de 

bäckar, som nedforsade från fjellryggen söder om Tarrajock, 

lillälo fri passage. — Vi måste derföre afslå från äfven den 

föresatsen, och i stället slräfva opp för fjellsluttningen i norr, 

och så nedanför Wassjakullarne komma in på samma väg vi 

färdats åt Alkavaara. Vi hade hoppats, att der vi nu, vid öf- 

yervadnings-slället, befunno oss, träflä på en Lapp, och få dröja 

en liten stund (det var nu midnatt); men han hade nyss sla¬ 

git ner sina tältstänger och dragit dädan, hvarföre vi nödgades 

undan de millioner mygg, som svärmade och slungo här nere i 

dalen, så fort vår trötthet det medgaf, fly opp på fjellen. — 

Allt. delta nämner jag, för att erindra hvar och en, som reser 

så uppe i högfjellen, alt skaffa sig tillförlitliga underrättelser 

om Lapparnes vistelseort, eller ock, hvilket är bäst, föra med 

sig tält. Ty vill han ej ett af de 2:ne, antingen marleras af 

myggen i dalarne eller frysa på fjellen, så måste han mar- 
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schera. Dock är dot något svåFl att i Lapplands fjell agera 

'den vandrande Juden". 

Så fick imellertid jag göra, och ulan någon hvila, annan 

än den någon sten för få minuter lemnade, streta af på hem¬ 

vägen. Den har jag förut i del närmaste beskrifvit, och jag 

var sannerligen ej i det tillstånd att*nu närmare granska den¬ 

samma. Under Welkespoull insamlades Carex rotundata ym¬ 

nig i ett kärr, och Arnica a/pina mellan stenarna, der ock 

Gnaphalium carpathicum nu som bäst på nära qvarlers höga 

stjelkar utvecklade sina blommor. — Jag önskar alt jag i verk¬ 

ligheten då kunnat förflytta mig så fort till Quickjock, som jag, 

med gunstigt tillstånd, nu gör. 

Sedan de ganska rika skördar jag på denna vidsträckta 

tour inbringat blifvit lillbörligen omsedde och inlagde, qvar- 

dröjde vi i Quickjock till den 13 Augusti, allljeml fortsättande 

undersökningen af den rika herrliga trakten. Del intressantaste 

jag derunder fann var, utom en mängd Salices-former, en märk¬ 

värdig svit af former tillhörande Carex pulla, rotundata, ve¬ 

sicaria och ampullacea, hvarom mera vid ett annat tillfälle. 

Dessutom hade jag tillfälle att för Quickjocks-floran finna några 

recruler af mer eller mindre värde, dem jag vill i en särskild 

uppsafs meddela. Och när nu vegetationen började visa spår 

af den allt mer annalkande höstens inflytande, brölo vi, på äk¬ 

ta Lapplands-manér, upp och begåfvo oss på hemvägen. Nu hade 

det visserligen för oss och våra gjorda insamlingar varit beqvä- 

inast att sälla oss i bål och, med undanlag af högst liten gång¬ 

väg, flodledes gunga ner till Luleå; men dessa trakter hade vi 

befarit en gång förut, och nu ville vi skåda de fjellen i sin 

höstdrägl, hvilka vi sågo under den annalkande våren, samt 

ifrån Arjeploug följa Skellefle-elfvens lopp, och sålunda få en 

föreställning om dessa trakter. 

Den 13 Augusti togo vi derföre afsked af Quickjocks fjell 

och dalar och lundar och forsar, — kanske för alltid! — och 

på den väg vi förr vandrade från Peurajaur kommo vi nu dil. 
1 , \ 

Tsoeles lacuslris i sjön, Prnnella vulgaris och C al am a gr o- 

stis phragmiloides kring husen, voro de nya fynd som der gjor- 
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des; 2:dra, 3:dje och 4:de dagen användes med all öfver fjellen 

Sköldavaara och Gaitsats hinna till Akkapakta, öfver Tjeckelvas 

och Skärfa-sjöar till Rappen, och öfver Ardnabouls skogar UU 

Hornafvan och Arjeploug. Det var i hög grad inlressant all se 

huru olika fjellen nu voro emot då vi försl öfvervandrade dem. 

På de slällen, dör den nakna eller isbrända marken då knappast 

läckles af ell enda grässtrå, frodades en yppig vegetation. Den 

beslod visserligen af allmänna växter (Aconilum, Airu alpina^ 

Saussurea, Vahlodea, Junci, Si e/lar ia alpestris, Epilobia, 
Avena subspicata, o. s. v.), men i största ymnighet och mång¬ 

fald förekom här tiieracium alpinnm hvars lynne man här ha¬ 

de tillfälle studera. På höjden af Gaitsats, ibland de talrika 

pilar, som der frodades, anmärktes ånyo Salix ovata. Nedanför 

Akkapaklas branter var en ståtlig växtlighet; Sojichus a/pinus% 

Aconilum och Valeriana läflade i storhet med Salix fana/fr. 

I sjöarne, som slå i sammanhang med Rappen, förekom i ym¬ 

nighet Nuphar intermedium (= Spennerianum och pumilum) 

samt en Polamogeton (möjligen nigrescens!). 

Medan vi några dagar uppehöllo oss i Arjeploug förnyade 

jag besökena vid Galgkärn, alt se om jag nu kunde finna Salix 

Jinmarkica. Äfven nu vandrade jag flitigt omkring i trakten. Sa¬ 

lix versi/o/ia var. såsom jag förut nämnt, ymnig; Tofieldia 

borea/is, Drosera longifolia (ej uppgifven för Lappland, ehuru 

ymnig i alla Sphagna-kärr under hela vägen från Quickjock); 

Juncus slygius liksom Scheuchzeria i hela Lappland ymnig, Ca¬ 

rex limosa (nästan mindre allmän än irrigua) — alla dessa 

fyllde lokalen — men S. Jinmarkica syntes här blifvit aflifvad. 

Kring stränderna af Hornafvan beklädde nu Cafamagroslis Hal- 

ler iana stora sträckor, och Salix grandi/of ia var nu utbildad. 

Den 19 Augusti bcgåfvo vi oss härifrån, hunno efter en 

liten gångväg och rodd öfver Navi-jaur till Uddjaur. Denna 

vidsträckta sjö öfverforo vi i sydost, slego i land vid Kaskar, 

der Uddjaur med en fors störtar in i Slor-Afvan. Här insamla¬ 

des en besynnerlig form af Hieracium prænanlhoides. Slor- 

Afvan breder sig, liksom Uddjaur, mera i vidd än längd ; äfven 

den är öfverslrödd af talrika högbergiga öar; stränderna, gran- 
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klädda <>ch lemligen låga, erbjuda just ingen synnerligt skön 

anblick. Från Gullholmen, der nattlägret logs, rodde vi dagen 

derpå till den slora sjöns slul, der vid Afvaviken (samma Hte- 

rucium som vid Kaskar, jemle boreule, förekom ock här) vi 

slego i land och började den 2 mils långa vandringen till Arf¬ 

vidsjaur. Vi hade nu ålerkommit till dessa sa ökända Lapp- 

marksskogar, der tallarna, brände, glest spira upp änurkulligt 
/ 

sandig jordmån, än ur enformigt vidsträckta myrlrakler. En 

krokigt formad sjö öfverfors på usla båtar; här anmärkles först* 

Nymphæa alba. Midt inne i skogen ligger på ett afröjdl 

ställe och mellan 4 sjöar det täcka Arfvidsjaur med sin vackra 

kyrka; från fönstren synas de sista fjellen med sina ännu nå¬ 

got kala hjessor, annars idel skog. Regn och storm hindrade 

från vidsträcktare utvandringar. Rumex aquaticus! slod här 

ymnig och gigantisk vid sjöstränderna; Salix canescens, en 

storväxt Carex ampullacea (dock långt skiljd från bullata), 

en mängd former af Salices, synnerligast Lapponum, slodo vid 

qvarnen; i åkrarne: Lamium ampfexicaule (förut ej sedd län- 
o 

gre än till Ångermanland), och vid husen: Artemisia vulgaris 

(ej anmärkt högre upp än vid Lycksele). 

Från den ena byen förflyttade vi oss sedermera till den 

andra på dagsmarscher, vanligen af 2 mils längd (från Arje- 

ploug till Arfvidsjaur är mil och derifrån till Skellefteå 

I07J mil). De gingo nästan alla genom enformiga skogar eller 

ödsliga myrer; samma karakter var utpreglad hos dem alla, 

och föga intresse skulle det derföre medföra att vidröra hvar 

och en särskildt. Vegetationen beslår i dessa skogar nästan ensamt 

af Vaccinium och Rubus Chamæmorus, samt flera Carices och 

Salix livida; i sjöarne ligga Nuphar (intermedium!) och Ro¬ 

tam ogeton natans, och kärren lysa röda af Drusera, Juncus 

stygius och Sphagnum. Men på de behagligare och öppna 

ställen hafva menniskorna älll mer och mer slagit upp sina bo¬ 

ningar, i hvilka trefnad och välmåga nu äro väl hemmastadde. 

Vid Aborrelräsk insamlades former af Salix canescens; 

Se/intim palustre, Lysimachia thyrsiflora, Erysimum cheiran- 

thoides (ny för Lappland 1), Galium infestum och Polygonum 
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Convolvulus mölle der, hvaresl Salix versifo/ia och myrf ill oi¬ 

des synles upphöra. Vid Glommerslräsk — en lika slor, som 

välmående by, der utdikning och ängsvallning verkal mycket 

godt — observerades i den nedanför liggande sumpiga ängen 

samma Stellaria, som jag tagit bakom Quickjocks kyrka; och 

då L <e stadius bar samlat Stellaria crassifolia (J subalpina 

Hn., blef mig klart alt den Quickjockska var denna och dess 

namn af St. juncea bör försvinna. Besynnerligt alt en hafs- 

slrandsväxt går så långt upp i landet, och endast observerats 

på så få och vidt aflägsna lokaler 1 Här odlades ock i krydd¬ 

gårdar Mentha gentilis! På den hiskligt myrfyllda vägen från 

sistnämnde ställe till Långnästräsk passerade vi Lappmai ksgrän- 
t 

sen och inträdde i Weslerbollen, hvars karakter är alldeles 

densamma, som den undra delen af Lappland: vidsträckta sko¬ 

gar på sandig jordmån, myrer ej sparsami, och stora byar på 

bördiga lokaler. Hieracium paludosum blef ymnig i fuktig 

mark, och Saxifraga Hirculus i myrer. Sannolikt sträcker 

sig på della afstand från hafvet hela vägen norr ål dylika myr- 

trakter som dessa, och sannolikt finnes Saxifr. Hirculus i dem 

alla. Den är nemligen så vid pass funnen i Torneå, Luleå, Pi¬ 

teå och Umeå Lappmarker. I skogen vid Slensele mölle Sa/ix 

aurita, blandad med en form af S. canescens. Salix livida 

blef ytterst allmän. Såsom en kuriositet kan nämnas att Chry- 

santhemum segetum, förd med säd från sydligare orler, fanns 

blommande på vägen. Scirpus palustris och acicularis, Jun¬ 

cus supinus, Hieracium pilosella mötte vid Lillkågelräsk. 

Den 2 September voro vi i Skellefteå. 1 Umeå steg jag 
' ' ' : O t ' l t • 

ombord på Ångfartyget, dröjde några dagar, krank, i Gefle, der 

jag hade tillfälle njuta af Herr Dr. Hartmans utmärkta väl¬ 

vilja och lika* utmärkta samlingar — och den 15 September var 

jag åter i Upsala. 

Hvar och en, som drifves af lust att se och studera den 

Lappländska naturen, råder jag till all företaga en färd, dylik 

med den jag nu i korthet relaterat. Beqvämare kan man väl 

komma upföre Lule-elf. Men, emedan folket der är vandt alt 
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se många resande, blir den vägen kostsammare, och från bålen 

studerar man illa naturen i de sylvaliska och subsylvaliska re¬ 

gionerna. Men 300 R:dr R:gs kan man beqvämt fullborda en 

resa, sådan som min, då man sättes i tillfälle alt genomvandra 

3:ne Lappmarker, och se slörsta delen af fjellnaturen på mån¬ 

ga olika lokaler. 

Och måtte hvar och, som gör den färden, blifva lika be¬ 

låten som jag med min! 

II. Hvarjehanda. 
1. Under loppet af sislförflulna året förlorade Flora en 

visserligen obemärkt men ifrig dyrkare i Sverge, Komministern 

i Gunnilbo i Vestmanland Per Olof Lie d ström. Född d. 

25 Aug. 1800 i Vesterås, der hans fader var Hattmakare, stu¬ 

derade han först vid läroverket i nämnde stad, hvarefier han 

vid Upsala universitet genomgick den prästerliga lärokursen. 

Sedermera tjenstgjorde han som pastorsadjunkt dels i Harakers 

församling, dels i Smedjebacken, på hvilket sednare ställe han 

år 1833 blef skolföreståndare, i hvilken egenskap han fungera¬ 

de till Maj 1843, då han mottog Komminislraluren i Gunnilbo, 

der krampkolik med åtföljande slag ändade hans lif d. 16 Juni 

1845. — Ehuru tyst och sluten i större sällskapskretsar, ut¬ 

märkte dock qvickhel och humor hans umgänge med förtroliga¬ 

re vänner; djupt känslig för allt skönt och ädelt var han en¬ 

tusiast för naturen och dess studium; redan från ungdomsåren 

älskade han botanik och entomologi, till hvilkas idkande han 

under en sednare lid än ytterligare lifvades och upmuntrades 

af Prof. P. F. Va hl berg, Häradshöfding C. G. Krön ing s- 

svärd och Doktor C. J. Hartman, hvilken sistnämnde rikta¬ 

de hans håg åt mossorna, för hvilka han egde ett skarpt öga 

och som blefvo hans favoritsludium. — Saknande all enskild 

förmögenhet, använde han de små besparingar han 'kunde göra, 

dels till understöd åt behöfvande som visade flit och håg för 

studier, dels till företagande af mindre resor, såsom några gån¬ 

ger till fjälltrakterna i Dalarne och angränsande del af Norge 

samt till Kinnekulle. Han riktade Dalarnes flora med Saxifra¬ 

ga rivularis, Ranunc. aconitifolius, Schisi ostega, Tayloria 

och ett betydligt antal Jungermanniæ anmärkta i Harlmans 

Flora 4:e uplagan. — Ingalunda fallen för alt vidt och bredt 
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meddelade gerna af sina fynd till andra vetenskapens älskare. 

2. Professor Fries är nu sysslosatt med ulgifvandet af 

Summa vegetabilium Scandinaviae, hvaraf största delen’ redan 

lärer vara Iryck t. — Likaledes håller Magr Areschoug på 

att låta ulgifva Bhyceæ Scandinaviæ, hvilket arbete torde kom¬ 

ma alt beledsagas af figurer. 

3. Den under förlidna hösten härjande polalissjukdomen 

har så väl utom som inom Sverge föranledt utgifvandel af mång¬ 

faldiga afhandlingar, bland hvilka Ref. här allenast vill fästa 

upmärksamheten på ett af Prof. Fries i Upsala Vetenskaps- 

Soeielet hållet intressant föredrag om farsotens orsaker, hvilket 

blifvit dels särskildt tryckt, dels, jemte en upsals i samma ämne 

af Magr Arrhenius, inlaget i den af H:rr Edels värd och 

Arrhenius ulgifna intressanta Tidsskrift för landlmanna- och 

kommunal-ekonomi och derefter äfven i andra tidningar uplagits. 

4. Docenten vid Köpenhamns universitet F. Liebman 

bar mot slutet af förflutna året erhållit titel af Professor extra¬ 

ordinarius. — I del Kongl. Danske Videnskabernes Selskabs 

sammankomst d. 19 sistl. Dec. förevisade han del af honom re¬ 

digerade 41 häftet af F/ora Danica; och i ’den naiurhislori- 

ska Foiening’ höll han d. 12 Dec. ett populärt föredrag röran¬ 

de ’Dovrefjeld i naturhistorisk henseende*. 

5. Till Docens i Botanik vid Upsala universitet har Magr 

Jo han August Schagerström blifvit utnämnd eftor alt såsom 

specimen ha ulgifvil en afhandling de vegetatione Uptandice. 
— Magr N. J. Anderson hade i samma hänsigl ulgifvil ett 

arbete afhandlande Salices Lapponiæ. — För båda dessa skrif¬ 

ter skall framdeles en kort redogörelse meddelas. 
m 

6. Hr Sv. J. Lindgren har nu ordnat och ulgifvil 3:e 

och 4:e fasciklarne af Musci Sueciæ exsiccati; de innehålla 

många intressanta och sällsynta mossor, särdeles Brya; särskild 

redogörelse för dem skall framdeles meddelas. De kosta 4 rdr 

b:ko, och för deras erhållande kan man vända sig antingen till 

Ulgifvaren sjelf, hvars adress är Lidköping, eller till Slud. L. 

Borgström här i Lund eller ock till Ulgifvaren af närvaran- - 

de tidsskrift. 

T. Från vår Landsman Magr Eberhard Munck af 

Rosen sch öld, som flera år vistats i södra Amerika, har 

ändlligen ett af honom sjelf skrifvet bref, dateradt Asumpeion 
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i Paraguay d. 10 Januari 1845, nyligen ankommit, enligt hvil¬ 

ket han redan i Paraguay gjort betydliga samlingar, för hvilkas 

ökande han ämnade ännu tvenne år qvarstadna i delta intres¬ 

santa land, soda så länge varit för främlingar otillgängligt. 

8. Den i Upsala bildade Botaniska förening, hvarom un¬ 

derrättelse lemnades i elt bihang till N:o 12 af denna tidsskrift 

för förflutna året, räknar redan omkring 40 medlemmar och en 

förteckning på de vexler, som den för närvarande har alt till 

utbyte erbjuda, åtföljer närvarande nummer. Denna förening 

lofvar blifva af mycket gagn för vidmakthållande och utbredan¬ 

de af del friska lif och den ifver, hvarmed Botaniken, till föl- 

• je af Prof. Fries’ verksamhet och inflytande, vid Upsala Uni¬ 

versitet omfattas och odlas. 

9. Herrar Friherre Berzelius, Professorer Selander 

och P. F. Va hl berg komma alt under Februari månad i 

Stockholm börja en serie af populära föredrag uti Nalurveleu- 

skaperne, hvarvid Prof. Va hl berg kommer alt afhaudla den 

egentliga naluralhislorien, förnämligast Botanik. 
i ' 

ZCEF Delta dubbelnummer åtföljes af ett bihang. 
— 

1 Dr. H a r t n» a n s afhandling i Bot. Not. 1845 N:o 9—10 hafva 
följ ande fel sig insmygt, som torde rättas: 

Sid. 138 r. 14 står det: läs de- — S. 144 r. 6 st. sudetica: 1. hy¬ 
bridn. S. 144 r. 8, 9 st. hybridn: 1. sudetica. — S. 161 r. 25 st. hel¬ 
ler: 1. helre. 

— 

Botaniska Notiser Fortsättas under år 1846 
och, i fall det sökta understödet till deras utgifvan- 
de Nådigst beviljas, blifva de till omfånget utvid¬ 
gade; prenumerationspriset blir dock fortfarande 
1: 32 b:ko och kan erläggas hos Herrar Bokhand¬ 
lare eller ock direkte insändas till Herr C. IV. K. 
Gleerups 'Bokhftndel i Lund, som benäget ombe¬ 
sörjer utdelningen och hos hvilken således alla 
reqvisitioner böra göras. — På postkontoren 
tillägges postförvaltarearvode. — Upsatser och 
notiser såsom bidrag till tidsskriften mottagas 
med största tacksamhet, och böra sådana adresse¬ 
ras till Akad. Adjunkten Al. Ed. Lindblom i Lund. 
€1 

LUND, tryckt uti Lund bergska Boktryckeriet, 1846. 



BOTANISKA NOTISER 
CTGIFNE AF 

AL. ED. LINDBLOM. 

N:o 3. Mars 1846» 

1. Original-Afhandling'. 
Forelbbig Beretning om en botanisk Reise i Os/Jinm 

Sommeren 1842; af N. Lund. 

Med et Stipendium paa 200 Spd fra det Kongelige n<M*ske 

Videnskabers Selskab samt 100 Spd af den lil naLuifedeUpiabe¬ 

lige Reiser i Norge bevilgede Sum forelog jeg i Fomar.et 

en nye Reise lil Finmarken for al supplere mine foretag] 

Undersøgelser over sammes Flora og Vegelalionsforhold. Jeg af¬ 

rejste fra Christiania den lide Mai, tog Veien med Dampskibet 

langs den norske Kyst for at conservere de medbragte Barome¬ 

tre, og ankom den 21:de Mai lil Ivaafjorden. Her var Egnen 

endnu i Vinterdragt, hvorfor jeg slrax traf de nödvendige For¬ 

beredelser til at fortsætte Reisen til Ostfinmarken, hvilken Egn 

denne Gang fornemmeligen var Undersögelsens Formaal. Jeg 

forlod Kaafjorden i begyndelsen af Juni, men ankom först den 

2:de Juli till Tana, opholdt ved Storm og Uveir. Paa Reisen 

didhen foretog jeg Baromelermaalninger overalt, hvor Omstæn¬ 

dighederne tillod det. Paa Qualöen maalles Birkegrændsens 

Höide paa 3 forskjellige Steder, hvilken befandles i en Bjerg¬ 

dal SO for »Tyven» paa Fjeldrækkens Østside 125 (norske) 

Fod over Havet, i samme Bjergdal paa Fjeldrækkens Vestside 

126 Fod o. H. og i en mod NO ubeskyttet Bjerglie 691 Fod o. H. *). 

*) Om Birkegrændsens Höjde hersteds yttrer von Bach i sin Rei¬ 

se durch Norwegen 2:ter Th. pag. 41.:” ”die letzten Birken vonei- 

niger Bedeutung standen hier auf 620 Fuss Höhe”, en Bestemmel¬ 

se, der meget godt harmonerer med mine Maalninger. Hans strax 

derpaa fölgende Yttring pag. 42, at Birkegrændsen her ei oversti¬ 

ger 800 Fod o. H* er ansat efter Oiemaal, og kommer ei heller 

synderlig i Strid med mine Observationer. 

(Bol. Not. 1846 N:r 3.) 3 a. 

.•»v 
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Under Opholdet i Hammerfest maaltes ligeledes en meget 

markeret Vandslandslinie ved Byens indre Skandse, hvis Höide 

Barometeret angav til 57^ Fod. Samtidigcn maaltes dens Höide 

ved Nivellering for at controllere mine Barometre, efter hvil¬ 

ken Maalning den belandtes at ligge 66{ Fod o. H, hvilket var 

et meget tilfredsstillende Resultat vid saa smaa Höidemaalninger. 

— Paa Sydsiden af Havöen maaltes Birkegrændsens og Salix- 

grændsens Höide; den forsle befandtes at være 368 Fod, den 

anden 470 Fod o. H. — Betula glutinosa og Salices ere her 

temmelig sjeldne formedelst Stedets Nærhed ved Havet, hvorfor 

det ei er underligt, al Birkegrændsen her har et lavere Niveau 

end paa Sydsiden af Mageröen. I Eiterfjorden derimod, som 

stikker i SO for Havöen ^ Miil ind i Fastlandet, befandles Træ- 

grændserne noget höiere, nemlig: Birkegrændsen 406 Fod o. H. 

og Salixgrændsen 501 Fod o. H. 

I Finvigen paa den sydlige Side af Mageröe befandtes Bir¬ 

kegrændsens Höide at vare 404 Fod o. H. Von Buch angiver 

[2:tcr Th.pag. 79] efter Oiemaal dens Höide ved Honningsvog 

[ogsaa paa Sydsiden af Mageröen] til 400 Fod o. H., en Bestem¬ 

melse, som har slumpet godt ind. 

I Hopseidet eller rettere i den trange Fjord Vest for sam¬ 

me befandtes Birkens Höide paa Fjeldene at være 569 Fod o. 

H.; samtidig observeredes Veratrum album — Lobeliatium’s 

störste Höide, som jeg fandt at være 544 Fod o. H. 

I Tana maaltes Birkegrændsens og Salixgrændsens Höide 

paa Fjeldene i Vest for Fjeldma ; den förste befandtes al ligge 

1011 Fod; den sidste 1085 Fod o. H. Den tætte Birkeskovs 

Grændse, hvorved jeg forstaaer del Niveau, hvor Birken opho¬ 

rer al danne sammenhængende Skovstrækninger, befandles at 
* 

have en Höide af 475 Fod o. II. 

Af disse Maalninger viser det sig, al Birken stiger temmelig 

rask paa Fjeldene, eftersom man fjerner sig fra Havet, men nogen 

egentlig Calcul for denne Stigen vil blive vanskelig at udfinde *). 

*) 1 et andet Arbeide skal jeg udforligere behandle Trævegetationen 

i Finmarken, dens horizontale og verticale Væxtgrændse samt 

gradvise Stigen og Falden. 
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Birkelovet vær ved min Ankomst til Tana (d. 2:den Juli) 

netop i Spiringsmomentet. Sommeren havde indfundet sig ual¬ 

mindelig seent, tilbageholdt af de samme nordlige og östlige 

Vinde, der havde forsinket min Reise til Øslfinmarken, 

Østre Tanadalen er en langstrakt, paa begge Sider af Ta- 

naelven beliggende Dalstrækning, hvis Dalföre er bevoxel med 

rige Skove af Betula glutinosa med dens mangfoldige Afarter. 

I Midten flyder Tanaelven som en bred og stille Ström, dannen¬ 

de isér op imod Seida frugtbare Øer med Engsleller og tælle 

Birkeskove, i hvis Ly Qutenske og Lappiske Nybyggere have op- 

slaaet deres Hytter. Paa begge Sider af Dalen bæver sig höie, 

skovbevoxede Bjergkjæder, hvilke i Forening med Skovsletterne, 

Øerne og Elven, som slynger sig imellem dem, danner ét smukt 

Ensemble. Vegetationen omkring Tanaelven er frodig; især er 

GræsVæxten overordentlig, og man vader ei sjelden i Græs til 

over Skulderen. Gronsværet dannes af Calamagrost is-Arler især 

C. lapponica, stricta og phrdgmiloides, fremdeles af Poa 

pratensis og alpina, Hierochloa borealis, Anthoxanihum odo- 
\ 

ratum, Festuca ovina og rubra og Phleum al pinum. Tanada¬ 

len er derfor vel skikket til Quægavl, hvilket ogsaa i Forbindelse 

med Laxe-Fiskerie er de faa Indbyggeres vigtigste Næringskilde. 

För jeg inlader mig paa Skildringen af Vegetationen i Ta¬ 

na, maa det være mig tilladt at levere el Omrids af Finmar¬ 

kens Væxtregioner i Almeenhed. 

Del planlebærende Terrain i Finmarken sonderfalder i 4 

naturlige Regioner: 1) Havsirandsregionen, 2) Fyrreregionen, 
3) Birkeregionen og 4) Slet fjeldsregionen; den förste og sid¬ 

ste ere træbare, de tvende övrige skovbevoxede. Havsirands¬ 

regionen indlager det smale Bælte, som slöder nærmest til 

Havet. Fra de övrige Regioner skiller den sig væsentlig ved 

at Jordbunden er mættet med Sallparlikler. Denne Region 

strækker sig langs Finmarkens Kyst fra Malangen *) till Ja- 

*) Finmarkens naturligste Grændse rnod Syden danne;* i mine Fan- 

ker af de store Fjorde: Malangen og Balsfjorden, hvilke over¬ 

sk jære Finmarken henimod den svenske Grændse, og nord for hvilke 

en nye Vegetation begynder; dog herom ved en anden Ledighed, 
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kobselven paa den russiske Grændse. De for denne Region meest 

characterisliske Væxter ere: Cochlearia officinalis og angtica, 

Ligusticum scolicum, Silene maritima, Stellaria crassifoiia, 

Halianlhus peploides, Gentiana serrata og invaluerat u, Hip- 

poglossum maritimum, Primula sibirica, Plantago maritima, 

Allium sibiricum — majus, Triglochin maritimum, Carex in¬ 

curva, salina — subspathacea, glareosa, horvegica; Glyceria 

maritima. — Fyrreregionen (regio subsytvatica Wahlb*) 

omfatter de Tracter, hvor Granen er ophört, men hvor Fyrren 

vedbliver at voxe enten i sammenhængende Skove eller i spredte 

Partier. Hvad der characleriserer dette Bælle er just Fyrrens 

Forekomst, hvilket antyder en eiendomelig Form af climateriske 

Forhold. Fyrreregionen indlager det sydlige Finmarkens Indland, 

og strækker sig mod Norden til Bunden af de store Fjorder: 

Lyngenfjord, Allenfjord, Porsangerfjord og Varangerfjord. De for 

Regionen meest characteristiske Væxter ere: Oxaiis Acetosella, 
\ 

Bubus ideens, Fragaria vesca, Epilobium montanum, Circæa 

alpina, Viola arenaria, Drosera longifolia, Angelica sylve- 

stris, Ga/ium ir (flor um, Pyrola rot un dif o lia, secunda, ?/»*- 

flora, Lapsana communis, Gymnadenia conopsea, Epipadis 

latifolia. Paris quadrifolia, Convallaria verlicillata. Majan- 

themum Convallaria, Carex mier og l och in. — Birkeregionen 

(regio subalpina Wahlenb.) omfattar de Tracler, hvor Fyrren 

er ophört, men hvor Birken endnu vedbliver at voxe enten 

spredt eller i sammenhængende Skovparlier. Denne Region ind¬ 

tager, foruden Kyststrækningerne samt det Iræbevoxede Bælle i 

Fyrreregionen ovenfor Fyrrens Grændse, hele det nordlige 

Finmarken nordenfor Lyngseidel, Alleidet, Raste Gaisa, Polma 

Javre samt Kiolmi Javre. 1 del sydlige Finmarken naaer det 

en Höide paa Fjeldene af 1200—1500 Fod o. H.; i det 

nordlige Finmarken af 300—500 Fod o. H. De for Regi¬ 

onen meest characterisliske Væxter ere: Thuliclrum Kemense, 

Archangefica officinalis, Viola canina — montana. Gerani¬ 

um sy tv ulicum, Melandrium diurnum, Stellaria bore al is, 

Cerastium ulpinum — glabratum. Astragalus afpinus, Rubus 

Chamæmorus, Epilobium origanifolium. Saxifraga stellaris, 
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rivutaris, M ulge dium alpinum, sibiricum, Saussurea alpina, 

G naphal ium norvegicum, Menziesia cærulea, Myosotis syl- 

valica, Veronica alpina, Pinguicula alpina, Stfte hastata, 

phylicæfolia, glauca, Lapponum, Loeloglossum viride, Tofiel- 

dia borealis, Juncus alpinus, Luzula glabrata, Eriophorum 

capitatum, Carex lagopina, pauciftora, Persoonii, atrata, al¬ 

pina, rotundata, Phleum alpinum, Agrostis borealis. Cala- 

magroslis lapponica, strigosa, phragmitoides, Air a flexuosa 

og Poa alpina. — SI el fjeldsregion e n (regio alpina 

Wahlenberg) indlager det slore Væxtbælle, som ligger ovenfor 

Birkegrændsen. Fra de tvende foregaaende skiller den sig ved, 

at den er træbar, paa Salixbæltet nær, og fra Havstrandsregio¬ 

nen, med hvilken den har Træbarheden tilfælles, ved at den 

mangler den med Sallpartikler mættede Jordbund, som tilhorer 

hiin. Sletfjeldsregionen udbreder sig over hele Finmarken, og 

lober ved sammes nordligste Kyster næsten umiddelbar sammen 

roed Havstrandsregionen. De for Regionen eiendomligste Væxler 

ere: Ranunculus nivalis, glacialis, pygmcBUS, C ar damine bel- 

lidifolia. Draba lapponica. Viola biflora, Silene acaulis, Ce¬ 

rastium trigynum, Dryas oclopetala, Ep Hob ium alpinum, Saxi¬ 

fraga nivalis, cernua, cæspitosa, Uieracium alpinum, Gna- 

phalium alpinum, supinum, Andromeda hypnoides, Diapensia 

lapponica, Arctoslaphylos alpina. Azalea procumbens, Oxy- 

ria digyna. Salix lanata, reticulata, polaris, herbacea, Jun¬ 

cus trifidus, biglumis, triglumis, Luzula Hyperborea og hyper- 

borea — arcuata, Carex rupestris og Poa flexuosa. — Som 

en Deel af denne Region bör specielt udhæves Salixbæltet eller 

det smale Strög ovenfor Birkegrændsen, hvor de buskaglige 

Fjeldpile endnu forekomme, eflerat al anden Trævegetation er 

ophorl. Det dannes i Finmarken især af Salix lanata og glauca 

samt stundom ogsaa af & pyrenaica — norvegica. Dels Höide paa 

Fjeldene er angivet ved nogle i det Foregaaende anförte Maalninger. 

Efter denne Framstilling af Finmarkens Væxlregioner gaae 

vi over til Skildringen af Vegetationen i Tana — dog först nog¬ 

le Ord om Oslfinmarkens Flora i Almindelighed. Den udmær¬ 

ker sig fra Vestfinmarkens ved en i öiefaldendc sibirisk Cha- 
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land, her begynde at vise sig. Saadanne ere: Ver alrum album 

— Lob e lian um, Arenaria lateriflora, Oxy trop is campestris 

— sordida & caerulea, Calabrosa latifolia, hvilke aldeles ikke 

forekomme i Vestfinmarken.— Havstrandsregionen i Tana dannes 

især af: Pisum maritimum, Hipp oglossum maritimum, Vero¬ 

nica longi folia — maritima, Plantago maritima, Atriplex 

prostrata Herb. Norm., Halianthus peploides, Triglochin ma¬ 

ritimum, Carex glareosa o. s. v. Den er hovedsagelig kun 

forskjellig fra Slrandvegelationen ved del aabne Hav derved, at 

den mangler flere af de væxter, som tilhore hiin. 

Birkeregionen i Tana synes at oplöse sig i tvende naturli¬ 

ge, fast ingenlunde skarpt begrændsede Bælter: det Övre og 

nedre Birkebælte. Det Förste characteriserer sig ved, at Bir¬ 

ken fremtræder fuldtudviklet, i Form af Træe, og endnu for- 

maaer al danne sammenhængende Skove; det andet ved, at 

Birken fremtræder spredt og bushformig samt med lydelige 

Spor af Kuldens Indvirkning. I det Förste danne Gramineæ 

et sammenhængende Gronsvær; i det Andet træde Lyngvæxler, 

saasom: Cornus svecica, Vaccinium Vilis I dre a og Myrt illus 

samt Empetrum nigrum i Gronsværets Plads, og for störsledelen 

fortrænge delle. Det förste Bælte omfatter Finmarkens Sletteland, 

og fortsættes et Stycke opad Fjeldsiderne *); del Andet breder sig 

ud over Fjeldsiderne, og fortsættes til Birkeregionens Ophör. 

I det nedre Birkebælle dannes Vegetationen hovedsagelig 

af : 1) Gramineæ, 2) af endeel Sleltelands-Væxter, som ere 

fælleds for hele Scandinavien, og 3) af adskillige, for den are¬ 

tiske Zone eiendomelige Plantearter. De vigtigste Gramineæ 

ere ovenfor nævnte; de for hele Scandinavien, ja lildecls for 

hele Europa, fælleds Væxter ere: Anthriscus syivestris. Ange¬ 

lica sylvest ris, Alchemilla vulgaris, Campa nula ro tun dif o Ha, 

Epilobium augustifolium, Trollius europæusy Ranunculus 

acris. Spiræa Ulmaria, Geum rivale, Achillea Millefolium, 

Taraxacum officinale, Solidago Virgaurea, Cirsium hele- 

*} Dets Höide i Tana er 475 Fod o. H. 
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r op hi///tim, Hieracium murorum, G naphal ium dio i cum. Stel¬ 

laria graminea, Melandrium diurnum, Cerastium vulgatum, 

Sagma procumbens, hinnæ a borea/is, Euphrasia officina/is 

Geranium sy/vaticum, Vicia Cracca, Rhinanthus minor, Tri~ 

enta/is europæa, Capse//a Bursa pastoris, Polygonum vivi¬ 

parum, Galium borea/e, Luznla campestris, Carex canescens, 

saml af Buskvæxter: Ribes rubrum. Rubus saxatilis. Salix 

nigricans Snaith o. s. v. De vigligsle, den Finmarkiske Flora 

mer eiendommelig tilhorende Væxler ere: Lychnis alpina, Ce- 

rastium a/pinum, Rubus arcticus. Potenlilla maculata. Tha- 

liet rum Kemense, Mulgedium sibirieum, Hieracium pr enan- 

thoideS, Polemonium cæruleum, Myosotis sy/vafica, Astra¬ 

galus a/pinus, Epilobium origanifolium, Rumex Acelosa — 

alpina. Carex lagopina, Persoonii, saml af Busk væxler: Sa¬ 

lix phyiicæfolia, hastata og glauca. — I Myrene, hvor Cari¬ 

ces og Scirpus cæspilosus deplacere Gramineerne, findes i 

denne Region hovedsagelig: Menyanthes ir foliata, Androme¬ 

da pol folia. Oxycoccos palustris. Rubus Chamæmorus, Co¬ 

marum palustre. Ranunculus hyperboreus, Trig/ochin palu¬ 

stre, Eriophoron vaginalum og a/pinum, samt mere spredt: 

Pinguicula villosa, Drosera rolund folia, o. s. v. De halv- 

fuglige Steder, f. Ex. Bredderne af Bække, af Kjærn, o. s. v., 

indtages af Caltha palustris, Viola palustris, Cardamine pra¬ 

tensis, Ranunculus reptans, Valeriana officinal is, Veronica 

longifolia, Epilobium palustre, Gallum palustre, uliginosum. 

Pedicularis Sceptrum Carolinum, Parnassia palustris. Stel¬ 

laria nemorum, Pinguicula vulgaris, Chrysosplenium alternir 

folium — t et r andrum Lund, Coe/oglossum viride, albidum, 

Orchis maculata, Alnus incana — virescens, Juncus alpinus. 

Carex irrigua, ampullacea, o. s. v. — I de vcxelviis udtör- 

rende Vandpytter forekomme hovedsagelig: Polygonum avicu- 

lare, Montia fontana, Callitriche verna, Ranunculus repens, 

reptans, Stellaria media. Potentillq, anserina, Alopecurus ge¬ 

niculatus og Poa annua. 

Det övre Birkebælte som, efter hvad vi i det Foregaaen- 

de omhandlede, udbreder sig over Fjeldsiderne, er bevoxet for- 
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nemmelig af fölgendc Species: Menziesia ccerulea, Alclietnilla 

alpina, Arctostaphylos officin al is. Pyro/a minor, Veronica 

saxatilis, 31 e lampy rum pratense, sylvat ieum, Saussurea alpi¬ 

na, Pedicularis lapponica, Archangelica officinalis, Sibbal- 

dia procumbens, Gnaphalium norvegieum, Polenlilla nivea, 

borealis, o. fl. andre. Langs Bækkene i denne Region 

samler sig den lappiske Floras Ziirplanter, hvoraf de Flesle ned¬ 

stige fra Slelfjeldsregionen. Her forekomme Pinguicula alpina, 

Primula stricta, alpina, Saxifraga stellaris, aizoides, 

oppositifolia, rivularis, Veronica alpina. Viola biflor a. Ly ch¬ 

ilis alpina. Bart sia alpina. Cerastium alpinum, vulgatum, 

Tofieldia borealis, Ejnlobium alpinum, origanifolium, Stel¬ 

laria borealis, Thalictrum alpinum, Luzula parviflora, Carex 

alpina, capillaris, o. s. v. 

Hvor Birken ophorer, begynder den Region, som jeg i det 

Foregaaende her benævnt med Slelfjeldsregionen. Her er Jord¬ 

laget tyndt, og lader Fjeldgrunden ofte træde i Dagen. Plante- 

mængden er derfor forholdsmæssig ringe. Gramineæ forekomme 

kun sparsomt, og blandt disse hovedsagelig Avena subspicata, 

Poa flexuosa, Aira flexuosa — montana, Agrostis borealis 

samt Festuca, ovina. Cyperaceæ og Juncaceæ findes vel i stör¬ 

re Mængde, men fremdeles uden al danne et sammenhængende 

Gronsvær. I större Mængde forekomme Carex rupeslris, rigi¬ 

da, lagopina, Luzula spicata, hyperborea var. arcuata, Jun¬ 

cus trifidus, biglumis, triglumis, Salix herbacea, polaris, re¬ 

ticulata, myrsinites, lanata, Betula nana, Silene acaulis, 

Azalea procumbens, Andromeda hypnoides, Diapensia lappo¬ 

nica, Dryas oclopelala, Gnaphalium alpinum, supinum, Hie- 

raciiim alpinum, Bhodiola rosea, Oxyria digyna, Saxifraga 

oppositifolia, ccespitosa, cernua. — Paa Myrene i denne Re¬ 

gion, hvor Sphagnumarter udgjöre Hovedmassen, findes spora¬ 

disk: Carex rotundata, rariflora, Eriophoron vaginatnm, ca¬ 

pitatum, Luzula glabrata. — Om Slelfjeldsregionens særegne 

Physiognomie i Tana veed jeg kun at anföre, at Hierochloa 

alpina. Rhododendron lapponieum, Andromeda tetragona. 

Pedicularis hirsuta, Chamorchis alpina, hvilke forekomme paa 
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Fjeldene i Alten, her formedelst Fjeldenes Lavhed aldeles ikke 

findes, og Ranunculus nivalis, pygmæ us & glacialis kun i 

ringe Mængde. 

I Tana observeredes enkelte sjeldne Planter, hvis eneste 

Voxestcd i Norge er östfinmarken. Blandt disse uiaa nævnes: 

O xy tropis campestris —-* sordida el — cærulea, som forekom¬ 

mer i Mængde i Fjeldlierne paa Skuggevare, og fortsættes til 

over Birkegrændsen; videre Veratrum album — Lobelianum, 

som udbreder sig over Leerskiferterrainet fra Hopseidet til Va¬ 

ra nger bunden, og paa førstnævnte Sled, i fölge anslillel Barome- 

lermaalning, naaer en Höide af 544 Fod o. H.; fremdeles Di- 

anlhus superbus og dens hvidblomstrede Varietet, hvilke tvende 

Former ere almindelige i Finmarken fra PorsanggFfjoMfHl Ja- 

kobselven paa den russiske Grændse; endvidttfjr Salix ^uit^t at a 

Wahl., hvilken i Tana forekommer ved S i d ejfea nijgri- 

cans Fr., men forskjellig fra samme i Gharaltéfer Ha|#tus 

samt i mindst 14 Dages sildigere Blomstringstfe.^hvimbt ^rdste 

under disse nordlige Bredder, hvor Vegetationen^ ^slfa* hurtig 

fremdrives, beviser saare meget for dens Artrellighed. Wahlen- 

berg anförer den som hyppig ved Tanaelven; jeg observerede 

kun 5 å 6 Buske. Men — om denne Art Mere ved en anden 

Lcilighed. Endelig observeredes en Stellaria, som jeg anser 

for en nye Art, saml Ckrysosplenium allernifolium —telran- 

drutn Lund, en mærkværdig aretisk Varietet med dværgaglig 

Væxl og 4 Støvdragere. — Alpevegetationen gaaer i Tana, som fast 

overall i Finmarken, ned mod Havets Niveau. De forskjellige Væxt- 

regioner, som under sydlige Bredder ere temmelig sondrede, löbe 

her sammen, sandsynligvis som Fölge af Finmarkens Kyslclima, 

som udjævner Temperaturforholdene. Alpevæxterne voxe ved Siden 

af Havsvæxternc; saaledes træffes ei sjelden Juncus trifidus, Luzu- 

la spicata og Hyperborea ved siden af Cochlearia officinatis, Li¬ 

gusticum scoticum og Plantago maritima. Under saadanne For¬ 

hold bliver del vanskeligt al skjelne imellem Væxlregionerne. 

♦) Angaaende S. punctata henviser jeg fm övrigt til Magister An¬ 

dersons interessante Afhandling "Salicis LapponieeUpsaliæ 1845. 

(Bol. Not. 1846 N:r 3) 3 b. 
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Af de plantegeographiske Antegnelser fra Tana i Forbindelse 

med Antegnelserne fra Allen i min ’Reise igjennem Nordlandene 

og VestfinmarkeiT viser det sig, at Tanas og Altens Flora er 

rigere end det övrige Finmarkens. Grunden hertil ligger hoved¬ 

sagelig i de geognostiske Forhold. Egnene om Tana- og Alten- 

Elv tilhore nemlig Overgangsformationen, medens den störste 

Deel af det övrige Finmarken tilhorer Urformalionen *). 

Efter 14 Dages Ophold i Tana, hvori jeg dagligen foretog 

Excursioner opad Elven, og ikke sjelden overnattede under 

aaben Himmel, afreiste jeg med Elvebaad til Polmak, en liden 

Lapbye ved Tanaelven 6 Mile fra dens Munding. Elven er 

ovenfor Seida (en Lapbye halvveis imellem Guldholmen og Pol¬ 

mak) strid og danner ei sjelden langstrakte Fossefald, hvorpaa 

Farten opad gaaer overordentlig langsomt. Den förste Aften 

maalte jeg derfor slaae mig til Roe i Seida, hvor jeg overnattede 

i en Fingamme. Jeg strakte mig nogle Timer paa Jordgulvet, 

og fortsatte ved Morgenens Anbrud Reisen til Polmak, som jeg 

dog först naaede om Aftenen. Her holder Handelsmanden i Tana 

en Kjöbsvend, der udsælger Brændevin, Tobak, Meel og andre 

Fornödenhedsvarer for Lapperne. Hos denne indlogerede jeg mig 

i en liden Hylle, hvor jeg dog havde det meget anstændigt i 

Sammenligning med, hvad jeg saa ofte har maatle döie i Fingam- 

merne. Her tilbragte jeg 8 Dage, sysselsat deels med Barome- 

termaalninger, deels med Excursioner flere Mile opad Tanaelven. 

Vegetationen har fremdeles samme Characteer, som LTana; Bjerg¬ 
arterne, som have afgivet del frugtbare Jordmon, ere ogsaa hoved¬ 

sagelig de samme. Af de planlegeographiske Antegnelser herfra viste 

det sig, at enkelte Planter her have deres nordligste Grændse i 

Øslfinmarken, som Prunus Padus og Populus tremula. 

Fra Polmak drog jeg nedad Elven til Seida, og vandrede i 

Sommernatten over Varangerfjeldet, hvorover Solen nu med sit 

i ödlige Skin belyste Snestriberne, Kræklinglyngen (Empetrnm 

nigrum) og de snehvide Alpeblomster. Stor Möie foraarsagede 

Transporten af mine Barometre, hvilke ei kunde belroes til de 

Lapper, som ledsagede mig. Henimod Morgenen naaede jeg Han¬ 

delsmandens Bopæl i Va rang erbund en. Her tilbragte jeg 
flere Dage med Excursioner i Omegnen. 

*) Angaaende Bjergformationerne i Finmarken henvise vi til Profes¬ 

sor Keilhaus Fremstilling af samme i ”Gæa norvegica 
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Egnen omkring Varangerfjordens Bund cr rel vacker, især 

paa den nordre Side, hvor Overgangsformalionen er herskende. 

Fjeldene, som omgive Fjorden, have vanligviis en Höide af 800— 

1000 Fod o. H. De ere for störste Delen bevoxede med Bir¬ 

ketræer (Belula glutinosa), og sænke sig i en sagte Skraaning 

ned til Havet. Henover Fjeldskraaningen findes frodige Grön- 

sværpladse og tætte Birkeskove, begge smykkede med Alpena- 

turens hele Blomslerpragl. Her ere den arcliske Floras skjön- 

nesle Frembringelser samlede, i det Sletfjeldsregionens Væxler 

nedstige langs Bækkene, og forene sig med Birkeregionens egne 

Ziirplanler. For at give Læseren en Forestilling om disse Trac- 

ters Vegetation anföres de roærkligsle hersleds forekommende 

Væxler. Langs Bækkene forekomme: Thal ict rum a/pinum. Ara¬ 

bis alpina, Draba hirta. Viola biflora, Si/ene acaulis, Cera¬ 

stium trigynum, Dryas oclopetala, Sibbaldia procumbens, Al- 

chemi/la alpina, Epilobium alpinum, lineare. Saxifraga stel¬ 

laris, aizoides, oppositifolia, rivularis, cæsp ilosa, Gnapha/i- 

um alpinum, supinum, Sausstirea alpina, Myosotis sylvatica, 

Veronica alpina, saxati/is, Bart sia alpina. Pinguicula a/pi¬ 

na, Oxyria digyna. Salix myrs init es, reticulata, herbacea. 

Juncus biglumis, trig/umis, Luzula parviflora, Carex alpina, 

lagopina, o. s. v. Paa Gronsværpladsene og i Skovene fore¬ 

komme foruden de almindelige Eng- og Skov-væxler, som Fin¬ 

marken har tilfælles med det övrige Scandinavien *), især föl- 

geode: Dia ni hus superbus, Lychnis alpina, Spergula saginoi- 

des, Cerastium alpinum, Oxylropis campestris. Bubus arcti- 

cus, Epilobium origani folium, Arcliangelica officinal'is, Cna- 

phalium norvegicnm, Hieracium prenanthoides, Menziesia 

coerulea. Azalea procumbens, Polemonium coeruleum, Pedi¬ 

cularis lapponica. Primula stricta, Salix hastata, phyliccefo- 

tia L. sec. Fr., nigricans Smith, glauca, Alnus incana — vi¬ 

rescens, Veratrum album — Lobefianum, Luzula spicata, 

hyperborea, Phleum alpinum, Hierochloa borealis, Agrostis 

borealis, Poa alpina. Cal amagr ost is phragmitoides, strigosa, 

stricta, lapponica. Paa fugtige Steder i denne Begion fore¬ 

komme: Ranunculus hyperboreus. Tussilago frigida, Ledum 

palustre, Veronica longifo/ia, Pedicularis Sceptrum Caroli- 

num. Salix Lapponum, Gymnadenia conopsea, Coefogfossum 

*) Angaaende disse eftersees Fremstillingen af Vegetationen i Tana. 
I 
I 

i 
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viride, albidum, Lvznla glabrat a, Eriophoron capitatum, a/- 
pinum, Carex aquatilis, rotundata, rariflora, o. s. v. 

I Havslrandsregionen hersteds forekomme især fölgende 
Væxler '.Cochlearia an g lic a, officina I is, Ha fiant hus peplo ides, 
Stellaria humifusa (sjelden) og crassifolia, Pisum maritimumT 
Ligusticum s c. o licum, Gentiana incoluerat a, serrata, Primula 
sibirica, Hippogl ossum maritimum, Plantago maritima. Atri¬ 
plex prostrata. Carex incurva samt Varietelen arctica (C. 
arctica Deinboll), glareosa, salina — subspalhacea, o. s. v. 

Fra Varangerbunden drog jeg til Vadsöe, hvor jeg forelog 
Excursioner henover de udbredte Torvmyre, som omgive denne 
lille Handelsstad. Det i bolanisk Henseende meest interessante 
Fund var en arelisk Form af Hippuris vulgaris, som voxte i 
Vandpytter langs Havssiranden, og troligviis er den samme, 
som af Deinboll er bleven betegnet som Hippuris maritima 
Hell. Fra den almindelige Hippuris vulgaris adskiller den sig 
kun ved kortere og færre Blade i Krandsen end Hovedformen, 
samt ved et vissi forkrympet Udseende, som lydelig betegner 
den som en arelisk Form; men til Hippuris maritima Hell;, 
hvilken ogsaa neppe er Andet end Varietet, hörer den ikke. 

Fra Vadsöe reiste jeg i Selskab med Biskop Kjerschov til 
Vardöe. — Vardöe er en lav, træbar ©e, hvis störste Höide 
over Havet neppe stiger til 100 Fod. Henover ©en udbrede 
sig udstrakte Mossefeldt samt magre Eogslcller. Lav- og Mosse- 
Vegelationen er fremherskende; Phanerogam-Vegetalionen er 
traadl i Baggrunden. Skovregionen og de den ledsagende Væxler 
erc hcell og holdet forsvundne formedelst ©ens Insularcli- 
ma; SletfjeIdsregionen er derfor traadt i umiddelbar For¬ 
bindelse med Havstrandsregionen, i det de höiesle Fjeldvæxter 
forekomme paa siden af de meest afgjorte Havslrandsvæxler,saa 
til Exempel: Juncus trifidus og Luzula Hyperborea ved Siden 
af Cochlearia officinalis og Ligusticum scoticum, De mærke¬ 
ligste hersteds forekommende Væxler ere: K'dnigia islandica 
(neppe 20 Fod o. H.), Arenaria ciliata — norve gica, Primu¬ 
la sibirica, Saxifraga cæspilosa og opposilifolia. Gentiana 
invaluerat a og serrata — detonsa, Hiant hus superbus. Ra¬ 
nunculus Hyperboreus, Arabis alpina. Pinguicula alpina, o. 
s. v. — Paa Vardöe gjör Havslrandsregionen sig bred; Cochle¬ 
aria officin alis & angf ica, Ligusticum scoticum, Hippogfos- 
tum mari/imum naae en mærkværdig Succulenls fremdrevne af 
©ens fugtige, med Saltdunster svangre Clima. 

Fra Vardöe reisle jeg tilbage til Vadsöe for al hyre Mand¬ 
skab og Baad til Reisen i de næsten ubeboede Egne i Syd for 
Varangerfjorden, som med en forældet Benævnelse endnu kaldes 
Fælledsdislrikterne, uagtet Grændsen længe siden er bestemt. 

Fælleds distrikterne ere gjennemskaarne af dybe Fjorde 
hvoraf de Fleste löbe i nordlig Retning. Fjordene omgives 
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af steile Fjelde, hvilke sædvanlig sænke sig sleilt i Söen. I Nær¬ 
heden af Havel ere Fjeldene træbare og forsynede med en spredt 
og eensformig Vegetation, bestaaende af de almindeligste Fjeld- 
planter; men allerede et Par Mile ind i Landet begynder Bir¬ 
ken al vise sig, i forsiningen spredt og dværgagtig, senere i tætte, 
frodige Skove. Her antage ogsaa Fjeldene en mildere Charac- 
teer; de sænke sig langsommere i Havet med græsrige, til Dyrk¬ 
ning skikkede Strandsleller som Fodstykke. Ikke desmindre ere 
disse Egne yderst sparsomt beboede, hvarom man kan gjöre sig 
et Begreb ved al bore, al den 4 Mile dybe Bögfjord, der op¬ 
tager den laxrige Klöslerelv, og omgives af Egne, hvilke i Fro¬ 
dighed og Ynde kappes med de bedsle i Finmarken, er beboet 
kuu af 3—4 Lapfamilier og een norsk Familie, som hidfly Ilede 
ved Midtsommer-Tid 1842. Jarfjorden er en Undtagelse fra Re¬ 
gelen, da endeel Nybyggere fra Østerdalen her have rodfæstet sig. 

Bjergene bestaae af Granit og Gneis, og tilhore Urforma- 
Lionen, hvilket man ikke skulde formode, formedelst disse Egnes 
Frugtbarhed. Frugtbarheden hidrörer dog maaskee fra, at Jords¬ 
monnet i flere Hundrede Fods Höide over Havel bestaar af røa- 
rinske Deposita, hvilke sandsynligvis have afsat sig paa en Tid, 
da den störste Deel af Østfinmarken har staael under Vand. 
Hertil henviser i det mindste de tydelige Vandstandslinier, der 
findes næsten overalt i Østfinmarken, men især i Egnene nor¬ 
denfor Varangerfjorden. Forresten er del ikke ganske usædvan¬ 
ligt, at Gneis- og Granitfjelde afgive el frugtbart Jordsmon, naar 
de bestaae af en let forviltrende Feldspalh. 

I alle Fjorder, jeg besögte, lod jeg min Baad lægge til Land 
paa passende Steder, medens jeg foretog de nödvendige Undersö- 
gelser. Jeg fandt Vegetationen temmelig overensstemmende med 
den forhen beskrevne omkring Varangerbundcn, kun mere eens- 
formig. Et længere Ophold paa disse Steder var umuligt. Der¬ 
imod opholdt jeg mig i de östlige Fjorde, Bögfjord og Jarfjord, 
omtrent 8 Dage, bereiste Klösterelv til den anden Foss, og Fjel¬ 
dene deromkring i mange Retninger. Til Sovn levnedes liden 
eller ingen Tid. Hvad den Reisende lider i disse Egne, er utro¬ 
ligt. Man forestille sig kun hvad det betyder, hvilket ofte hæn¬ 
der, at sove under aaben Himmel i Egne, hvor Temperaturen i 
mindre Tid end 12 Timer vexler fra *4-20° Roaum. til -4~5° D*» 
og hvor Storm og Slud hersker ligesaa hæftigl som om Efter¬ 
hosten i det sydlige Norge. 

Af de planlegeographiske Optegnelser herfra viser det sig, 
at Vegetationen i sin Heelhed har samme Characleer som ved 
Bunden af Varangerfjord. Kun bliver Forholdet imellem enkelte 
Planlespecies’s Mængde forrykket, idet Primula sibirica, Gen- 
liana serrata og serrata — detonsa samt Dianthus superbus 
blive hyppigere i samme Grad, som Oxy tropis campestris og 
Coch/earierne forsvinde. 
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I planlegeographisk Henseende mærkværdige ere: Aster 
Tripofium, Phalaris arundinacea, Gfaux maritima ved Jarfjor- 
deu, samt Arenaria laleriflora i Birkeskovene langs Klöslerelven. 

Vid Klosterelvens Udlöb i Bögfjord maallc jeg Fyrregrænd- 
sens og Birkegrændsens Höide paa Fjeldene, og fandt den Förste 
paa ubeskyttede, især for Nordenvinden udsalte Steder at naae 
en Höide af 275 Fod o. H. og paa beskyttede Steder al slige 
indtil 368 Fod o. Havet. Bogfjorden er Fyrrens nordligste Voxe- 
sled i Fælledsdistrikterne. — Den tælle Birkeskoves Grændse 
fandtes ved Kloslerelv allerede 295 Fod o. H., og Birken op¬ 
horte aldeles i en mod Nord ubeskyttet Bjergaas 44T Fod o. H. 
Da imidlertid Professor Keilhau ved den 4 Mile öslenfor be¬ 
liggende Kjöfjord har fundet den all ligge 638 Fod o. H. anta¬ 
ger jeg, at min Barometermaalning alene rammer en lokal Til¬ 
fældighed. Om Observationens Rigtighed har jeg af flere Om¬ 
stændigheder overbeviist mig. — Paa Fjeldene imellem Bögfjord 
og Jarfjord var det min Hensigt at fortsætte Undersøgelsen af 
Birkegrændsens Höjde i Fælledsdislriklerne, men havde her det 
Uheld at falde nedover en sleil Afsats, hvorved jeg knækkede 
Barometeret, og fik min Skulder heftigt forslaael. Det andet Ba¬ 
rometer havde jeg efterladt i Vadsöe, da det var umuligt al 
transportere begge paa denne urolige Reise i Fælledsdislriklerne. 
Saaledes var nu videre Undersøgelser over Trægrændsen umulige. 

Mod Slutningen af Augusti drog jeg tilbage; undersögle paa 
Tilbagevejen Birkelierne ved Morlensnæs hvor jeg fandt en for 
Scandinaviens Flora ny Græsart, Co/podium lal ifo/ium Rob. Br.; 
desuden anmærkedes her: Epilohium lineare, Carex dioica — 
paralelloides Lund, videre Sonchus arvensis, Polygonum la- 
palhifolium og Convolvulus, sandsynligvis hidförte med de 
russiske Lodjer, som aarligen ankomme hid. Fra Morlensnæs 
maalle jeg snart reise videre for at naae Dampskibet i Hammer¬ 
fest, hvis sidste Afgangstid var fastsat til den 12:le September. 
Men i Tana blev jeg angrebet af el saa heftigt inflammatorisk 
Onde, formodentlig en Fölge af de i lang Tid udstandne over¬ 
ordentlige Besværligheder, at jeg mistvivlede om nogensinde at 
naae Christiania. Blottet for Lægerhjelp og Medicamenter være 
hyppige Aareladninger min eneste Tilflugt. Ved Hjelp heraf brag¬ 
te jeg det virkelig saa vidt, at jeg formaaede at holde mig oven 
Sengen, og besluttede nu at forsöge al naae Hammerfest. Hvad 
jeg led paa denne 25 Miil lange Söreise til Hammerfest i aaben 
Baad paa Havet, hærjet af Storm, Uveir og Sygdom, finder jeg 
det ikke passende her al omtale. 

Efter 8 Dages Reise var vor lille Baad endelig i Sigte af 
Hammerfest; men, saa nær Reisens Fuldendelse, syntes Resulta¬ 
tet af alle Anslrængelser al skulle tilintelgjöres, i det vi her 
bleve angrebne af en heftig Storm med et saa oprört Hav, at 
vi hvert Oieblik ventede al begraves i Bolgcrne. Mine Folk 



ansaac sig allerede fortabte, men ophorte desuagtet intet Oie- 
blik at foretage, hvad Klogskab og Somansdyglighed tilsagde* 
Ved Hjclp af den overordentlige Aandsnærværelse, som udmær¬ 
ker de nordlandske Söfolk, lykkedes det at undgaae den over¬ 
hængende Fare. Aldrig glemmer jeg disse i Dödsangsten tilbrag¬ 
te Timer, ei heller den rorende Inderlighed, hvormed disse hær¬ 
dede Soroænd lakkede Gud for sin Frelse. —Den 10 September 
ankom jeg til Hammerfest. 

Oversigt over endeel i Finmarken foretagne Baroniet er- 
maalninger. 

I. Birkegrændsen. 

Birkegrændsens Höide paa Østsiden af Ty vfjeldet ved Ham¬ 
merfest . . ♦ . 725 Fod. 

Birkegrændsens Höide paa Vestsiden af Tyvfjeliiel . 726 Fod. 
Birkegrændsens Höide i mod NO ubeskyttet Bjerglie paa 

Qualöen.. ♦ 697 Fod. 
Den tællere Birkeskovs Grændse paa Tyvfjeldet . . 460 Fod. 
Die Jelzlen Birken von einiger Bedeulung auf Tyve¬ 

fjeld . 620 FoJ v. Buch. 
Birkegrændsens Höide paa Seiland . . . 460 Fod Keilhau 

Hav usund. 

Birkegrændsens Höide paa Sydsiden af Havöen . . 368 Fod. 
Eiter fjord. 

Birkegrændsens Höide i en mod NO beskyttet Bjerglie 406 Fod. 
Finvig. 

Birkegrændsens Höide paa Sydsiden af Mageroen . . 404 Fod. 
Birkegrændsens Höide ved Honningsvog [efter Gis¬ 

ning] . 400 Fod von Buch. 
Lebbesbye. 

Birkegrændsens Höide ....... 699 Fod Keilhau. 
Hop seidel. 

Birkegrændsens Höide i den vestre Fjordarm . . . 569 Fod. 
Ta na. 

Birkegrændsens Höide paa Fjeldsiden ved Fjelma 1011 Fod. 
Den tætte Birkeskovs Grændse, hvorved jeg forstaaer det 

Niveau paa Fjeldene, hvor Birken ophorer at danne 
sammenhængende Skovstrækninger. 475 Fod. 

Polmak. 
Birkegrændsens Höide i en mod Nord ubeskyttet Bjerglie 893 Fod. 
Birkegrændsens Höide ved Karlsboln i Retningen mod Pol¬ 

mak . 880 Fod Keilhau. 
Var angerf jord. 

Birkegrændsens Höide ved Varangerbunden' . . ♦ 707 Fod* 
Birkegrændsens Höide paa Maddevarre ♦ 689 Fod Keilhau. 

Fælledsdisl rikt erne. 
Birkegrændsens Höide ved Kjöfjord . . 638 Fod Keilhau. 
Birkegrændsens Höjde ved Bögfjord ...... 447 Fod. 
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II. Fyrregrændsen. 
Fæl I ed s disi riklern e. 

Fyrregrændsens Höide ved Klosterelv i en mod Nord ube¬ 
skyttet Bjerglie ♦ ♦ ♦ ♦.. 275 Fod. 

Fyrregrændsens Höide paa Ostsiden af Klosterelv i en mod 
Nord beskyttet Bjerglie.368 Fod. 

III. Salixgrændsen. 
Havusund. 

Salixgrændsens Höide paa Sydsiden af Havöen ♦ . 470 Fod. 
Eiterfjord. 

Salixgrændsens Höide i en mod NO beskyttet Bjerglie 501 Fod. 
Tttna. 

Salixgrændsens Höide paa Fjeldene lige op for Fjelma 1085 Fod. 
IV. Væxtgrændsen for andre Planter. 

Veratrum Lobe/ianum's slörsle Höide ved Hopseidel 544 Fod. 
Hæggens (Prunus Padus) störste Höide ved Polmak 412 Fod. 
Rubus arclicus slörsle Höide ved Polmak ♦ ♦ * 403 Fod. 

Höiden af en Vandslandslinie ved Hammerfest . ♦ 57^ Fod. 
Höiden afen meget udmærket Vandslandslinie vedPolmak_129 Fod. 

Höidebesiemmelser ere angivne i norske Fod. 

II. H varjehanda. 
1. Den hillills varande Bolanices Professorn i Amsterdam 

de Vriese har blifvil utnämnd till Bolanices Professor i Leiden. 
2. Vintern 1845—46 har varit märklig för sin mildhet. 

Största delen deraf har i denna Irakt varit mer eller mindre 
regnig; blott då och då någon kold, såsom vid nyårstiden och 
ungefär 14 dagar i medio af Februari, då här äfven var hjelp- 
ligt slädföre; kölden steg då till — 10° å 12°. Den2lFebr.log 
den slul och derefter inträdde en för denna årstid ovanligt blid och 
herrlig väderlek; temperaturen har i slutet afFebr. varit -J-9°C. och 
deröfver. Lärkor hördes första dagarna af månaden; råkor syntes d. 
23 Febr.; vipor, storkar och starar kort derefter; äfven myggor och 
en och annan fjäril. Kälen har varit obetydlig och är på flesta 
ställen på slätten alldeles horta; Bellis perennis var i blomma 
d. 27 Febr. och Hasseln hade de första dagarna af Mars nästan 
fullfärdiga hängen. Luften är nu i medio af Mars fullkomligt 
vårlik, så alt det tyckes som om våren för allvar ville infinna sig. 

De naturens älskare, hvilka gjort anteckningar om vårens 
utveckling under 1814 och 1845, anmodas vördsammast att till 
Utg. insända desamrpa, för all, i förening med dem han redan 
haft nöjet mottaga, uprälla och i denna tidsskrift införa likada¬ 
na sammandrag som redan skedt för 1842 och 1843. Ju förr de 
kunna erhållas, desto bättre vore det. 

LUND, tryckt uti Lund bergs k a Boktryckeriet, 1846. 
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BOTANISKA NOTISER 
• j.• .j. . i 

UTGIFNE AF 
!! 

AL. ED. LINDBLOM. 

N:o 4. - April 1846* 

I. Orig in al-A fh and 1 i ng* 

Tillagg till »Vestra Mälarstrandens Colyledoner» (Se Bot. 

Not. 1844 N. 8—10), gjorda Aren 1844—45; of H. von 

Post. . v; 

Synnerligast genom några vänners*) (Apotek. Sillén, 
«— • 

Studeranderne Kallstenius och tvenne Bröder) försorg, har 

antalet af denna traklfloras arter och former, vunnit flera till¬ 

ökningar, hvilka jag ansett böra bekantgöras för alt sålunda ** 

komplettera framställningen af denna trakts vegetation. 

En del af de förut anförda varieteter, borde egenteligen 

undergå en revision efter sednare iakttagelser; men då många 
K _ • ^ 

af dessa ännu torde vara mindre säkert bestämda, och då det 

för närvarande fattas mig utförligare framställningar af flera 

vexlarlers varielel-serier, bar jag endast' ansett nödigt bifoga 

anmärkningar vid några af dessa former, följande den i första 

upsalsen antagna nummerföljd. 

Fam. 1. Synanthereæ. 
18. Filago montana — arvensis Fr. Nov. r. — F. öst. Gallens 

stränder. 
i 

495. Senecio silvaticus. — p. — B. bg. — Lindön; Korslölh. 

— sinuatus. — r.— B. w. st.— (F. w. st.) 

Gallbergen, Korslölh. — Bladen ova¬ 

la — lancelllika bugltandade, Sl jel¬ 

ken upsligande, slak; —hela vexlen 

spädare och ljusare grön **). 

*) SjelF har jag, under de förflutna sonirarne, varit hindrad att gran" 

ska denna trakt. * 

**) Enligt den upgifna karakteren ”foliis tantum sinuato — dentatis,” 

skiljer sig denna form på intet sätt från— f* deticiilalus Wg. fl. 

I (Bot. Not.. 1846 N:r 4.) 4 
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496. Leon/odon * lævigalus. Fr, Nov. r. — F. b. Lindön. S i 11 é n. 

30. Hicracium auricula — major Hu, — r. — F. å. 

497. — murorum. L. Fr. — r. — L. 1. — Lindön. 

Fa m. 8. /io rag in eæ. 

68. Anchusa oflicinalis. b. roseiflora. — r. — J. gr. — Blr. 

ljusröda. 
\ 

Fam. 9. Labia/ee. 

82. Lamium incisum. Fr.; Lindgr. Bol. Not. — Blomfoder- 

.flikar raka *). 

85. Glechoma hederaceum — a, — p. — F. öst. — (Denna 

såsom hufvudform ansedda, har små, vanl. 

brunakliga blad och nedliggande sljelk ; Blmr 

små, af fodreis längd, mörkblå.) 

498. Ajuga pyramidal is — r. — L. Ib. — (B. ösl.) endast få 

ex. funne n. Grönö; Korslolh. 

■ Fam. 11. Personatos. 

499. Veronica Anagallis — r. F. w. st. — n. Köping. 

98—99. Verbascum Thapsus et nigrum. — Dessa lokaler böra 

heldrc vara: F. öst. 

115. Euphrasia ofiicinalis — montana —; är icke montana 

Fr. Nov. öfverensslämmer bäst med — y. 

nemorosa Koch Syn. 

Fam. 82. Asclepiadeas. 

500. Cynanchum Vincetoxicum — r. — F. öst. — (vanl.F. bg.) 

Slrandåsen n. Barkarö: Ka liste n i u s. 

8v.; Hartm., cf-c., men då denna endast är angifven för ”FFaps- 

strander”, torde den här ofvan beskrifna icke vara identisk. Den 

tillhör bestämdt $. silvaticus och härrör af dess vextplats på våta 

och skuggiga ställen. Då jag icke eger exemplar af denticula¬ 

tus, och då den till en del blif\it förd under <S. vulgaris, (se Koch, 

Synopsis fl. G. o.> fl. st.) — har jag uptagit den under ofvanståen- 

de namn. 

*) Hos Fjam. purpureum äro blomfod. flikarne tydligt, ehuru ringa, 

inat böjda, hvilken karakter är lätt gitt observera äfven på torra 

exempl. — Den förras arträtt synes häromkring icke tvifvelaktig. 
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l<am. 13. (le ni ian e ce. 

122. Gentiana oblusifolia — lorde enl. Dr. Ha rimans an¬ 

märkning i Skand. FI. 4. pag. 13 vara en form 

af G. amar. lingulata. 

j Fam. 20. Umbelliferæ. 

143. Alhamantha Libanolis. (lypic.) — Sc noten Pag. 129._ 

rr. L. Ib. — Strandåsen vid Barkarö — 

Syn. Libanotia montana Koch. — Denna 

bar äfven Koch i Synops. såsom hufvud- 

form och anför den af mig anförde var. — 

campestris under — (3 minus — hvarföre 

detta sednare bör anlagas. 

149. Carum carvi — b. roseiflora. p. — F. b. 

Fam. 23. Cruciferæ. 

501. Dentaria bulbifera. — r. — L. I. _ Lindön. 

Fam. 24. Papaver ace ce. 

502. Papaver dubium. — r. J. å. — n. Kolera kyrkogarden 

vid Köping. Sillen. 

Fam. 26. Ranunculacece♦ 

192. Hepatica triloba. b. lilaciniflora p. — L. Ib. Barkarö. 

196. Ranunculus flammula — fluilans. p. B. w. st. (F. w. st.) *) 

Stjelken späd, utdragen ; Bladen långt skaf- 

lade, äggrunda, flytande, mörkgröna. 

Fam. 29. Vio/ariece. 

503. Viola persicæfolia. Fr. — r.— W. st. Stränder n. Barkarö. 

K a 11 s t e n i u s. 

Fam. 32. Geraniaceæ. 
* 

504. Geranium sanguineum. — r. L. bg. —n. Norsa by Munk¬ 

torps S:n. 

Fam. 35. Caryophylleæ. 

505. Stellaria Friesiana. r. — B. k. Skofsta skog. Sillen. 

*) Vexer på ofcersvummade stallen. — Ran. flammula (vulgaris), 

förekommer äfven i rinnande vatten med uprutt stjelk och ljus¬ 

gröna uprätta, aldrig flytande eller skaftade blad. 

4* 
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241. Cerastium viscosum — ulgår; — Sedan jag i Dalarne lärt 

känna den rälla C. viscosum, är den af mig 

uplagne endast en stor, mörkgrön, mycket 

klibbhårig form af C. vulgatum — glan¬ 

dulosum. Fr. 

506. Spergula pentandra. — r. — B. bg. — Korslölh. 

Fam. 42. Halorageæ. 

501. Myriophyllum verticillatum. — r. — W. st. vid Norsa- 

bäckens ullopp. 

Fam. 43. Papilionaceæ. 

508. Lalhyrus palustris. — r. — F. w. st. — Djurgården; n. 

Barkarö. 

Fam. 45. Pomaceæ. 

281. Pyrus malus. — Vexlställe: Korslöl — flere äldre Träd. 

Fam. 46. Rosaceæ. *) 

509. Rubus suberectus. — r. — W. st. — Strandåsen n. Bar¬ 

karö. Kallslenius. 

299. Potenlilla anserina. — b. viridis. (= y. Koch.) (a är = 

a och /9 serisea Koch.) — p. f. — F. w. st. J 
Fam. 55. Chenopodieæ. 

510. Chenopodium glaucum. — rr. — J. t. — Endast få ex. i Köping. 

Fam. 56. Ulmaceæ. 

353. Ulmus montana. Enl. Dr. Ha r t m a ns anmärkn. 0 Bot. Not. 

1844 N:o 9—10) torde det vara tvifvelaktigt om 

denna är den rätta U. montana. Fr. M. 111. — Jag ! 

ansåg då Ulmus campeslr. och U. montana Fr. 

såsom synonymer. För närvarande kan jag ej efter 

minnet allenast afgöra, hvilkendera af dessa arter 

här finnes, då exemplar af dem fela. 

*) Yrid Rubus saxatilis var. står (sid. 139 r. 16) elongafa i st. f. 

elonga/MS. — Lokalen vid Urtica dioica sid. 145. bör vara —J. t, 

— och L. b., dess förmodligen ursprungliga lokal, bör anföras i 

parenthes. — Sid. 141 r. 15 Rumex acetosella — viridis står J. ost. ; 

— i st. för F. ö. st. — Sid. 153 r. 7 Poa anua — pan.øersicolori 

— i st. f. virsic. — Sid. 153 r. 20 Festuca ovina — står — F.bl.i 
ryrf»' 

— läs: F. b. — 

✓ 
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Fam. 62. Abielineæ. 

312. Pinus silvestris. — Af denna art förekommer häromkring 

på torr, sandig betesmark, tvenne små träd (3_ 

5 alnar höga) alldeles lika hvarandra, med korta 

(i—f tum) barr; grenarne lätt smågreniga, och 

hela vexten af ett gråaktigt och hopkrympt ut¬ 

seende, ehuru stammen är rak och årsskotten i 

toppen mast reguliera. Då dessa vexa blandade 

med de val. af ungef. lika ålder och bibehållit 

sig oförändrade i flere år, har jag troll mig med 

några ord omnämna dem. 

Fam. 61. Orchideæ. 

511. Gymnadenia conopsea. — r. L. lb.Planteringshagen. Sillen 

Fam. 80. Cyperacece. 

512. Carex loliacea. — r. B. w. st. n. Skofsla Skans; Sillen. 

Fam. 81. Gramineae. 

454. Phleum pratense — nodosum Hn. 3. f. — F. ä. (b. &c.) 

464. Agrostis canina —* b. pallida — r. F. ä. Kungsör o. fl.' 

st. Blomvippan blekgul. 

468. Aira cæspilosa — b. pallida — r. F. ä. Gröuö; bland den 

vanliga; Bl.vippan blekgul. (= pallida Kock 

Syn.?) 

480. Schedonorus lectorum — campestre — r. F. ö. st. — 

Hela vexten rödbrun och myckel hårig; 

tält tufvad. — Sandstränder vid Barkarö. 

513. Lolium arvense. — r. — J. t. — Linåkrar n. Korslölh. 

; II. Literatur. 
1. Musci Sueciæ exsiccati, quos edidit Sv. Job Lindgren. 

Fascic. 111 el IV. Gcvaliæ, Land in. 1844. — 4:o — 

(4 r:dr b:ko.) 

Denna vackra exsikkalsamling, som för flera år sedan af 

Hr. Lindgren påbörjades medelst ulgifvaude af första och an¬ 

dra fasciklarne, (hvilka i ett mindre antal exemplar uplades, 

så alt de numera ej kunna erhållas), saml derefter 1838 af 

Hrr The denius och Sillen fortsattes med fasc. 5—8 (se 



Bol. Nol. 1839 sid. 68), har nu af H:r Lindgren åleruplagils 

i det han mol si u lo t af sislförflutna året medhann atl få 3 och 

4 fasciklarne ordnade och kringdelade (icke 1844, som man af 

titelbladets Iryckningsår skulle kunna förmoda); och ämnar han 

så snart sig göra låler, ulgifva 9—10 fasciklarne. 

Närvarande tvenne fasciklar, som utgöra elt band, innehål¬ 

la tillsamman 50 mossarter i valda, så vidt ske kunnat kom¬ 

pletta, rika exemplar och ej sällan flera former; hvarje art är 

födsedd med etikett innefattande upgift på namn och insamlings¬ 

ställe. — Följande arter förekomma i dessa fasciklar, hvilkas 

nummerföljd går från 51 till 100. 
. 

N:o 51 Hypnurn purum L. från Kinnektille och Hälleberg 

i Yestergötland (steril); 52 H. abietinurn L. Vestergölland i 

trakten af Lidköping (steril); 53 H. alopecurum L. Kinnekulle 

supra stratum lam calcareum rubrum quam arenarium (steril); 

54 H. calenu/alum Brid. Kinnekulle in strato caic. rubr. infra 

Vesterplana dc. (steril); 55 H. Starhii Brid. Vestergölland in 

prato Kringelängen Par. Rackeby; 56 H. commutatum Hedw. 

Kinnekulle; 51 H. loreum L. ad latera montis Hälleberg; 58 

Bryurn cernuum Bruch et Sch. Kinnekulle in strato arenar. in- 

fra Klefva; 59 Br. /acuslre Brid. fol. latioribus, capsula sub- 

horizolUali, peristomii interni processus pertusi. Vestergöll. ad ripas 

arenosas lacus Wenern in par. Rackeby; 60 Br. arcticum 

Bruch prope lacum Wenern ad ripas arenosas rivi TotTtabäck 

extra Lidköping, dc.; 61 Br. inclinatum Br. et Sch. Rackeby 

Vestergöll.; 62 Br. uliginosum Br. et Sch. Kinnekulle prope 

pagum Ornekulla; 63 Br. nutans Schreb. Stockholm; 64 B. 

intermedium Brid. (”forma capsulis brevioribus”) Westergotl. 

Rackeby; 65 B. psendotriquetrum Schwægr. Kinnekulle supra 

Ruslsäler; 66 B. bimum Schreb., Br. et Sch. (caps. brevioribus 

et longiorib.) Kinnekulle in fodina prope Hönsäler; 67 B. ca¬ 

pillare Hedw. (form. a et fi Br. el Sch.) Westergölland; 68 

B. pallens Sw., Br. et Sch. — forma a Br. et Sch. ad ripas lac. 

Wenern in Par. Rackeby, forma microsloma Kinnekulle prope 

örnakulla et Trufwe extra Lidköping; 69 B. ceespiticium L. 

— 2 former från Westergölland ; 70 Br. erylhrocarpon Schwægr.. 



Weslergöll. ad ripas lac. Wenern; 11 Br. argenteum L. från 

Ronneby i Bleking och forma caps. pallidioribus från Wester- 

götl.; 12 Timmia megapolilana Hedw. Kinnekulle in stral. 
\ 

aren.; 73 Bart ram ia fontana Brid. Kinnekulle et Hälleberg; 

14 Orlholrichum ciipu/alurn Holfm. el forma caps. emersa — 

(3 Br. el Sch. (Or. FlÖrkii Hornsch. sec. Br. et Sch.) Kinne¬ 

kulle; 15 O. st ar w ii Hoppe el Hornsch. sec. Br. et Sch. Kin¬ 

nekulle prope Husaby quarnar; 16 O. unomalum Hedw. Kin¬ 

nekulle; 11 O. affine Schrad. (caps. longior, el breviorib.) 

Westergötland; 18 O. fasligiafum Bruch Weslergöll.; 19 O. 

speciosum N. a b Es. Weslergöll.; 80 0. coarctatnm P. B. Kin¬ 

nekulle in Österplanavail; 81 0. crispulum Hornsch. Wesler¬ 

göll.. in Lindö territorii Kålland; 82 0. stramineum Hornsch. 

Kinnekulle; 83 0. diaphanum Schrad. Kinnekulle; 84 Poly- 

trichum gracile Menz. Upland Irans Jumkil ; 85 Pogonalum 

nanum Brid. Weslergöll.; 86 P. aloides Brid. Weslergöll.; 81 

Atrichum tenellum Br. et Sch. Weslergölland ad ripas lac. We¬ 

nern; 88 Racomitrium fasciculare Brid. Slockholm; 89 R. 

ericoides Brid. (fructif. et sler.) Weslergöll.; 90 Diera/ium gra¬ 

cilescens W. el M. Kinnekulle in stral. aren. versus Husaby; 

91 Dryptodon pulvinatus Brid Kinnekulle; 92 l)r. incurvus 

Brid. (Grirn. elalior Bryol. Europ.) in saxis graniloid. prope 

Wenern in paroec. Rackeby W. Golhiæ; 93 Dr. leueophæus 

Brid. Kinnekulle prope Husaby; 94 Didymodon capillaceus 

Schrad. Kinnekulle; 95 Trichostomum rigidulum Sm. Kinne¬ 

kulle in slral. aren.; 96 Barbula subulata Brid. Slockholm; 

91 Phascnm subulalum L. Rackeby; 91 Schistoslega osmunda- 
v 

cea W. el M. Kinnekulle supra Hellekis; 99 Poltia truncata 
\ 

(3 major Br. et Sch. (Gymnosl. inlermed. Sclucægr.) .Wesler¬ 

gölland ad Lidköping; 100 Jungermannia erenulala Sm. Rackeby. 

Denna förteckning visar att dessa fasciklar innehålla gan¬ 

ska många intressanta mossor. Af en eller annan bland dem 

har det för Utg. varit omöjligi all för närvarande prestera så i 

alla hänseenden fullständiga och rikhaltiga specimina som han 

önskal; dessa äro dock ganska få, och, cfler hvad han särskildi 

undenällat Ref., ämnar han, så snart sig göra låler, undanrödja 



denna brist genom meddelande af nya komplettare exemplar, 

och hoppas han att kunna låta åtminstone några sådana såsom 

suplemenler åtfölja de nya fasciklar, med hvilkas redigerande 

och ordnande han nu är sysslosalt. Måtte Skandinaviens Bota¬ 

nister* genom att med intresse omfatta dessa fasciklar, såväl 

bidraga dertill, att den lidsupofring och kostnad, som insamlan¬ 

det och utgifvandet medfört, någorlunda må varda ersatta, som 

ock lemna Ulg. en upmunlran all så fort ske kan publicera nya 

häften af delta verk, hvilket, jemte det alt detsamma i yttre 

hänseende upfyller alla fordringar, är af obestridlig vigt och 

nytta för en säker kännedom af Sverges mossor! 

2. Salices Lapp o nise descripsit N, J, Andersson, Phil, Mag, 

Cum Jiguris XXVIII spectarum, Upsaliæ, Wahlström 

et c:o 1815. 90 pag. 2 tab. 8:o h. 

Bland de vexlslägten, hvilka till en hufvudsaklig de) till¬ 

höra fjelltrakter och i den högre norden hafva sitt förnämsta 

centrum, inlager Pil-slägtet en så mycket ulmärklarc plats, som 

arter af detsamma så väl bilda hufvudmassan af den träd- eller 

rättare busk-arlade vegetation, som bekläder fjällens sidor, som 

ock äfven bland buskarlerna upstiga högst på deras loppar, ehu¬ 

ru de der få utseende af små par tum höga örter. Delta slag¬ 

te har ock mycket ådragit sig de Svenska Bolanislernes upmärk- 

samhet alltifrån Rudbecks tid; en upmärksamhet som ännu 

mera lifvats af den mångfald, hvarunder dess arter framträda 

och som gör att deras urskiljande, ordnande och diagnosliseran- 

de är förcnadl med så många svårigheter. Det är under sedna- 

re tid förnämligast Wahlenberg och Fries, som man har 

all tacka för en noggrannare kännedom och anordning af detta 

slägles skandinaviska arter. Då nu isynnerhet den sistnämndes 

åsigl af detta slägle och dess många former, ehuru i grunden 

sig lika, dock tid efter tid allt mera utvecklats och fullkom¬ 

nats, har han äfven framställt den i särskilda afhandlingar och 

upsatser; all få hvad så väl han som andra uttalat i detta äm¬ 

ne på ett ställe samladl och ordnadt, var af vigt för enhvar 

som önskar skaffa sig kännedom om delta intressanta slägle; och 



del är della som Förf. i närvarande, såsom akademiskt specimen 
/ 

ulgifna arbete, efter sitt eget lillkännagifvande, velat göra i 

fråga' om de Lappska arterna och sålunda öfver dem lemna en 

någorlunda fullständig synopsis; ett förelag, hvarlill han med 

skäl kan anses så mycket mera berättigad, som han under tvpn- 

ne år varit i tillfälle alt sjelf i deras hemland med upmärk- 

samhel följa deras utveckling och studera dem, hvarigenom han 

blifvit i tillfälle all medelst egen erfarenhet och egna iaktta¬ 

gelser rikta det, som andra författare om dessa arter fram¬ 

ställt. Och att han med olröllad noggranhel och förkärlek ob¬ 

serverat della mångformiga slägte, derom bär afhandlingen de 

ojäfakligasle bevis. 

Sedan Förf. i en kort inledning framställt så väl syftemå¬ 

let med denna afhandling, som de fräuimande samlingar han vid 

dess utarbetande varit i tillfälle begagna (hvaribiand särskildt 

här torde böra nämnas Prof. Fries'), öfvergår han till en 

framställning af »historia Salicum intra patriam litteraria» 

(s. 4—8), hvarvid den af Hartman (Bot. Nol. 1841) lemnade 

nomenklatur öfver Rudbccks plancher först meddelas. Deref- 
% 

ler följer en kort öfversigl af Linnés tillgöranden i fråga om 

de lappska arterna, äfvensom nomenklatur öfver de i hans Flo¬ 

ra Lapponica uplagna Salices. Sedan Förf. vidare kort ligen re¬ 

dogjort för öfrige Svenska Botanisters behandling af della släg¬ 

te, framställer han med få ord den plan han följt vid sin af¬ 

handling, hvarvid han lillkännagifver alt han icke ansett sig bö¬ 

ra såsom nya arter framställa de ofta myckel afvikande former, 

som bland pilarna förekomma, ulan hellre följa sina store före* 
/ 

gångares fotspår. — Förf. lemnar derefter en öfverblick af 

»Geographia Salicum» (s. 8—10) nemligcn med hänseende till 

förekomsten inom Lappland. Följande Wahl en bergs indel¬ 

ning af Lappland i 4 regioner, anförer han de arter, som för 

hvardera kunna anses mest karakteristiska; således är det 

aur it a, cinerea, depressa och canescens som företrädesvis bebo 

den nedersta delen af reg. silvatica, hvars mellersta del deremot 

ulmärkes af S. myrt i/loides, versifolia, Jinmarkica (med myr¬ 

to ides), under del alt S. Lapponum och Caprosa (med gran- 



s* 

dif alia) äro ymniga i dess' öfversla afdelning. — S. nigricans 

och phylicafolia rned la I ri k a former luxuriera i Dedra delen 

af reg. subsil vatica, under del S. lanala förskönar den öfra. I 

nedra afdelningen af reg. subalpina Irifvas en mängd pilarier, 

men S. hastala lyckes företrädesvis der frodas, liksom S. glau¬ 

ca i öfra delen af samma jegion. I reg. alpina äro »S. relicu- 

lala, myr sinit es och arbuscula utmärkande för den lägre saml 

S. ovata, herbacea och polaris för den öfra delen. Vid den¬ 

na framställning har Förf., enligt sill eget medgifvande, bufvud- 

sakligen faslal sig vid Luleä Lappmark, säsom varande till lägel 

den mellersta och lill beskaffenheten den mesl alpinska. — 

Slull igen lernnas i v Dispositio Saliciunni (s. 10—12) en öf- 

versigt af Fries’ upslällning, hvilken Förf. lagl lill grund för 

sin bearbetning. — Härefter öfvergär Förf. lill diagnostiken och 

beskrifningen af de lappska (och i allmänhet inom Skandinavi¬ 

en alpinska) arterna, hvarvid, sedan släglkarakleren är fram¬ 

ställd, följande 25 arter uplagas med sina former och underar¬ 

ter i efterstående ordning: S. pentandra L., (med S. lelrandra 

såsom var.), S. amygdalina L., S. lanula L., S. Lappo num L, 

(méd underarten leucophylla (Willd.) Fr.,) S. canescens Fr., 

S. Caprcea L. (med S. grandifolia Ser. såsom underart), »S. 

cinerea L., S. aurila L., S. laurina Sm. (med S. Stl e sia ca 

(Wiram.) Fr. lill underart), S. phylicæfolia L. (med en bybri- 

dilet S. glauco-phyllicæfoliaj, S. haslala L. (med S. hastata- 

relicu/oides och S. hast al a-he.rbaceo ides såsom utmarklare 

varieteter, samt S. # hyperborea och S. herbaceo-hasl al a så¬ 

som underarter eller hybrider), S. depressa L. (under 3 for¬ 

mer: cinerascens, livida och bicolor), S. nigricans Sm. (med 

formerna eller hufvudvarieteterna borealis, campestris och sub- 

phylicæfoliu (S. nigr. majalis fr.), S. punctata YYahlenb., *S. 

versifolia Wahlenb. (med underarten S. ~ myrt oides Fr.), &. 

myrlilloides L., S. tinmarkica Willd., Fr., S. glauca L. (med 

hybridilelen S. nigricanti-glauca), S. myrsinites L. (med un¬ 

derarten S. myrs. procumbens Fr. och hybridilelen »S. glauco- 

myrsinites), S. arbuscula L., S. ovala Ser., S. reticulata L., 

& retusa * sarmentacea Fr. (ej fuuuen i Sverge ulan blott i 
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roellersla och sydveslra Norge), S, herbacea L., saml S. pola¬ 

ris Wahlcnb., bvarjerolc i tilläggen uptages S. Dapknoides 

Vill. bloll funnen i Dalarna och mellersta Norges lägre Irakier. 

— Till slut meddelas, lill underlättande af den praktiska an¬ 

vändningen, en analytisk tabell öfver de i arbetet uplagna ar¬ 

terna, hvarvid hängskaflens, kapslernas, hängfjällens samt stiftens 

beskaffenhet tagas lili grund. 

Hvad sjelfva afhandlingen angår, lemnas för hvarje art 

först diagnos, derefter synonymi, hvarvid afseeude förnämligast 

Tastes på svenska författare; vidare vexlställen; så i ordningen 

utförlig beskrifning, som följes af en förteckning på de särskil¬ 

da former, hvarunder arten uplräder, med hänseende till blad¬ 

form, kapslernas beklädnad, vexlställe och andra yttre omstän¬ 

digheter, ulan all dessa former eller varieteter utmärkas med 

egna namn; derefter meddelas åtskilliga anmärkningar, samt 

slutligen framställning af underarter, hy brid ite ler dc., med de 

anmärkningar, hvarlill dessa kunna gifva anledning. 

Afhandlingen prydes af tvenne plancher, som innehålla 28 

trogna af Förf. sjelf tecknade nilida figurer af fruklhänge, kaps¬ 

ler och blad af de i arbetet uplagna arter. Dessa figurer, i 

förening -med de noggranna beskrifningarne, de under hvarje art 

uptagna serier af formförändringar och de på egna observatio¬ 

ner grundade särskilda anmärkningarne, för hvilka rummet icke 

tillåter här mera sprcielt redogöra, skola, enligt Ref, öfverly- 

gelse, i hög grad bidraga att underlätta studiet af delta slägles 

roångformiga närbesläglade arter samt sprida kännedomen om 

desamma; äfvensom de gif\a ett beslåndande värde åt delta ar¬ 

bete, som redan i del hänseendet är fortjenstfullt, alt man här 

på ett ställe har samladl och ordnadt hvad våra utmärhlasle 

naturforskare på spridda ställen framställt rörande ell slagte, 

som är karakteriserande för den högre norden. 

Arbetet är (ill del yttre vackert, åtskilliga tryckfel äro 

särskildi anmärkta och rättade; språket är väl på ell eller an¬ 

nat ställe mindre korrekt, men denna omständighet upväges fullt 

af arbetets öfriga förljenslerr 
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3. Conspectus vegetationis Up/andicæ, anciore Dr. Joh. 

Aug. SchagerslrÖm. Upsa/iæ. Acad. Typogr. 1845. 83 

/røg. 8.0 Å. 

Liksom näsl förut refererade arbete, är äfven delta utgif- 

vel såsom akademiskt specimen, till ämne hvarför Förf. valt 

framställningen af vegetationen i det fruktbara, i så många hän¬ 

seenden märkvärdiga intressanta Upland; ett företag så myckel 

mera prisvärdi, som man, då man ändanlager trakten kring Up- 

sala, haft i högsta grad ofullständiga och spridda Underrättelser 

om vegetationen i denna rika och i vextgeografiskl afseende in¬ 

tressanta provins. — Sedan Förf. såsom en slags inledning re¬ 

dogjort för de forskare, som genom sina skrifter bidragit till 

all göra Uplands vegelalion känd (bland hvilka 0. Celsius 

är den äldste), och dervid anfört de arbeten, i hvilka de ned¬ 

lagt sina underrättelser, öfvergår han till framställningen af 

landskapets geognosliska beskatFenhet. Ingenstädes når landet 

en höjd af 300 fot öfver hafvel; största del är slät jemn och 

utan berg; i andra trakter äro väl berg, men af obetydlig höjd, 

hörande till urformalionen. Spårr af öfvergångsbildningen före¬ 

komma på några ställen, ulan att dock bilda något sammanhän¬ 

gande lager. Diluvial-bildningar äro dcremol betydliga och for¬ 

mera flera åsar. Sedan dessa momenter blifvil närmare utveck¬ 

lade, fortgår Förf. till en framställning af Uplands klimat, der¬ 

vid lufttemperaturen först tages i betraktande, så alt redogörel¬ 

se lemnas för dess föhållande så väl i Upsala och Stockholm, 

som ock, så vidt materialierna tillåta, i de trakter, med hvilka 

Upland i vegetativt hänseende sedermera jemnföres, neml. 
o 

Strengnäs, Vesterås, Falun, Abo, Petersburg; derefter följa jord- 

och käll-temperaturen, i sammanhang hvarmed ordas om de 

isolherma, isochimena och isolhera linier, hvarunder Upland 

ligger; vidare framslälles regnmängden, samt slutligen årstider¬ 

na, med speciell hänseende till de vegetativa fenomenen. — 

Tredje kapitlet innefattar en jemnförelse mellan vegetationen i 

Upland och i angränsande provinser äfvensom i de transmarin- 

ska trakter som ligga antingen under samma latitud eller sam¬ 

ma isolherm som Upland. De svenska provinser, med hvilka 
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jemnförelsen eger rum, äro Södermanland, Veslmanland, Dalar* 
o ^ 

ne, Gestrikland; de Iransmarinska åter utgöras af Åländska öar* 

ne, Finland, Ingermanland, Estland, Liffland, Kurland, samt slut- 
•• 

ligen Osel och Dagö. — Härvid upräknas de vexler, som för 

hvarje särskild bland dessa trakter kunna anses som nicra ka¬ 

rakteristika och utmärkande den från Oplands vegetation, äfven- 

som de vexter i noter anmärkas, hvilka i Dalarne, Gestrikland 

och Upland hafva sin nordliga gräns i östra Sverge. Det blef- 

ve alltför vidlyftigt alt här närmare referera dessa jemnförelser, 

hvilka i vexlgeografiskt hänseende äro af intresse och i fråga 

om hvilka Ref. får häuvisa till sjelfva afhandlingen. Såsom för 

Upland karakteristika och antingen alldeles icke eller ock en¬ 

dast på ett eller annat ställe utom detta landskap funna inom 

Sveige, anföras: Crepis nicæensis, Symphylum orientale, Sal¬ 

via pratensis, Dracocoph♦ thymiflor., Ranunculus cassubicus, 

Fumaria Vaillanlii, Lavatera thuringiaca, Viola uliginosa, 

Poterium Satiguisorba hirtum, Prilii lar ia, Polamog. zoste- 

raceus, Schedonorus inermis, Glyceria conferta # botlnica, 

Agroslis spica venti * purpurea♦ — I fjerde kapitlet fram- 

slälles de regioner, hvari Upland kan indelas. Visserligen är 

hela provinsen i allmänhet jemn och ulan betydligare berg; 

dock kan man der, med afseende på vegetationen, urskilja 2 

regioner, neml. slätllaudsregionen och den mera bergiga delen; 

den förra innefattar största delen af Upsala län jemte de sydli¬ 

ga socknarna af Fjerdhundra och en del af Stockholms län. 

Denna trakt är den mest odlade och fruktbaraste; har få och 

obetydliga berg och brist på skog ulom i nordliga delen, der 

skogarne utgöras af barrträd; löfskog förekommer nästan endast 

i trakten af sjöarne. — Den bergiga regionen sönderfaller i 2 

delar: den vid kusten belägna och den mera kontinentala. Den 

förstnämnda intager den betydligaste delen af Stockholms län 

och en obetydlig del af Uplands; den är rikare på både barr- 

och löf-skog; plantæ camp. et rudcrales äro här mera sällsynta 

eller saknas alldeles. Den sednare deremot omfattar Fjcrdhun- 

dra (utom den allra sydligaste delen) och en liten del af an¬ 

gränsande Upsala län; denna trakt är den minst fruktbara del 



62 

aT Upland, emedan jordmånen här ej ulgöres hufvudsakligasl af 

lera, ulan är mera sandig och sienig; i norra delen åro flera 

kärr och morass. Efter dessa förberedande framställningar, öf- 

vcrgår Förf. till sjelfva upräkningen af LFplands vasculära vexler, 

hvarvid han följer F ries’ Stimma veget ab. Scandinavice. Vid 

hvarje vext anföres den eller de regioner, hvari den förekom¬ 

mer, äfvensom speciela vextställen äro för de sällsyntare uptag- 

na i noter; de som kunna anses såsom af främmande ursprung 
\ 

äro särskildt utmärkta.' Om man frånräknar dessa, äfvensom 

underarter och varieteter, uplagas i förteckningen omkring 810 

landskapets tillhöriga hufvudarter. Bland dessa förekomma nå¬ 

gra nya: t. ex. Euphrasia parvifiora : caule obsolete 4-angulo 

a medio florifero, simplice I. a medio ramoso; fol. ovalis, cau- 

Iinis angustioribus obloDgis, floralibus latioribus rhombeo-ovatis, 

omnibus utrinque serrato-dentalis, flentibus 2—5 plus minus cu¬ 

spidatis, nullis comosis; labii superioris laciniis leviter bi- l. 

obsolete tri-denlatis, subintegris, demum recurvatis; lobio in¬ 

feriori tubum curvatum superant e, trifido, laciniis emargi¬ 

natis æqnalibus; corolla extus pilosa, intus subglabra, exigua, 

pallida; calycis costis nigropunctatis; cups. oblonga basi at- 

tennuata, apice truncata; seminibus ovali-lanceolalis albo-cosla- 

lis. — E. migrant ha Reichb.? — Glyceria conferta Et\ # 

botlnica: proxima Gl. conferlæ Fr. sed differt panicula race¬ 

mosa conlracla, ramis brevioribus, imis bina Lis, floribus acutis. 
i 

— Batracluum pantothrix (Ran. paucislamineus Tausch., Koch 

Syn. ad. 2) med underarten: B. # crassicaule (Ran. Baudolii 

Godron & Koch Syn. ed. 2); B. peltatum (Ran. aquatilis «, (3 

Koch Syn. ed. 2); dessa arter och former diagnosticeras, hvar- 

emol blotta namnen anföras af Hieracium Retzii Fr., B. cæsium 

Fr. med var. sinuatum Fr. Om dessa och flera andra hoppas vi att 

genom Fries’ Summa Veget. Scand. snart få närmare kunskap. 

Delta arbete som kastar mycket ljus öfver de vextgeogra- 

fiska förhållanderna i mellersta Sverge, är till del yttre vackert; 

en del tryckfel förekomma, af hvilka dock de betydligare äro 

i rättelserna anmärkta. 
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IH. H varjehanda* 

1. Under loppet af Mars månad hafva ändlligen de af Stän¬ 

derna beviljade medel lill vetenskapliga resor samt lärda verks 
✓ 

och tidsskrifters ulgifvande blifvit definitivt fördelade. Ulg. af 

denna tidsskrift hugnades icke med någon andel deraf, oaktadt 

Kgl. Vetenskaps Akademien äfven denna gång förordat hans 

gjorda ansökan. Till följe häraf och för att ej ådraga sig en i 

hans ställning alltför känhar förlust, ser han sig nödsakad alt 

afslå från sin afsigl och önskan all utvidga tidsskriften. — Med 

afseende på ofvannämnda fördelning af åtskilliga medel till ett 

sammanräknadl belopp af 11,504 r:dr 32 sk. b:ko torde här bö¬ 

ra nämnas, dels alt lärare vid Upsala Universitet erhöllo 6700, 

vid Lunds deremol blott 1000 r:dr b:ko, dels ock all Nalural- 

historien fick ålnöja sig med 500 r:dr, tilldelade Prof. Zetler- 

sledl såsom understöd för utgifvandel af femte delen af r>Dip- 

tera ScandinaviaeDet öfriga disponerades till fysiska, medi¬ 

cinska, linguisliska, pedagogiska, historiska m. fl. resor och ar¬ 

beten. Så l. ex. erhöll Prof. Svanberg i Upsala 1500 r:dr 

till en resa i fysiskt ändamål till England, Frankrike, Tyskland; 

Prof. Tullberg i Upsala likaledes 1500 r:dr till en resa för 

att kopiera och kollationera syriska handskrifter; Prof. Sch rö¬ 

der i Upsala ytterligare 500 r:dr till ulgifvande af en ”handbok 

i filosofiens historia”; Docent Bergste dt i Upsala 1200 r:dr för 

alt utvidga sin insigt i Sanskrit; Doc. Sved bom i Upsala 2000 

r:dr för en utrikes resa till inhämtande af kännedom om un¬ 

dervisningsverk och undervisnings-metoder; till ulgifvande af en 

pedagogisk tidskrift 1000 r:dr, allt b:ko, o. s. v, 

. 2. De af Ingeniör J. A. Vabl berg under dess resa i sö¬ 

dra Afrika gjerda samlingar hafva samtligen blifvit inköpta till 

riksmuseum för 19,500 r:dr b:ko. Man är nu sysslosatt med 
t 

deras uppställande och ordnande. 

■# 

3. Från vår resande landsman Friherre G. W. v. Diiben 

har bref ankommit daleradt Singapore d. 15 Okt. 1845. Han 

beskrifver deri besöket i Aden, Muskal, Bombay, ön Elefanla, 

I 
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Pulo Penang och ankomsten till Singapore, hvarifrån resan snart 

skulle forlsältas till Wampu. 
$£* ■ • 'i.;l 

4. Enligt de i 6:e häftet af l:a bandet af Naturhistorisk 
* — 

Tidsskrift (ny række) meddelade underrättelser om den i Kö¬ 

penhamn stiftade botaniska bylesförening, utgjordes denna af 

31 ledamöter. 1 ställe för Docenten Kamphöveuer, som är 

stadd på en resa kring jorden, hade Cand. pharmac. G. Jensen 

blifvil vald till ledamot af Direktionen. Alla meddelanden rö¬ 

rande denna bylesförening komma att lemnas i nyssnämnda tids¬ 

skrift. — Med anledning deraf, att på ofvaunämnde ställe i 

samma tidsskrift yttras, att utg. af Bot. Not. uti N:o 8 af de¬ 

samma för 1845 uttalat tadel öfver långsamhelen i erhållandet 

af underrättelser rörande denna förening, anser Utg. sig förplig- 

lad nämna, att hvad han der yttrade alldeles icke gick ut på 

eller afsåg något del ringaste tadel eller klander öfver uleblif- 

na underrättelser om sjelfva föreningen, ulan allenast ett rätt¬ 

färdigande för del han icke, såsom han vid refererandet af för- 

handlingarne vid Naturforskare-mötet i Kristiania låfvat, uti 

sin tidsskrift meddelat den dervid från Hr Lange aflemnade 

plan för inrättandet af en sådan förening, hvilken plan han ej 

var i tillfälle att på stället afskrifva, men som han erhöll löfte 

att ofördröjeligen få till publicerande mottaga; ett rättfärdigan¬ 

de, som var så mycket mera på sitt ställe, som han från flera 

håll erhållit ej blott förfrågningar om denna plan, ulan ock på¬ 

minnelser alt genom dess publicerande upfylla det gifna löftet. 

5. H:r Lilja i Billingc har i del root slutet af förra 

året utkomna numret af "Tidning för trädgårdsskötsel* Æc. fram¬ 

ställt planen till en på aktier ställd blomslerförening, hvari del- 

lagarne, genom erläggande af 2 r:dr r:gs per aktie under året, 

ega all från H:r Lilja erhålla 20 sorter blomsterfrön och 2 

georginröltcr. För vinnande af närmare kännedom om denna 

plan får Utg. hänvisa (ill nyssnämnda tidning. 

LUND, tryckt uti Lundbergska Boktryckeriet, 1816. 
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h Original-Afhandling’* 
Förste Anhang til Beretningen i Botaniska Notiser 1846 

N:o 3 ; af N. L u n d. 

Hermed overleverer jeg det botaniske Publikum en Frem¬ 

stilling af det norske Finmarkens phanerogame Flora, Frugten af 

2AarsReise i dette arcliskc Land. For at gjöre Fremstillingen saa 

fuldstændig, som det stod i min Magt, har jeg suppleret mine 

egne Antegnelser over Finmarkens Vegetation med Gunneri 

og Wahlenbergs Observationer samt Læsta d ii, Blytts og 

Deinbolls Meddelelser til Fries, Har t man og Forfatteren, 

overalt angivende, hvor jeg öser af en fremmed Kilde. Med 

Taushed har jeg forbigaaet saadanne af Gunnerus citerede 

Væxter (Sagittaria sagit t tfo/ia &*c.), om hvilke jeg med höi 

Grad af Sandsynlighed kan antage, at de hidröre fra Feiltagelse. 

At en og anden i Finmarken observeret Væxt kan, trods al Om- 

hyggelighed, savnes i nedenstaaende Fortegnelse, tör jeg ikke 

nægte; jeg har imidlertid af flere Grunde troet ikke al burde 

fordröie Udgivelsen af samme, da Manglerne uden Skade fol¬ 

det Hele kunne suppleres i el Tillæg **). » 

*) I et andet Anhang agter jeg at levere Observationer over kriti>ke 

Væxter fra Finmarken. 

**) Ved denne Leilighed bör jeg ikke undlade at bringe i Erindring, 

hvad Flere synes at have overseet, at Væxtfortegnelsen i min ”Reise 

igjennem Nordlandene og Finmarken”, ifölge Bogens egne Ord Sid. 

99, alene ”omfatter de phanerogame Væxter, som jeg observerede 
» 

i Vestfinmarken 1841.” I Naturforskernes Forhandlinger ved Mö¬ 

det i Stockholm 1842 Sid. 250 i Opsatsen om Naturvidenskabelighedens 

Tilstand i Norge characteriseres hiin Fortegnelse som ”meget ufuld- 

at 

af 

stændig”, hvilket er ganske rigtigt under den Forudsætnin 

jeg havde havt til Plan at levere en fuldstændig 

(Bot. Not. 1846 N:r 5.) 

n f 

Fremstilling 

5 

( 
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SYNANTHEREÆ Rich. 

Matricaria inodora L. Almindelig paa dyrkede Sleder i Bir¬ 

ke- og Fyrre-Regionen over hele Finmarken. 

— inodora — salina Wallr. Almindelig i Havstrands-Re- 

gionen over hele Finmarken. 

Achillea Millefolium L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regio¬ 

nen over hele Finmarken fra Havels Niveau til over 

Birkegrændsen. 

— Millefolium — alpeslris Wimm. Hisi og her i Birke-Re¬ 

gionen over hele Finmarken. 

Artemisia vulgaris L. Sparsom i Fyrre-Regionen i det sydlige 

Finmarken. 

Gnaphalium norvegicum Gunn. Almindelig i Fyrre- og Birke- 

Regionen over hele Finmarken fra Havels Niveau 

till over Birkegrændsen. 

— supinum L. Almindelig i Birke- og Slelfjelds-Regioneu 

over hele Finmarken. 

— dioicum L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen over 

hele Finmarken fra Havels Niveau lil heniruod Bir- 

k^grændsen. 

— alpinum L. Almindelig i Slelfjelds- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken. 

—carpalhicum Wahl. Kaulokeino ifölge Læstadius. 

Arnica alpina L. Sparsom i Slelfjeldsregionen paa Fjeldene i 

Nærheden af Tromsöe. 

Finmarkens phanerogatne Flora; men, da det efter min udtrykke- 

lige Erklæring kun har været Hensigten, ut levere fn Fortegnelse 

over de Væxter, jeg selv observerede i Finmarken, bliver denne 

Dom ubegrundet, og beviser ringe Kjendskab til det bedömte Skrift. 

Jeg har hidtil med Taushed forbigaaet hiin Dom, da den ligefrem 

gjendrives af Bogens Plan, og skulde fremdeles have forholdt 

mig taus, naar jeg ikke vidste, at Opsatsens Forfattere, som alle 

ere kjendte som udmærkede Videnskabsmænd i sit Fag, men hvor¬ 

af Ingen udgiver sig for Auctoritet i Botanik, med Glæde ville 

modtage Oplysning om en Uretfærdighed, som det sikkerlig aldrig 

har været deres Hensigt at begaae. 
o o 
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Cineraria alpina L. Udgaaer indtil videre af Finmarkens Flo¬ 

ra, da dens Voxesled Bomenieid ligger 3 Mile in¬ 
denfor den russiske Grændse. 

Senecto vulgaris L. Sparsom paa lavere Steder i Fyrreregio¬ 
nen indtil Alten. 

Asler Tripoltum — arcticum Lund. Sparsom i Havsirandsre¬ 

gionen i Fælledsdislriklerne, f. Ex. i Jarfjorden. 

Erigeron acris — virescens Lund Chr. Flor. Almindelig paa 

lavere Steder i Fyrre- og Birke-Regionen indtil 
Fælledsdislriklerne. 

elongatus Ledeb. Ikke ualmindelig i Fyrre- og endeel 

af Birke-Regionen i det sydlige Finmarken indtil 
Alten og Varanger. 

alp tnu s L. Hist og her i Birkeregionen over hele Fin¬ 

marken indtil Hammerfest og Tambsöen. 

»uni flo rus L. Almindelig i SI e t fje Ids— og endeel af Bir¬ 

ke-Regionen over hele Finmarken. 

unijlorus pulchellus Fr. I Sietfjeldsregionen. 

Solidago Virgaurea —- lapponica L. Almindelig i Fyrre- og 

Birke-Regionen over hele Finmarken. 

Petasites frigidus (Tussilago frigida L.) Hist og her i Bir¬ 

keregionen over hele Finmarken. 

Tussilago Parfara L. Hist og her paa lavere Steder i Fyrre-og 

Birke-Regionen over hele Finmarken til Allen og Tana. 
Saussut ea alpina DC. Almindelig i Birke- og Fyrre-Regionen 

over hele Finmarken fra Havets Niveau till over 
'Birkegrændsen. 

Cirsium heterophyllum Ailion. Almindelig i Fyrre- og Birke- 

Regionen over hele Finmarken fra Havets Niveau 
til Birkegrændsen. * 

Mulgedium alpinum Less. Almindelig i Fyrre- og Birke-Re¬ 

gionen over hele Finmarken fra Havets Niveau til 
Birkegrændsen. 

sibiricum Less. Hist og her paa lavere Steder i 

Fyrre- og endeel af Birke-Regionen i Alten og Tana. 

5* 
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Sonchus arvensis L. Dyrkede Sleder omkring Mortensnæs ved 

Varangerfjorden, sandsynligviis didfört med de rus¬ 

siske Lod jer. 

Lapsana communis L. Ikke ualmindelig i Fyrreregionen til Alten. 

Crepis ledorum L. Sparsom paa dyrkede Steder i Fyrreregionen. 

— paludosa Moench. Sparsom i Fyrreregionen i Finmar¬ 

ken, f. Ex. i Fælledsdistfikterne. 

Hieracium umbellatum L. Hist og her i Fyrreregionen i det 

sydlige Finmarken indtil Allen og Tana. 

— boreale Fr. Hist og her i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken. ' , 

— pr enant höides Vill. Ikke ualmindelig i Fyrre- og Bir¬ 

ke-Regionen over hele Finmarken. 
/ * • 

— vulgatum Fr. Ikke ualmindelig paa lavere Steder i 

Fyrre- og Birke-Regionen over hele Finmarkæn. 

_ rupestre Reich. (?) Allen ifölge Gartner Moe. 

_ murorum L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken till Birkegrændsen. 
♦ > 

murorum — sylval icum. Ikke ualmindelig i Fyrre- og 

Birke-Regionen over hele Finmarken. 

_ alpinum L. Almindelig i Sietfjelds- og Birke-Regionen 

indtil Havets Ni vcau over hele Finmarken. 

_ alpinum — f uliginosum Harim. Hist og her i Slelfjelds- 

og Birkeregionen. 

_ alpinum — glandulosum Hartm. Sjelden i Slelfjelds- og i 

Birke-Regionen. 

— piloselloides Vill. — dubium. (H. dubium gommer- i 

f eldi ^Sjelden i Fyrreregionen i det sydlige Finmarken. 

-- Pil o s el la L. Sparsom i Fyrre- og Birke-Regionen i Fin- 

marken til Seiland. 

Taraxacnm officin ale Web. Almindelig i Fyrre- og Birke- 

Regionen over hele Finmarken indtil Birkegrændsen. 

Leonlodon autumnale L. Hist og her i Fyrreregionen. I 

— autumnale — Taraxaci Ilarlm. Almindelig i Slelfjelds-1 

og Birke-Regionen over hele Finmarken. 



VALERIANEÆ DG. 

V. sambue folia Mikan. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regio¬ 

nen over hele Finmarken fra Havels Niveau lil 

Birkegrændsen. 

SAMBUCINE/E Balsch. 

Adoxa Moschalellina L. Sparsom i Birkeregionen ved Mor- 

le ns næs. 

RUBIACEÆ Juss. 

G alium boreale L. Ikke ualmindelig i Fyrreregionen lil Allen 

cg Tana. 

— Iriflorum Mich. Hisi og her i Fyrreregionen lil Kaa- 

fjorden. 

— paluslre L. Almindelig v Fyrre- og endeel af Birke- 

Regionen lil Allen og Tana. 

— uliginosum L. Almindelig i Fyrre- og endeel af Birke- 

Piegioneu til Allen og Tana. 

— trifidum L. Almindelig i Fyrreregionen i Veslfinmarken 

lil Allen. 

— Aparine — infestum M. K. Hist og her paa dyrkede 

Steder i Fyrreregionen i det sydlige Finmarken. 

LONICEREÆ R. Br. 

Linnæa boreaiis L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen i 

hele Finmarken fra Havels Niveau til Birkegrændsen. 

CAMPANULACEÆ Juss. 

Campanula rolund folia L. Almindelig i Fyrre- Birke-og SIcl- 

fjelds-Rcgionen over hele Finmarken. 

— rotuhdfolia — alpina Hartm. Hist og her i Slelfjelds- 

og övre Deel af Birke-Regionen. 

— uniflora L. Hist og her paa de höjesle Fjelde i Slet- 

fjeldsregionen, f. Ex. Tromsölind. 

ASPER IFOL1Æ. L. pr. p. 

JMyosolis sylvatica Holfm. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regi¬ 

onen over hele Finmarken fra Havels Niveau til 

over Birkegrændsen. 

—arvensis Hoffm. Ikke ualmindelig i Agre i Fyrreregio¬ 

nen indlil Alten. 
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Hipp og los sum maritimum Hartm. Almindelig i Havsirandsre¬ 

gionen over hele Finmarken. 

Kc h in osper m u m deflexum Lehrn. Ikke ualmindelig i Fyrrere¬ 

gionen indtil Allen og Fælledsdistrikterne. 

Asperugo procumbens L. Dyrkede Steder i Fyrreregionen ind¬ 

til Alten. 

LABIATÆ Juss. 

Galeopsis versicolor Curt. Sparsom i Agre i Fyrreregionen 

indtil Alten. 
* _ / 

_ Tetrahit L. Ikke ualmindelig paa lavere Steder i Fyr¬ 

re og Birke-Regionen over hele Finmarken. 

Ajuga alpina Gunn. Porsanger' ifölge Gunncrus. Den her 

omhandlede Væxt synes at være A, pyramidalis — 

glabrata Hartm. ✓ 

Thymus Serpyllum L. Ikke ualmindelig iTana-dalen fra Havets 

Niveau til henimod Birkegrændsen. 

Prunella vulgaris L. Hist og her i den sydligste Deel af Fyr¬ 

reregionen. 

MENYANTHEÆ Mart. 

Menyarithes trifoliala L. Almindelig i Fyrre-og Birke-Regionen 

over hele Finmarken. 

POLEMONIACEÆ Lindi. 

Polemonium coeruleum L. Hist og her paa lavere Steder i 

Fyrreregionen og den sydlige Deel af Birkeregionen 

indtil Tana og Varanger. 

DIA PENSI ACEÆ. Link. 

Diapensia lapponica L. Almindelig i Slelfjelds- og den övre Deel 

af Birke-Regionen. Stiger ved Kysten ned mod 

Havets Niveau. 

GENTIANEÆ Juss. pr. p. 

Gentiana campestris L. Sjelden i den sydlige Deel af Fyrre¬ 

regionen. 

— Amarella L. Sjelden i Fyrreregionen til Kaafjorden. 

— glacialis Vill. ' I Sletfjeldsregionen paa de höjesle Fjelde 

i Varanger ifölge Gunnerus, Lyngen ifölge Harlman. 
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Geniiana servatu Gunn. Ikke ualmindelig i Havsira ndsregi- 

onen over hele Finmarken. ' 
* . 1 * 

serrata — detonsa Horn. Almindelig i Havsirandsre¬ 

gionen over hele Finmarken. 

involucrala Hollb. Almindelig i Havslrandsi'egionen over 

hele Finmarken. 

— nivalis L. Hist og her i Sietfjelds- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken. Sliger ved Kysterne ned til 

Havels Niveau. 

PERSONATÆ L. pr. p. 

Veronica longtfolia L. Ved Elvbredder i Fyrre og Birke-Re- 
* *_ /■ 

gionen, indtil Alten og Tana. 

— saxatilis L. Hisi og her i Fyrre- og Birke-Regionen 

indtil Alten og Varanger. 
» \ 

— alpina L. Ikke ualmindelig i Birke- og Sletfjelds-Regi- 

onen over hele Finmarken. 

— serpyllifolia L. Hisi og her i Fyrre- og Birke-Regio¬ 

nen indtil Kjelvig paa Magerqen. 

— officinalis L. Hisi og her i Fyrreregionen lil Allen. 

— sculellata L. Sjelden i Fyrreregionen i det sydlige Fin¬ 

marken. 

himosella aquatica — biflora Wahl. Fl. Lapp. Hammerfest 

ifölge Gönnerus.- 

Melampyrum pratense L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regi¬ 

onen over hele Finmarken. 
. \ 

—. sylvaticum L. Almindelig i Fyrreregionen og den lave¬ 

re deel af Birkeregionen indtil Alten og Hopseidet. 

Bhinanthus minor Ehrh. Alm. paa lavere Steder i Fyrre- og 

Birke-Regionen over hele Finmarken. 

Pedicularis Sceptrum Carolinum L. Ikke ualmindelig i Fyrre- 

regionen og den sydlige Deel af Birkeregionen indtil 

Allen og Tana. 

— palustris L. 1 den lavere Deel af Finmarken ifölge 

Wahlenberg. 

— flammea L. Finmarken ifölge Har t man Skund. Pl. 

Uppl. 4. 
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Pedicularis hirsuta L. Sparsom i Sietfjeldsregionen paa de höiesle 

Fjelde f. Ex. Goskavare i Alten. 

— lapponica L. Almindelig i Sletfjelds- Birke- og Fyrre- 

Regionen over hele Finmarken. 

Bartsia alpina L. Almindelig i Sletfjelds- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken. 
/ 

Euphrasia officinalis L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regio¬ 

nen over hele Finmarken fra Havets Niveau til hen- 

imod Birkegrændsen. 

UTRICULARIEÆ Endl. * 

Pinguicula vulgaris L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken til henimod Birkegrændsen. 

— alpina L. Almindelig i Sletfjelds- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken. Stiger ned til Havets Niveau. 

— villosa L. Ikke ualmindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken. 

PRIMULACEÆ Vent. 

Trientalis enropæa L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen over 

hele Finmarken fra Havets Niveau til Birkegrændsen. 

Glaux maritima L. Hist og her i Havstrandsregionen i hele 

Finmarken. 

Primula stricta Horn. Ikke ualmindelig i Fyrre- og Birke-Re¬ 

gionen over hele Finmarken. 

— sibirica Jacqu. Ikke ualmindelig i Havsirandsregionen 

over hele Finmarken. 

PLANTAGINEÆ Juss. 

Plantago major L. Hist og her paa dyrkede Steder i Fyrre¬ 

regionen indtil Kaafjorden. 

— maritima L. Almindelig i Havstrandsregionen over hele 

Finmarken. 

PLUMBAGINEÆ Juss. 

Armer ia maritima Willd. I Havsirandsregionen paa Maasöe 

ifölge Wahlcnberg. 

CORNEÆ DC. 

Cornus suecica L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen over 

hele Finmarken indtil Birkegrændsen. 
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UMBELLIFERÆ Juss. 

Anlhriscus sy /vestris HotFm. Almindelig i Fyrre- og Birke- 

Regionen over hele Finmarken indtil Birkegrændsen'. 

Archangelica ofjicinalis HotFm. Almindelig i Birkeregionen i 

hele Finmarken. 

—• litoralis Fr. Sjelden i Havstrandsregionen i det sydlige 

Finmarken. 

Angelica sylves tris L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 
\ 

over hele Finmarken til henimod Birkegrændsen. 

Conioselinum Fischeri Wimm. &* Grab. I Fyrreregionen i Al¬ 

ten, funden af Læsladius og Blytt. 

Ligusticum scoticum L. Almindelig i Havsirandsregionen i he¬ 

le Finmarken. 

Sium latifolium L. Anföres af Gunnerus — sandsynligen 

igjennem Feiltagelse — at forekomme i Tromsudalen. 

Carum Carvi L. Dyrkede Steder i Fyrre- og Birke-Regionen 

indtil Kjelvig paa Mageroen. 
i 

OXALIDEÆ DC. 

Oxalis Acetosella L. Sparsom i Fyrreregionen i det sydlige 

Finmarken. 

GERANIACEÆ DC. 

Geranium sylvaticum L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regio¬ 

nen over hele Finmarken til Birkegrændsen. 

RANUNCULACEÆ Juss. 

Caltha palustris L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken til Birkegrændsen., 

Trollius europæus L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over heic Finmarken til Birkegrændsen. 
# 

Ranunculus glacialis L. Almindelig i Slelfjeidsregionen paa 

de höiesle Fjelde over hele Finmarken. 

— auricomus L. — alpeslris Hartm. Hist og her i Fyrre- 

og Birke-Regionen indtil Allesula i Mageröe-Sundet. 

Stiger i Tana indtil 700 Fod o. H. 

— acris L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen i hele 

Finmarken. 



74 

Ranunculus acris — pumilus Harim. Ikke ualmindelig i Sietfjelds- 

og den övre Deel af Birke-Regionen i hele Finmarken. 

— repens L. Almindelig i Fyrreregionen og den lavere 

Deel af Birkeregionen i hele Finmarken. 

— sulphureus Soland. Sjelden i Slelfjcldsregionen omkring 

Nordcap ifölge Wahl en berg, Dei nbo 11 og 

Keilhau. 

— nivalis L. Ikke ualmindelig i Slelfjeldsregionen paa de 
V ^ 

höieste Fjelde i hele Finmarken. 

— pygmæus Wahl. Ikke ualmindelig i Slelfjeldsregionen 

paa de höieste Fjelde i hele Finmarken. 

— hyperborens Rollb. Ikke ualmindelig paa lavere Steder 

i Birkeregionen i hele Finmarken. 

— lapponicus L. Ifölge Hart man i Finmarken. 
/ 

— reptans L. Hist og her-paa lavere Steder i Fyrre- og 

Birke-Regionen i hele Finmarken. 

Thaiiclrum Kemense Fr. Paa lavere Steder i Fyrre- og Birke- 

Regionen i Alten og Tana. 

alpinum L. Almindelig i Sietfjelds- og Birke-Regionen 

i hele Finmarken. Stiger ned til Havets Niveau. 
• * _ * ' f, -S V 

Aclæa spicata L. Sparsom i Fyrreregionen i del sydlige Fin¬ 

marken indtil Alten. 

PAPAVERACEÆ DC, 

Fapaver nudicaule L. Talrig i Fyrreregionen. 

FUMARIACEÆ DC. . 

Corydalis fabacea Persoon. Lyngenfjord ifölge Wahlenberg. 

CRUCIFERÆ Juss. 

takile maritima Scop. Ikke ualmindelig i Havstrandsregionen 

i det sydlige Finmarken. 

Raphanus Raphanistrum L. Dyrkede Steder i Fyrreregionen 

i Kaafjorden. 

Brassica campestris L. Tromsöe ifölge Wahlenberg. 

Sinapis arvensis L. Ikke ualmindelig i Agre i Fyrreregionen 

i del sydlige Finmarken indtil Alten. 

Erysimum hieracifolium L. Hist og her paa lavere Steder i 

Fyrre- og Birke-Regionen indtil Havösund og Varanger. 



Sisymbrium Sophia L. I Fyrreregionen i Alten ifölge Gartner 

Moe. 

Cardamine pratensis L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regio¬ 

nen i hele Finmarken til Birkegrændsen. 

— bellidifolia L. Hist og her i Sietfjelds- og den övre 

Deel af Birke-Regionen i hele Finmarken. 

Arabis hirsuta Scop. Ikke ualmindelig i Fyrre- og en Deel 

af Birke-Regionen indtil Seiland. 

alpina L. Almindelig i Slelfjelds- og Birkeregionen i 

hele Finmarken. 

Barbaren stricta Fr. Ikke ualmindelig i Fyrreregionen og den 

lavere Deel af Rirkeregionen indtil Alten og Tana. 

Nasturtium palustre DC. Sparsom i Fyrreregionen i del syd¬ 

lige Finmarken. 

Camelina sylvestris Fr. Sjelden i Agre i Fyrreregionen indtil 

Alten. 

Draba alpina L. Finmarken ifölge Harlmans Skand. Bl. 

— lapponica DC. Hist og her i Sietfjeldsregionen paa de 

höieste Fjelde omkring Tromsoe og Lyngen. 

— hirta L. (Drabarupestris B r.) Ikke ualmindelig i Fyrre-og 

Birke-Regionen ove.r hele Finmarken til Birkegrændsen. 

— hirta — stricta Lindbi. Bot. Nol. 1841 N:o 12. Almindelig i 

Fyrre- og Birkeregionen i hele Finmarken. 

— incana L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen i hele 

Finmarken. 

Cochlearia ofjicinalis L. Almindelig i Havsirandsregionen i 

hele Finmarken. 

— ofjicinalis — arclica (C. arclica Bries Mani. 111.) 

Langs Bække i Birkeregionen ved Tromsoe. 

— ang/ica "L. Ikke ualmindelig i Havsirandsregionen i hele 

Finmarken. 

Capsella Bursa pastoris Mönch. Almindelig i Fyrre- og Bir¬ 

ke-Regionen i hele Finmarken. 

Thlaspi arvense L. Hist og her i Agre i .Fyrreregionen i det 

r sydlige Finmarken indtil Alten. 
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* . DROSERACEÆ DG. 

Parnassia palustris L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken fra Havets Niveau til henimod 

Bii kegrændsen. 

Drosera rotundifolia L. Hist og her paa lavere Steder i Fyr- 

reregionen og den sydlige Deel af Birkeregionen ind¬ 

til Alten og Tana. 
s 

— longifolia L. Hist og her paa lavere Steder i Fyrrere¬ 

gionen og den sydligste Deel af Birkeregioneu indtil 

Alten og Kistrand. 
\ 

VIOLARIEÆ DG. 

Viola biflora L. Almindelig i Slelfjelds- og den övre Deel af 

Birke-Regionen over hele Finmarken. Stiger i Kyst- 

dislricterne ned til Havets Niveau. 

— tricolor L. Sjelden i Agre i den sydligste Deel af Fyr¬ 

reregionen. 

— canina L. Hist og her paa lavere Steder i Fyrre- og 

Birkeregionen indtil Hammerfest og Tana. 

— canina — montana L. Almindelig i Fyrre- og Birke¬ 

regionen over hele Finmarken. 

— arenaria DG. Hist og her i Fyrreregionen i det sydlige 

Finmarken indtil Tromsöe og Fælledsdistrikterne. 

— epipsila Ledcb. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken fra Havets Niveau til Birke- 

grændsen. 

— palustris L. Ikke ualmindelig i Fyrre- og Birke-Regi¬ 

onen indtil Alten og Tana fra Havets Niveau til 

, Birkegrændsen. 
, / 

S1LENEÆ DG. 
> ^ i 

Silene inflata Sm. Sjelden i den lavere Deel af Fyrreregionen 

i det sydlige Finmarken indtil Alten. 

— maritima Willi. sec. Sm. Almindelig i Havstrandsregi¬ 

onen over hele Finmarken. 

— rupestris L. Hist. og her i den sydlige Deel af Fyrre- 

regionen. 



Silene acaulis L. Almindelig i Sletfjelds- og den övre Deel 

af Birke-Regionen over hele Finmafrken. Stiger i 

Kysllrakterne ned til Havets Niveau. 

Viscaria alpina Ledeb. Almindelig i Sletfjelds- og Birke-Regi¬ 

onen over hele Finmarken. 

Melandrium diurnum Fr. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regi¬ 

onen over hele Finmarken fra, Havets Niveau til 

Birkegrændsen. 

fVahlbergella affinis Fr. (Lychnis affinis VahL jun.) I Fyrre¬ 

regionen langs Alten-Elv. 

— apetala Fr. Finmarken ifölge Hartman. 

Diatit hus superbus L. Almindelig i Havstrandsregionen fra 

Porsangerfjorden indtil den russiske Grændse; stiger 

i Tana til Birkegrændsen. 

— superbus — pumilus Hartm. Ikke ualmindelig blandt 

Hovedarten. 

I ' RIBES1ACEÆ Rich. 

.Ribes rubrum L. Almindelig paa lavere Steder i Fyrreregionen 

og den sydlige Deel af Birkeregionen indtil Alten 

og Tana. 

I SAXIFRAGEÆ Vent. 

Saxifraga Cotyledon L. Sjelden i Fyrreregionen i Kaafjorden. 

— nivalis L. Almindelig i Sletfjelds- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken. Stiger i Kysllrakterne ned 

til Havets Niveau. 

— stellaris L. Almindelig i Birkeregionen over hele Fin¬ 

marken fra Havets Niveau til Birkegrændsen. 

— stellaris —comosa. Hist og her i Birkeregionen over 
i 

hele Finmarken. 

— Hirculus L. Varangerfjorden ifölge Gu nner us. 

— aizoides L. Almindelig i Sletfjelds- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken. Stiger i Kysllrakterne til 

Havets Niveau. 

— iHzoides — auratilia Hartm. Ikke ualmindelig i Slet¬ 

fjelds- og Birke-Regionen over hele Finmarken. 
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Saxifraga opposilifotia L. Almindelig i Sletfjelds- og Birke- 

Regionen over hele Finmarken. Stiger i Kysltrak- 

terne ned til Havets Niveau. 

— fiypnoides L. Varanger ifölge Deinboll. (Af denne 

Væxl findes et Exemplar i den botaniske Have i 

Christiania, som siges at være nedsendt fra De i nbo 11.) 

— cæspitosa L. Almindelig i Sletfjelds- og den övre Deel 

af Birke-Regionen over hele Finmarken. 
* * 

cernua L. Ikke ualmindelig i Sletfjelds- og Birke-Re¬ 

gionen over hele Finmarken. 

i— cernua — vivipara Hartm. Hist og her i Birkeregionen 

i Tana og Tromsöe. 

— rivutaris L. Ikke ualmindelig i Sletfjelds- og Birke- 

Regionen over hele Finmarken. 

— adscendens L. Maasöen ifölge G unne fus. 
» 

Chrysosphnium alt ernifotium — telrandrum Lund. Hist og 

her i Rirkeregionen i Tana. 

CRASSULACEÆ DC. 

Sedum acre L. Hist og her i Fyrreregionen og den nedre Deel 

af Birkeregionen indtil Hammerfest og Varangerfjord. 

— annuum L. Hist og her i Fyrreregionen og den nedre 

Deel af Birkeregionen indtil Hammerfest og Varan¬ 

gerfjord. 

Rhodiola rosea L. Almindelig i Sletfjelds- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken. Stiger i Kystlrakterne ned 

til Havets Niveau. 

OENOTHEREÆ Endl. 

Epilobium anguslifol iiirn L. Almindelig i Fyrre- og Birke- 

Regionen over hele Finmarken fra Havets Niveau 

til Birkegrændsen. 

— montanum L. Sjelden i den sydlige Deel af Fyrreregionen. 

— or iganifotium Lam. Almindelig i Birke- og Fyrre-Re- 

gionen over hele Finmarken. 

— atpinum L. Almindelig i Birke- og Slclfjelds-Regionen 

over hele Finmarken. 

— atpinum — majus Blytt Fl. Dovr. Alm. i Birkeregioneu. 
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\ 

" Epilobium lineare Miihl. (E. nutans Lund Reise i Vestfinm.) Hist 

og her i Birkeregionen indtil Kistrand og Varanger- 

fjorden. 

— palustre L. Almindelig i Fyrreregionen og paa * lavere 

Steder i Birkeregionen over hele Finmarken. 

— palustre — nutans Lund. (Haandbog i Christianias 

phan. Flora. Jemf. Try hfe i Isf o ri egn els en). Ikke 

ualmindelig paa samme Localileler som foregaaendel 

Circæa alpina L. Hist og her i Fyrreregionen indtil Alten. 

POMACEÆ Lindi. 

Sorbus fAucuparia L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen over 

hele Finmarken fra Havets Niveau til Birkegrændsen. 

ROSACEÆ Juss. pr. p. 

Rubus idæus L. Hist og her i den lavere Deel af Fyrreregio- 

£ „ nen indtil Alten. Modnes sjelden. 

— saxatilis L. Almindelig i Fyrreregionen og den nedre 

Deel af Birkeregionen over hele Finmarkeu. 

— Chamæmorus L. Luxurierende i Fyrre- og Birke-Begi- 

onen over hele Finmarken fra Havets Niveau til 

over Birkegrændsen. , * 

— arclicus L. Almindelig i Fyrreregionen og den nedre 

Deel af Birkeregionen indtil Kistrand og Hopseidet 

(Bærrene modes i Ostfinmarken i varme Somre.) 

Pr agar ia vesca L. Hist og her i Fyrreregionen indtil Alten. 

Gaaer sjelden udenfor Fyrreregionen, som ved Sei¬ 

land. Bærrene modnes i Alfen i varme Somre. 

Potent illa anserina L. — viridis Koch. Ikke ualmindelig i 

Havstrandsregionen over hele Finmarken. Forsvinder 

næsten ved Fiumarkens nordligste Kyster. 

nivea L. I Birkeregionen paa Sakkavare ved Kaafjorden. 

nivea pallidior Hartm. Tromsöe ifölge W a h le n be r g. 

maculata Pourr. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken fra Havets Niveau til henimod 

Birkegrændsen* 

Forment illa Scop. Ikke ualmindelig i Fyrreregionen 

indtil Alldn og Fælledsdislrikle^rne. 



Comarum, palnslre L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken fra Havels Niveau lil Birke- 

grændsen. 

Geum rivale L. Ikke ualmindelig i Fyrreregionen og den ne¬ 

dre Deel af Birkeregionen over hele Finmarken. 

Sibbaldia procumbens L. Ikke ualmindelig i Sietfjelds- og den 

övre Deel af Birke-Regionen over hele Finmarken. 

Dryas octopetala L. Almindelig i Sietfjelds- og Birke-Regio¬ 

nen over hele Finmarken. Sliger i Kystlrakterne 

ned lil Havets Niveau. 

Spiræa Ulmaria L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen over 

, hele Finmarken fra Havets Niveau lil Birkegrændsen. 

Alchemilla vulgaris L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken fra Havets Niveau lil Birke¬ 

grændsen. , 

— alpina L. Almindelig i Sletfjelds- Birke- og Fyrre-Re¬ 

gionen over hele Finmarken. * 

AMYGDALEÆ Juss. 

Prunus padus L. Hisi og her i Fyrreregionen og den nedre 

Deel af Birkeregionen indtil Ribberfjorden og Polmak. 

PAPILIONACEÆ L. pr. p. 

Lalhyrus palustris L. Paa lavere Sieder i Fyrre- og Birke- 

Regionen omkring Allen- og Tana-Elv. 

—i maritimus Fr. (Pisum L.)- Hist og her i Havstrandsre¬ 

gionen over hele Finmarken. • 

Vicia Cracca L. Almindelig i Fyrreregionen og i den nedre 

Deel af Birkeregionen over hele Finmarken. 

Anthyliis Vulneraria L. Sjelden i Fyrreregionen omkring 

Alten-Elv. 

Phaca frigida L. Hisi og her i Birkeregionen over hele Fin¬ 

marken. 

O xy tropis campestris DG. — sordida Koch. Almindelig i. Bir¬ 

keregionen i Ostfinmarken fra Tana til Fælledsdi- 

slriklerne. Stiger fra Havets Niveau lil Birkegrændsen. 

— , campestris DC. — coerulea Koch. Hist og her blandet 

med den foregaaende Afart. ' 



Oxy tropis tapponica Gaud. Almindelig i Birkeregionen i Kaa- 

fjorden, Tromsöe og Lyngen. 

Astraga/us oroboides Horn. Gslfinmarken - ifölge Hartman 
Skattet. FL ' vv 

•» S . . ■ t 

— a)pinus L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionfn over 

hele Finmarken fra Havels Niveau lil heninipd Bir- 
kegrændsen. „ 

Isolus corniculatus L. Hist og her i Fyrreregionen i det sy3- 

lige Finmarken til Tromsöe og Lyngen. 

! rif otium pratense L. (T. medium Lund Reise i Finmarken 

per erratum lypographicum.) Hist og hei/i Fyrre¬ 

regionen i det sydlige Finmarken. 

repens Ikke ualmindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

- i Vestfinmarken indtil Mageroen. 

EMPETREÆ Nutt. 

Empelrnm nigrum L. Almindelig'i Fyrre-, Birke- og Slet- 

r - fjelds-Regionen over hele Finmarken. 

VACCINIEÆ DC, 

/ accituum JMyrtillus L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regio¬ 

nen over hele Finmarken fra Hadets Niveau til Bir¬ 
kegi ændsen. - 

uliginosum L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken -fra Havets Niveau (il Birke- 
grændsen. 

— I ttis t/læa L. Almindelig i Fyrre og Birke-Regionen 

over hele Finmarken fra Havets Niveau tit Birke- 

f rændsen. 

Oxycoccos palustris Pers. Hist og her i Fyrre- og den nedre 

Deel af Birke-Regionen indtil Allen og Tana. 

ERICEÆ Rb. Br. 

Ar ct ostaphyl os alpinn Sprengl. Almindelig i' Sietfjelds- og 

Birke-Regionen over hele Finmarken. 

officin at is, W irono, el Grab.- Hist og her i Fyrreregio- 

uen og den nedre Deel af Birkeregionen indtil Alten 

og Varangerfjorden. 

(Bot. Nol. <1846 N:r 6.) 5 
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Andromeda pot ifotia, L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regio¬ 

nen over hele Finmarken fra Havels Niveau til 

Birkegrændsen. 

— tetragona L. Almindelig i Sletfjelds- og den övre Deel 

af Birke-Regionen omkring Alten og Kaafjorden. 

— hypnoides L. Hist og her i Slelfjcldsregionen over hele 

Finmarken. 

Menziesia coerulea Sm. Almindelig i Sietfjelds- og den övre 

Deel af Birke-Regionen indtil Alten og Hopseidet. 

C all un a vulgaris Salisb. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regio¬ 

nen over hele Finmarken fra Havets Niveau til 

Birkegrændsen.^ 

Azalea procumbetis L. Almindelig i Sietfjelds- og Birke- Re¬ 

gionen over hele Finmarken. 

Rhododendron lapponicum Wahl. Ikke ualmindelig paa Gos- 

keväre og Sakkavare i Alten-Talvig Pastorat. 

-Ledum palustre L. Ikke ualmindelig i Fyrreregionen omkring 

Alten-Elv samt i Fyrre- og Birke-Regionen, i Ost- 

finmarken fra Klöslerelven til Tana. Stiger fra 

Havets Niveau til Birkegrændsen. 

PYROLACEÆ Lindi. 

Chimaphila uniftora (Pyr. uniflora L.) Hist og her i lyrrere- 

gionen indtil Alten. 

Pyrola rolundifolia L. Hisi og her i Fyrreregionen indtil Al- 

ten og Polmak. 

— minor L. Ikke ualmindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken fra Havels Niveau til Birke- 

, ' grændsen.^ 
— secunda L. Hist og her i Fyrreregionen og den laverej 

Deel af Birkeregionen indtil Hammerfest og Hopseidet. 

TAMAR1SC1NEÆ Desvahx. , , 

Myricaria4germanica Desv. Hist og her i Fyrreregionen langs 

Alten-Elv. 

' PORTULACEÆ Juss. 

Monliu fontana L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Fin marken. 

t • 
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ALSINEÆ DC. 

Stellaria nemorum L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken fra Havets Niveau til henimod 
, * . - ‘ .. * s 'i 

Birkegrændscn. 

— media Willi. Almindelig i Fyrreregionen og den lavere 

Deel af Birkeregionen over hele Finmarken. 

— graminea L. Almindelig i Fyrreregionen og den lavere 

Deel af Birkeregionen over hele Finmarken. 

— crassifolia Ehrh. Almindelig i Havstrandsregionen over 

hele Fiumarken. , 

— humifusa Rollb. Hist og her i Havsirandsregionen over. 

hele Finmarken f. Ex. i Allenfjord, Porsangerfjord, 

Tanafjord*og Varangerfjord. 
✓ 

— Friesiana Sering. Hist og her paa lavere Steder i Fyr¬ 

reregionen intil Alten og Fælledsdislricterne. 

— # alpestris Fr. Mani. Ill Finmarken i föl ge F_ries. 

— „ borea/is Bigel. Ikke ualmindelig i Fyrre- og Birke- 

Regionen over hele JFinmarken. 

Cerastium alpinum L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

i hele Finmarken fra Havets Niveau til over Bir- 

kegrændsen. 

— alpinum — glabratum Hartm. Ikke ualmindelig i Bir¬ 

keregionen over hele Finmarken. 

— alpinum — lanatum Koch. Hist og her i Birke- og 

Fyrre-Regionen ovei1 hele Finmarken. 

— triviale — alpinum Koch. Almindelig i Fyrre- og Bir¬ 

ke-Regionen over hele Finmarken. 

— trigynum Vil 1. Ikke ualmindelig i Birkeregionen over 

hele Finmarken. 

Moehringia lateriflora (Arenaria L.) Ikke ualmindelig i Bir¬ 

keregionen ved Klöslerelv. 

Arenaria norvegica Gunn. Hist og her i Havsirandsregionen 
w ' V ^ V 

f. Ex. Kaafjorden, Kistrand og Vardöe. . 
Haliunlhus Peploides — oblongifolius Ledeb. Fl. Ros. Almin¬ 

delig i Havstrandsrégionen i hele Finmarken. 

6* 
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Sagina nodosa Meyer. Ikke ualmindelig i Havstrandsregionen 

indtil Ållen. 

—, saxatilis Wimm. Hist og her i Fyrre- og Birke-Regi¬ 

onen over hele Finmarken. 

— procumbens L. Ikke ualmindelig i Fyrre- og Birke- 

Regionen over hele Finmarken. 

<- Spergu/a arvensis L. Hist og her i Agre i Fyrreregionen i 

det sydlige Finmarken. 

Lepigonurn maritimum Wahlberg. Finmarken ifölge Hart man. 

A/sine biflora Wahl. Sparsom i Slelfjeldsregionen omkring 

Kaafjorden og Alten. 

“*■ hirla t— rubella Hartm. Sparsom i Sietfjeldsregionen 

omkring Kaafjorden, Alten, saml Lyngen ifölge 

- Wahlenberg. 
, i 

CHENOPODIACEÆ DC. 

Chenopodium album L. Dyrkede Sieder i Fyrreregionen og 

den sydligste Deel af Birkeregionen indtil Alten og 

Mortensnæs ved Varangerfjorden. 

Atriplex prostrata Fr. Herb. Norm Almindelig i Havstrands- 
' X 

regionen i hele Finmarken. 

POLYGONEÆ Juss. 

Polygonum Convolvulus L. Omkring Husene ved Morlensnæs, 

, sandsynligviis hidfört med de russiske Lodjer. 

— aviculare L. Ikke ualmindelig omkring beboede Steder 
✓ * 

i Fyrre- og Birke-Regionen indtil Hammerfest og 

Kistrand. 

— v viviparum L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken fra „ Havets I^iveau til over 

Birkegrændsen. 

— lapal hifolium L. Omkring Husene ved Morlensnæs, i 

sandsynligviis hidfört med de russiske Lodjer. 

— Persicaria L. Sjelden i Fyrreregionen i Alten. 

Pumex Hippol apal hum Fr. (R. aquaticus Lund Peise i Fin¬ 

marken) Sparsom i Fyrreregionen i del sydlige 

Fin mark en. 
✓ 
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Rumex domesticus Hartm. Ikke ualmindelig i Fyrre- og den 
i 

lavere Deel af Birke-Regionen over hele Finmarken. 

— domesticus — latifolius Harlm. Sparsom omkring 

Tan ael ven. 
i 

— Acelosa — utpina Wahl. Fl. Lapp. Almindelig iFyrre- 

og Birke-Regionen over hele Finmarken fra Havels 

Niveau lil Birkegrændsen. 

— Acelosellu L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken fra Havels Niveau lil Birke- 
, *5 

grændsen. 

Oxyria digijna Gampder. Almindelig i Slelfjelds- og Birke-Re¬ 

gionen over hele Finmarken. 

hoenigia islundica L. Almindelig i Slelfjeldsregionen paa 

Vardöe. 

s URTICAGEÆ EndU 

Urtica dioica L. Beboede Sieder i Fyrre- og. Birke-Regionen 

indlil Kjelvig paa Mageröen. 

— urens L. Beboede Sieder i Fyrre- og Birke-Regionen 

indlil Havösund og Vadsöe. 

SALICINEÆ Rich. 
Äojfc- —■,, ■!.< t 

Populus tremula L. Hist og her i Fyrreregionen indlil Allen 

og Polmak. 

Salix pentundra L. Hist og her paa lavere Sieder i Fyrre- 

regionen indlil Alten. 

— lanata L. Almindelig i Slelfjelds- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken. 

Hijhr. haslato — lanata Læsi. Hist og her i Birkeregionen 

over hele Finmarken. < 
/ ■ «— % 

Lapponum L. Almindelig i Fyrreregionen og Birke¬ 

regionen samt den lavere Deel af Slelfjeldsregionen 

over hele Finmarken. 

Lapponum * lencophylla Wil Id. Fries. Ikke ualmin- 
i 

delig i Fyrre- og Birke-Regionen over hele Finmarken. 

Caprea L. Hist og her i Fyrreregionen og den lavere 

Deel af Birkeregionen indlil Hammerfest og Kislrand. 



Salta: phylfccefolia L. Ikke ualmindelig i Fyrre- og Birke- 

Regionen over hele Finmarken. 

— phyliceefolia — majalis Wahl. Hist og her i Fyrre- 

Og Birke-Regionen omkring Alten- og Tana-Elv. 

— hastal a L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen over 

hele Fin mark en. 

— nigricans Smith. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regio¬ 

nen over hele Finmarken. ' 

— punctata Wahl. Fl. Lapp. Almindelig i Birkeregionen 

- ved Tanaelv, Veinässet og Kistrand ifölge Wah- 
s 

len berg. (Forf., som bereiste Tanadalen ligetil 

Polmak, fandt kun nogle faae Buske). 

— vers (fol ia * myrt o ides Fr. Tanaelven ifölge Flora 

Danica, Kistrand ifölge Hornemann._ 

__ glauca L. Almindelig i Fyrre- Birke- og den lavere 

Deel af Slelfjelds-Regionen over hele Finmarken. 

_ Hybr. nigricanti-glauca Anderson Sal. Lapp. Hist og 

her i Birkeregionen omkring Tana-Elv. 

_ myrsiniles L. Almindelig i Sietfjelds- og Birke-Regio¬ 

nen over hele Finmarken. 

_ arbuscula L. Hist og her i Birke-Regionen indtil Alten 

og Repvaag. 

_ ovata Seringe. Hist og her i Slelfjelds- og den övre 

Deel af Birke-Regionen omkring Kaafjorden og Tana. 

_ reticulata L. Almindelig i Slelfjelds-og Birke-Regionen 

over hele Finmarken. ' . 

_ herbacea L. Almindelig i Slelfjelds- og den övre Deel 

af Birke-RegHonen over hele Finmarken. 

— Hybr. huslalo — herbacea Læst. in herb. (S. her¬ 

baceo — hastata Anderson Sal. Lapp.) Sjelden i 

Birkeregionen omkring Alten. 

— polaris Wahl. - Hist og her i Slelfjeldsregionen paa de 

hpiesle Fjelde fra Tromsöetind til Raslegaisa. 

BETULACEÆ JEndl. 

Betula glutinosa Wallr. Almindelig over hele Finmarken, 

dannende Birkeregionen dersteds. , 
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Heluld nana L. Almindelig i Fyrre-, Birke- og Slelfjelds-Re-, 

gionen over hele Finmarken. 

Alnus incana — virescens Wahl. Fl. Lapp. Almindelig i Fyr¬ 

reregionen og den lavere Deel af Birkeregionen ind¬ 

til Allen og Tana. 

ABIETINEÆ Endi. 
/ r 

Pinus sylvesiris L. Almindelig paa lavere Steder indtil Alten¬ 

fjord, Porsangerfjord, Polma-Jaure og Kiolmi-Jaure. 

CUPRESSINEÆ Endl. 
» ^ • i 

*Juniperus communis L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regio¬ 

nen over hele Finmarken fra Havets Niveau Lii Bir- 
V ' I ' 

p . " , \, 

kegrændsen. 

CALL1TRICHINEÆ Link. 

Callitriche verna L. Hist og lier i den lavere Deel af Fyrre- 
Wh * wi 'fa* ~ \ , ' \ * 

regionen indtil Alten. 

> . . HIPPURIDEÆ Link. 

Hippuris vulgaris L. Hist og her i Fyrreregionen til Alten 

og Fællesdistriclerne. 

— vulgaris — arclica Lund. (H. maritima De inb oli ?) Hist 

ög her i Birkeregionen fra Magertjen til Vardöe pg 

Vadsöe. 

MONOCOTYLEDONEÆ. 

ORCHIDEÆ Juss. 
i 

Orchis cruen/a Miill. Sjelden i Fyrreregionen omkring Alten 

og i Birkeregionen ved Havösund. 

— maculata L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken fra Havets Niveau lil Birke- 

grændsen. . ' , ' 1 

Qyumadenia Conopsea R. Br. Hist og her i Fyrreregionen 

indtil Alten og Fællesdistriclerne. 

Plu/an/hera oblusala Lindi. Sjelden i Fyrreregionen paa 

Slromsnæssel ved Kaafjorden, funden i Juli 1812 af 

Pr of. Bly ti og Forf. 

Coefug/Ossum albidum Harim. Hist og her i Fyrreregionen 

og den lavere Deel af Birkeregionen indtil Alten og 

Varanger. 

/ 
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Coeloglossum viride Hartm. Almindelig i Fyrre-og Birke-Regio¬ 

nen over hele Finmarken fra Havets Niveau til Birke- 

grændsen. 

Chamorchis alpina Rich. Flist og her i Birkeregionen i Fin¬ 

marken f. Ex. Karlsöe, Hasvig, Sakkavare. _ ' 

Herminium Monorchis Rb. Br. Ved Porsa ngerfjorden (?) i fölge 

G unne rus. (Har sandsynligviis været Platanthera 

obtusata Lindi.) 

Goodyera repens Rb. Br. Hist og her i Fyrreregionen indtil 

Alten og Kaafjorden. 

Epipactis latifolia S\v. Sparsom i Fyrreregionen indtil Alten. 

Listera cordata Rb. Bi\, Ikke ualmindelig i Fyrreregionen og 

den lavere Deel af Birkeregionen indtil Allen og Tana. 

Corallorhiza innata Rb. Br. Hist og her i Fyrreregionen og 

den lavere Deel af Birkeregionen indtil Kistrand og 

Hopscidel. 
' ■ ' /• 

LILIACEÆ Juss. 
1 \ - - y 

Allium sibiricum L. — majus (A. Schænoprasum — majus Horn.) 

Almindelig i Havsirandsregionen over hele Finmarken. 

Convaflaria vert iciflala L. Hist og her i Fyvreregionen i det 

sydlige Finmarken. 

— bifolia L. Hist og her i Fyrreregionen indtil Alten. 

Paris quadrifolia L. Hist og her i Fyrreregionen indtil Alten. 

COLCHICACEÆ DC. 

Veratrum album'— Lobeliirnum. Almindelig i Birkeregionen 

fra Hopseidel lil Varangerfjorden fra Havets Niveau 

\ jil Birkegiændsen. 
r 

Tojifldia bbrea/is Wahl. A1 mindelig i Fyrre- og Birke-Regi¬ 

onen over hele Finmarken fra ITaVets Niveau lil 

Birkegrændsen. 

ALISMACEÆ DC. 
i - i ' ^ 

Triglochin maritimum L. Almindelig i Havsirandsregionen 

over hele Finmarken. 

_ palustre L. Almindelig i Fyrre-og Birke-Regionen over 

hele Finmarken. 
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JUNCAGEÆ DG 

Juncus arcticus Willd. Hist og her i Fyrreregionen i Fin¬ 

marken indtil Alten, Kiberg ifölge Martin Vah I. 

— filiformis L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken* 

— alpinm Vill, Ikke ualmindelig i Fyrreregionen og den 

lavere Deel af Birkeregionen indtil Allen og Tana, 

— bollnicus Wahl. Almindelig i Havsirandsregionen over 

hele Finmarken, 

— bufonius L. Hist og her i Fyrreregionen indtil Alten/ 

— trifidus L. Almindelig i Slelfjelds- og Birkeregionen 

over hele Finmarken. 

— triglumis L. Ikke ualmindelig i Slelfjelds- og Birke- 

Regionen over hele Finmarken. 

— biglumis L. Almindelig i Slelfjelds- og den övre Deel 

af Birke-Regionen over hele Finmarken. 

Luzula pilosa Gaud. Hist og her i Fyrreregionen og den lavere 

Deel af Birkeregionen indtil Hammerfest og Tana. 

— spadicea DC. (L. glabrala Lund Reise i Finmarken)» 

Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen over hele Fin¬ 

marken fra Havets Niveau til over Birkegrændsen. 

— parviflora Desv. Hist og her i Fyrre-,og Birke-Regio¬ 

nen over hele Finmarken. 

— arcuata Sw. Almindelig i Slelfjeldsregionen over hele 

Finmarken. 

— arenala — hyperbor ea« (L. hyperborea Ur.) Ikke ual- 

. mindelig i Slelfjeldsregionen over hele Finmarken. 

— campestris DC. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken. 

— campestris — congesta (var. sudetica Lunds Reise.) 

Ikke ualmindelig i den övre Deel af Birkeregionen 

over hele Finmarken. 

— campestris — pallescens (Var. multiflora Lund I. c.) Almin¬ 

delig i Fyrre- og Birke-Regionen over hele Finmarken. 

— spicata DC. Almindelig i Birke- og Slelfjelds-regionen 

over hele Finmarken. 



CYPERACEÆ Juss. , 

Eriophorurn augustijotium Roth. Almindelig i Fyrre- og Bir¬ 

ke-Regionen over hele Finmarken fra Ha vels Niveau 

til Birkegrændsen. 
, n \ 

\ 

— I at ifotium Hopp. Sparsom i Fyrreregionen i Finmar-' 

ken indtil Alten og Fællesdisfricterne. 

— vaginalum L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken fra Havets Niveau til Birke- 

grændsen. 

— capitatum Host. Almindelig i Birkeregionen over hele 

Finmarken fra Havets Niveau til Birkegiændsen. 

— af pinum L. Hist og her i Fyrreregionen og den lavere 

Deel af Birkeregionen indtil Allen og Tana. 

Scirpus cæspitosns L. Almindelig i Fyrre-, Birke- og Slet- 

fjelds-Regionen over hele Finmarken. 

— pauciflorus Lightf. Hist og her i Fyrreregionen indtil 

Alten og Fælledsdistriclerne. 

— rufus Schrad. I Havslrandsfegionen indtil Tromsöe ifölge 

W a h l e n b e r g. - 

Heleocharis palustris Rb. Br ♦ Hist og her i Fyrreregionen 

indtil Alten. 

— unig lumis Link. Ikke ualmindelig i Havstrandsregionen 

indtil Alten. 

Wiyncospora alba Yahl. Sjelden i Fyrreregionen i Fællesdi- 

striclerne. 

Kob resia caricina Willd. Berlevaag ifölge Hartman. 

Carex globularis L. Sjelden i Fyrreregionen i del sydlige 

Finmarken indtil Fællesdislriclerne. 

— pedala Wahl. Hist og her i Slelfjelds- og den övre 

Deel af Birke-Regionen over .hele Finmarken. 

— flava L. Hist og her i Fyrreregionen og den lavere 

Deel af Birkeregionen over hele Finmarken. 

— panicea L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen over I 

hele Finmarken. 

- vaginata — sparsifiora Harim. Ikke ualmindelig i 
✓ 

Fyrreregionen indtil Fællesdistricterne. 
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Carex pallescens L. Sjelden i Fyrreregionen i det sydlige Fin¬ 

marken indtil Alten. 

— st y gia Fr. Finmarken ifölge Prof. Fries. 

— rarifiora Smilh. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regio- 
/ 

nen over hele Finmarken fra Havets Niveau "til 
+ * V - 

Birkegrændsen. 

— irrigua Sm., Almindelig i Fyrre- og Birkeregionen over 

hele Finmarken. 

— capillaris L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken. 

vesicaria L. Hist og her i Fyrre-Regionen i del syd¬ 

lige Finmarken. 

— . vesicaria — alpigena Fr. Ikke ualmindelig i Birkere¬ 

gionen over hele Finmarken. 

— ampullacea L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken. 

ampullacea — rotundata (C. rotundata Wg.) Almin¬ 

delig i Sietfjelds- og Birkeregionen over hele Fin¬ 

marken. 

— filiformis L. Ikke ualmindelig i Fyrreregionen indtil 

Alten og Fællesdislricterne. 

— maritima Mull. Hist og her i Havsirandsregionen indtil 

Alten. 

— salina Wahl.' Hist og her i Havsirandsregionen over 

hele Finmarken. 

— subspalhacea — nardifolia Fr. Mani. III. Sjelden i 

Havsirandsregionen ved Varanger. 

•— aquatilis Wahl. Ikkn ualmindelig i Fyrre- og Birke- 
— . ✓ 

Regionen indtil Kistrand og Taua. 
_ t 

-— aquatilis — nardifolia Wahl. Fl. Lapp. Ikke ualmin¬ 

delig i Birkeregionen over hele Finmarken. / 

— saxatilis L. (C. pulla Good.) I Slclfjclds- og deh övre 

Deel af Birke-Regionen indtil Goskevarc i Alten og 

Rastegaisa i Øslfinmarken. 

— acuta L. Sjelden i Fyrre-Regionen i del sydligste Fin¬ 

marken. 
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Carex vulgaris Fr. Ikke ualmindelig i Fyrre- og Birke-Regi¬ 

onen over hele Finmarken, 

rigida Good. (G. saxa lilis Lund Reise i Finm.J Al¬ 

mindelig i Sletfjelds-, Birke- og Fyrre-Regionen over 

hele Fin marken. 

cæspilosa L. Hisi og her i Fyrre-Regionen og den la¬ 

vere Deel af Birkeregionen lil Alten og Tana. 

Buxbaumii Wahl. Hisi og her i Fyrreregionen og den 

lavere Deel af Birkergionen indtil Hammerfest. 

alrut a L. Almindelig i Birkeregionen over hele Fin- 

marken. 

alpina Sw. Almindelig i Birkeregiouen over hele Fin¬ 

marken. ' , 
s.. ** ' , 

canescens L. Almindelig i Fyrreregionen og den lavere 
* 9 V * 

Deel af Birkeregionen over hele Finmarken. 

J}ersoonii Sieb. (C. Gebhardi Lund Reise i Fittm.) 

Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen over hele 

Finmarken-fra Havets Niveau til Birkegrændsen/ 

loliacea L. Sparsom i Fyrreregionen i det sydlige Fin¬ 

marken. 

festiva Dewey. Tromsöelind ifölge Prof. B ly 11. 

— , lagopina Wahl. Almindelig i Sletfjelds- og Birke-Re¬ 

gionen over hele Finmarken. 

— norvegica Willd. » Almindelig langs Havet i den lavere 

Deel af Fyrre-og Birke-Regionen over hele Finmarken. 

— ' glareosa Wahl, Ikke ualmindeligs i Havsirandsregionen 

over hele Finmarken. 
% ' * ! 

— teretiuscula Good. Sjeldén : Lyngen ifölge Wah lenberg. 
% 

— cordorhiza Ehrh. Ikke ualmindelig i Fyrreregionen og den 

lavere Deel af Birkeregionen indtil Maasöe og Tana. 

— incurva Lighlf. Almindelig i Ha vs! randsregionen over 

hele Finmarken. 

— incurva — arciica Lund. (C. arctica Deinb.) Hist og 

her i Havsirandsregionen fra Tromsöe lil Varanger. 

— dioica L. Ikke ualmindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken. 
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Carex diöica — paralelloides Lund. Morlensnæs i Birkeregioneir. 

— capitata L. Sparsom i Fyrreregionen indtil Allen. 

— nardina Fr. Paa Fjeldene ved Tromsöe ifölge Prof. B I y 11. 

— rupeslrié All. Hisi og her i Slelfjelds-og den övre Deel 
t 

af Birke-Regionen over hele Finmarken. 

-— pauciflora Lighlf. Sparsom i den lavere Deel af Fyrre- - 

Regionen indtil Alten. 

— microglochin Wahl. Ikke ualmindelig i Fyrreregiorien 

indtil Tromsöe. 

GRAMINEÆ Juss. 

Triticum caninum Schreb. Ikke ualmindelig i Fyrre- og den 

lavere Deel af Birke-Regionen indtil Mageroen. 

— violaceum Horn. Hist og her i Fyrre- og Birke-Rogio- 

nen indtil Alten og Tana. 

_ repens L. Sparsom i Fyrreregionen indtil Alten. 

Elymus arenarius L. Almindelig i Havsirandsregionen over 

hele Finmarken. 

Eesluca rubra L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen over 

hele Finmarken fra Havets Niveau til Birkegrændsen. - 

__ ovina L. Almindelig i Fyrre-, Birke- og Slelfjelds-Re- 

gtonen over hele Finmarken. 

Poa pratensis L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen ovei 

hele Finmarken fra Havets Niveau til Birkegrændsen. 

— pratensis — humilis Ehrh. Sjelden i Fyrre-Regionen * 

til K aa fjorden. 

— pratensis — a/pestris Fr. Almindelig i Fyrre-og Birke- 

Regionen over hele Finmarken. 

— cenisia All. — flexuosa. (Poa flexuosa Wahl.) Almin¬ 

delig i Slelfjelds-, Birke- og Fyrre-Regionen over 

hele Finmarken. 
h 1 . ' ~ / I _ ' ' 

— nemoralis L. Ikke ualmindelig i Fyrre- og Birke-Re¬ 

gionen over hele Finmarken. 

— trivialia L. Ikke ualmindelig i Fyrre- og Birke-Regio¬ 

nen over hele Finmarken. 

—■ cæsia Smilh. 'Hist og her i Fyrre- og Birkeregionen 

indtil Kaafjorden og Varanger. 



•. • 1 
. > * *■ / 

- 

- / ' ’ r. 

94 
• • ' 7 j 

Poa alpina L. Almindelig i Fyrre-, Birke- og Sletfjelds-Re- 
. 

gionen over hele Finmarkeu. 

— annua L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen over 

hele Finmarken. 

Glycerin maritima Wahl. Almindelig i Havsirandsregionen 

over hele Finmarken. 

— distans Wahl. Ikke ualmindelig i ' Havstrandsregionen 

over hele Finmarken. 

Motinia cærulea Mönch. Ikke ualmindelig i Fyrreregionen til 

Alten og Fællesdislricterne. 

Co!podium latifolium R. Br. (G. latifolium — majus Trin.) 
' V I 

' - Almindelig i Birkeregionen ved Mortensnæs. 

Catabrosa aquatica Palis. de Beauv. Sjelden i Fyrreregionen: 

Lyngen (Læ stadius), Kaafjorden. 

— algida Fr. (Phippsia Br.), Sjelden i Slelfjeldsregionen 

paa de höiesle Fjelde, f. E. Rasle-gaisa ifölge W a h- 

1 e n b e r g. " 
( v 

Aira cæspilosa L. Almindelig L Fyrre- og Birke-Regionen over 

hele Finmarken fra Havets Niveau til Birkegrændsen. 

— alpina L. Sparsom paa Piko-gaisa i Oslfinmarken ifölge 

W a h 1 e n b e r g. 

— flexuosa L. Almindelig i Fyrre- og Birkeregionen over 

hele Finmarken fra Havets Niveau til over Birke- 

grændsen. \ 

Trisetnm subspicatum (Avena Claire.) Almindelig i Sletfjelds 

og den höiere Deel af Birke-Regionen over hele Fin- 
•w * 

marken. 

Vakl odea atropurpurea Fr. Finmarken ifölge Martin Vahl. 
* _ * 

Melica nutans L. Hist og her i Fyrreregionen indtil Alten og 

Fællesdislricterne. 
V 1 

Calamagrostis phragmitoides Hartm. (C. Halleriana Lund 

Reise i Finm.) Almindelig i Birke- og Fyrre-Re- 

gionen over hele Finmarken fra Havets Niveau til 
s’ * 

Birkegrændsen. 

<— lanceolata Rolh. Sparsom i Fyrreregionen i det sydlige 

Finmarken." 
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Calamagroslis strigosa Harim. Ikke ualmindelig i Fyrre- og 

Birke-Regionen indlil Allen og Tana. * 

— stricta Harim. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken. 

— lapponica Harim. Almindelig i Fyrre- og den lavere 

Deel af Birkeregionen over hele Finmarken. 

Agro si is slolonifera L. Sjelden i Fyrreregionen indlil Allen. 
x y 

— vulgaris With. Sparsom i Fyfreregionen og den lavere 

Deel af Birkeregionen over hele Finmarken. 

— borealis Harim. (A. rupeslris Lund Reise i Finm.) Al¬ 

mindelig i Fyrre- og Birkeregionen over hele Fin- 
/ ‘ « N 

marken. 

— canina L. Hist og her i Fyrre- og Birke-Regjonen over 

hele Finmarken. Ijw 

— rupeslris All. Sjelden i Birkeregionen i Øslfinmarken. 

Milium ,effusum L. Ikke ualmindelig i Fyrreregionen og den 

lavere Deel af Birkeregionen over hele Finmarken. 
) 

Alopecurus geniculatus L. Ikke ualmindelig i Fyrreregionen 

og den lavere Deel af Birkeregionen indlil Allen 

og Tana. 
* u 

Phleum pratense L. Sporsom i Fyrreregionen indlil Allen og 

Fællesdistriclerne. _ , \ 

— alpinum L. Almindelig i Slelfjelds- og Birke-Regionen 

over hele Finmarken. 

Digraphis arundinacea Trin. Sparsom i Fyrreregionen i Fæl- 

lesdistriclerne. 

Hierochloa borealis Röm. Almindelig i Fyrre- og den lavere 

Deel af Birke-Regionen indlil Allen og Hopseidet. 

— alpina Röm. Hjsl og her i Slelfjpldsregionen: Lyngen 

ifölge Læsladius, samt Goskevare i Allen. 

Anllioxanlhum odoratum L. Almindelig i Fyrre- og Birke-? 

Regionen over hele Finmarken fra Havels Niveau 

lil Birkegrændsen. 

Rardus stricta L. Almindelig i Fyrre- og Birke-Regionen over 

hele Finmarken. 
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II. H varjehanda« 
\ * i 

1. H. K. H. Akadem. Kansleren liar till E. O. Adjunkt i 

Ekonomien utnämnt Bolanices Docenten vid Upsala Akademi, 
i 

Mag. J. Arr h eni us. 

2. Den bekante Gartneren Ja m es Booth har under loppet 

af våren blifvit utnämnd till Riddare af Kongl. Wasa Orden. 

3. Kongl. Velenskaps-Akademien har i år fördelat sitt re- 

sestipendium emellan Mag. N. J. Anderson och Stud. G. Sjö¬ 

gren, af hvilka den förre i sommar ämnar besöka sydliga och 

vestliga Sverge, den sednarc Jemllands fjälltrakter. 

4. Svenska Botaniska literaluren har nyligen blifvit rik¬ 

tad med följande arbeten: Fries: Summa Vegetabilium Scan- 

dinaviæ, Sectio prior: Hartman: Svensk och Norsk Fxcur- 

sions-Flasamt Conspectus vegetationis Lapponicæ, ^4mc- 

lore N. JWRnderson. 

5. I HÉllische Bolanische Zeilung för 1845 N:o 44 (s. 

721 följ.) har F. Ben ek en framställt anmärkningar öfver Sa¬ 

gina ciliata Fr. och *S. apelala L., hvilka han anser som for¬ 

mer af en och samma art; de dem emellan varande skiljaktig- 

heter böra, enligt hans mening lillskrifvas vexlplalserna\ påför 

solen öppna ställen, t. ex. trädesåkrar, frodas den förra, under 

det att den sednare vexer hland säden tält bredvid; der man 

ena året på ett Irädesfäll i mängd samlat S. ciliata, söker man 

den förgäfves ett annat, då fältet här säd, ulan finner man i 

stället S. apelala ymnig, och tvärtom. H:r Beneken har 

med upmärksamhel följt dessa vexler och dervid dem emellan 

funnit de fullkomligaste öfvergångar och kommit till den erfa¬ 

renhet, att intet af de skiljemärken, som Förfallarne, för dem 

framställt, är beståndande och oföränderligt. Han anser S. cili¬ 

ata, i anseende till dess mera utbildade tillstånd, höra betrak¬ 

tas som hufvudform och & apelala böra derunder uplagassom 

en magrare varietet. 

6. XXI Tomen af Nov. Act. C. Leopold. Carol. Nat. Cur. 

s. 33—60 innehåller: FJatinarum monagraphia, Auctore M. 

S e u bert. Bland de 10 arter förf. kanner, upptages den i Lithauen 

funna Flat. spalulata Gorski, hvarunder F. orChosperma Dub. 

anföres som synonym. (Gött. gel. Anzeigen 1846. p. 239.) 

LUND, tryckt uti Lundbergska Boktryckeriet, 1816. 

\ 
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BOTANISKA NOTISER 
UTGIFNE AF 

- I 

AL. ED. LINDBLOM. 
‘ ~i * * 

N:o 7. Juli 1846. 

I. Original-Afhandling* ; v y 

Några ord om form-begreppet hos Pi/slägtet, särdeles dess 

lappska arfer; af N. J. Anderson. 

Visserligen ager den skandinaviska Floran en mängd 

slägten så rika på arter och former, att dessas rätta urskil¬ 

jande och framställning alltid skall utgöra för botanisten en 

nästan oöfvervinnerlig svårighet — vi behöfva blott nämna 

i främsta rummet sl. Hieracium och dernäst Rosa, Rubus, 
Carex, Rumex, Orchis, Polygonum m. fl. —; men framför 

/ f 'm 

alla i detta hänseende utmärkt är utan tvifvel Pilslägtof. 

Det utgör neml. bredvid Starrslagtet det mest egendomliga 

i vår Flora, det äger i vårt fäderneslands nordligaste trak¬ 

ter sitt egentliga hem, och framstår der i en rikedom snart 

sagdt lika stor på. former, som på individer. För hvar och 

en derföre, som vill inse hvad inflytande local, temperatur 

och climateriska förhållanden äga på ett slägtes olika arter; 

som vill af sjelfva naturen lära betydelsen af begreppen : 

art, varietet, form o. s. v.; som vill erfara huruvida denna 

naturs oändligt vexlande former låta inpassa sig i våra, of¬ 

ta nog subjectiva, bestämningar, och derigenoni lära sig hu- 

rudana våra framställningar böra vara, för honom kan knappast 

något annat af våra inhemska vextslägten lemna rikare anlednin¬ 

gar till flitigt studium och sanna reflexioner. — Dels för att 

således ytterligare vända uppmärksamheten på detta intres¬ 

santa slägte, och dels för att framställa några skäl till för¬ 

svar för det sätt, hvarpå jag i mina anteckningar om Lapp¬ 

lands pilarter (Salices Lapponiæ. Ups. 1845) urskiljt arter¬ 

na och framför allt dessas former, har jag trott, att några få 

' (Bot. Not. 1846 X:r 7.) ' 7 . 

. 3j i: 
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ord angående delta ämne skulle kunnå föranleda en nyttig 

discussion af frågan. 

Få slaglen lemna ett vidsträcktare fält för dessa öfnin- 

gar att splittra och öka växtarterna, son» hos mången för¬ 

fattare gått till en beklagansvärd öfverdrift; ty då om pilar- 

ne gäller i vidsträcktare mening detta nnullum signum ubi¬ 

que constans5), så kunna de, hvilka begränsa arterna efter 

blott karakterer, här lätteligen få snart sagdt lika många 

arter, som det gifves individer; och litteraturen uppvisar fle¬ 

re, som, genom , att lägga sådan vigt på karaktererne, kom¬ 

mit hardt derhän. Så har Schleicher, följande blad for- 

mens mångfaldiga nuanceringar, delat f. x. Salix nigricans 

i omkring 50 arter, och de öfrige i proportion; nagot ditåt 

äfven Smith och Ii ook er. Wahl« n ber g, hvilken vi 

annars med tacksamhet erkänna såsom grundläggåren af en 

noggrannare kunskap om detta-och manget annat slägte, 

litade alltför, mycket och uteslutande på kapselns beklädnad 

och längden af dess skaft; deraf blefvo S. nigricans, phyli- 

cæ folia och arb-uscula ej klart skiljda; deraf uppkom en ar¬ 

tificiel, mot naturen i flera fall stridande, anordning af, ar¬ 

terna. — Men å andra sidan lemnar detta slägte ett lika 

stort utrymme för en oriktigt så kallad idéel uppfattning af 

formerna, en sådan, ,son», bortseende fran karakterer, mera 

rådfrågar egen känsla, tycke och på sin höjd växtens 

habitus. Om oriktigheten af det förra är o väl de aflrafleste 

öfverlygade, och oin oriktigheten af det sednare lemnai f. x. 

Sal. glauca ett slåender bevis. Denna får neml. nere i sko- 

garne och vid fjellens rötter en famnshög växt, stora, breda, 

tjocka och silfverhåriga blad, in en uppe på högfjellen blir 

den oftast blott några tum hög, har .t un na, jemnbreda, spet¬ 

siga och nästan glatta blad. Ilär blefve efter habitus san- 

nerligen mera än 1 art. 

Derför får man icke urskilja arten hvarken efter blotta 

karakterer eller blotta habitus; bada methoderna ,äio ensi-, 

diga, onaturliga och leda till 

bådadera i så mycket som m 

osanna framställningar; men 

jligt innerlig förening angifva 
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den enda rätta. Och lämpadt på det ifrågavarande ämnet, 

är den regel, som vi anse bör följas vid bestämmandet af 

de särskiljda arterna, denna: när de väsendtligare karakte¬ 

rerne (capselns form och vidfästning, stiftets proportion 

till capselskaft och nectarium, = del fructificativa i allmänhet) 

öfverensslämnia rned det egendomliga i habitus (sota visar 

sig i stam- och grenbyggnad samt i bladconsistens = det 

vegetativa i allmänhet), då först kan arten såsom egen fram¬ 

ställas. Ett exempel må upplysa detta. Sal, nigricans Sm. 

hör till de mest varierande arterna; dess väsendtliga karak¬ 

terer äro: pedicelli capsularum nec t aria i er quaterve supe¬ 

rantes, styli longissimi: Om vi nu följa dessa genom alla 

de otaliga formerna, finna vi visserligen att hänget kan blif- 

Va än flera tum långt (såsom hos ^borealis), än knappast en 

tum långt och mycket gracilt (såsom hos * campestris), kap- 

slerna än ulliga och tjocka, än glatta och tunna dc.,' och 

det fructificativa sålunda af helt olika utseende, fastän 

de uppgifne karaktererne af kapselskaft och stift proportions¬ 

vis de samma. Men stodo dessa karakterer enstaka, huru 

då skilja S. nigricans 'från S. punctata, ja stundom från 5. 

phyliccpfolia? Härtill måste i sjelfva artens utseende och 
B* , v - . 4 

beskaffenhet'något gifvas, som är densamma egendomligt 

och närmare uttrycker, så att säga, dess individualitet, och 

det är : folia sub prelo 'nigricantia, mollia, subtus cinerea 

(costa saltem), udpresse serrata, rami irregulari/er divergeti- 

tes» Genom den första karakteren, af kapseln, sammanföras 

alla de mangfaldiga, i blad dc. varierande, formerna, som 

dock äga dessa väsendtligare karakterer gemensamma; ge¬ 

nom den andra, af habitus, står artens begrepp klart uttryckt, 

och genom bådas förening blir den slutligen begränsad från alla 

närstående arter. Mängen torde anse detta såsom axiomer; 

att sa vore, äfven i användningen, är vår högsta önskan. 

Ty om dessa asigter följdes skulle endast verkliga ar- 

tei såsom sadane framställas. Att- det är svårt inedgifves, 

men svårigheten blir dock mindre, när man i skötet af den 

; 7* 
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lefvande naturen söker utransaka dess hemligheter. Det 

händer då icke fällan att individer förekomma, i åtskilligt tem- 

ligen afvikande från den typ, som uttrycker sig i karakte¬ 

rens och den yttre formens sammanstämmighet, så att det 

blir tvifvelaktigt huruvida dessa böra sammanföras, men hos 

hvilka typens egentliga karakterer dock äro, åtminstone i det 

allmännaste, närvarande. Sådane kunna, enl. var åsigt, en- 

dast framställas såsom underarter (subspecies. Jfr. också 

Prof. Fries’ innehållsrika uppsats: Bidrag till bestämmande 

af de olika begrepp, som innefattas under varietets-benäm- 

ningen, i Bot. Not. 1840 p. 53 Æ.). Bland de lappske arter¬ 

na förekomma följande 6: & peutandr-a ^ Iriandra, S. Lop- 

ponum * leucophylla,, S. capræa *grandtfo/iu, &. I aur ma # 

sil s aca, S. versifolia * myrlo ides och 8. myr simles ^ pro¬ 

cumbens. Dessa skri ja sig samt och synnerligen nästan blott 

genom bladens form och beklädnad, samt stundom något ge¬ 

nom hängenas gleshet; men dessa äro karakterer, som, en¬ 

ligt vår åsigt, äro både svåra att uttrycka och föga bestän¬ 

diga eller vigtiga. Och sä länge man icke erfarit om det, 

hvarigenom någon slags egendomlighet hos dem företer sig, 

är af mer värde och beständighet, än man i början tror och 

vet, så länge böra de ej uppställas såsom egna arter, men 

dock, äfven af aktning för dem, af hvilka de bliRit så fram¬ 

ställdas utmärkas framför de öfriga blotta varietetema. 

Det är om dessa varieteter vi egentligen ernade yttra 

några ord* ]Men först masle vi hafva afgjoidt om det äi af 

nå^on vigt för vetenskapen att noggrannt känna en arts va- 

lieteler eller ej. "Vi tro att det är af den alliahögsta ^igt. 

Det är ju en omöjlighet att i grunden känna en persons 

egenskaper och väsende, utan att följa honom genom dess 

olika utvecklingsstadier, se den i lifvets olika förhållanden; 

och växten är ju ock lefvande, till utveckling sträfvande! 

Fordrar man att den skall äga insigt i arternas väsende, som 

vill rätt ordna dem i slägten, och dessa till system, så är det 

' för hvar och en en oafvislig nödvändighet, att följa deras 

historia, deras formutveckling sa noggrannt som det är oss 
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möjligt. Det är af vigt att se hum arten formår, med bi¬ 

behållande af den individualitet, hvarigenom den allenast biir 

en från andra distinkt art, likasom utstråla i mångfaldiga 
r ' ' 

former; det är af vigt att veta hum många dessa former 

äro, för att derigenom kunna likasom uppskatta artens makt 

Öfver locala förhållanden (ty »variationen beror af yttre mo- 

menters inverkan»^; veta vi nemligen om nagon art att den 

är formrikare än en annan, Salix glauca f. x, i Lappland 

mycket formrikare än S. aur ila, så sluta vi lätt deraf, att 

den förra är mycket mer egentligen nordisk och oberoende 

af en mängd olika localer, samt således äger större sam¬ 

band med de öfriga, än den sednare. Det är slutligen af 

stor vigt att noga känna hvilka och hurudana dessa variete¬ 

ter äro i ett dylikt slägte, för att derigenom kunna bestäm¬ 

ma den analogie, som der är emellan de närmare eller fjer- 

mare beslägtade arterna. Vet man f. x. att varietetscykeln af 

Salix Capræa är likartad, om ej alldeles lika, med den af 

S, laurina och nigricans (alla hafva de sina underarter 

S. C. * grandifolia, S. I. ^ silesiaca och S. n. borealis, 

och alla öfvergå de sedermera mot södern till glattare, smal- 

bladigare, mer korthängade former), så vet inan ock att 

dessa äro i samma proportion anologa inom hvar sin tribus. 

Hvad vetenskapen vinner på slik insigt i arternas inre vä- 
/ \ 

sende, hvad systemet vinner på dylika till utseendet »kon- 

stiga», men till väsendet af sjelfva naturen likasom dictera- 

de anordningar, det kan hvar och en erfara, som vill för¬ 

skaffa sig det nöjet att studera de förträffliga uppställningar 

(f, x. af Salices, Carices, Cramineæ, Rumices, Hieracia, otali¬ 

ga andra att förtiga), som Prof. Fries, genom sina arbeten 

öfver Fäderneslandets Flora lemnat oss. Derföre bör ingen 
O * 

anse det såsom öfveiflödigt eller, origtigt, att i en framställ- 
' . _ > 

ning, enkom egnad ät ett visst slägtes noggranna detaljbe- 

skrifning, lemna dylika öfversigter af en arts mångfaldiga 

varieteter. Jag vet, att man är färdig häremot invända : 1) 

att dylika uppräkningar, sä vigtiga de än kanske äro, svår-" 

ligen vinna sin åsyftade nytta, derföre att de ej äro full- 
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ständiga, utan hvarje forskare, som studerar dessa arter, 

otvifvelaktigt skall få något att vidare der tillägga, och 2) 

att de äro (såsom någon trott sig kunna anmärka vid ))Sa- 

lices Lapponiæ^) ri"og litet skiljda, från hvarandra för att på 

torra exemplar kunna distingueras. Härtill svaras först, att 

skulle vi alltid uppskjuta med att meddela våra observatio¬ 

ner till dess de stode der afslutade och oförökbara, så tje- 

nade vi ilJa den vetenskap åt hvilken vi offra våra krafter; 

hon rycker i små men-säkra steg sin fulländning när¬ 

mare, och det är i medvetandet att efter sina krafter bidragit till 

den stora tempelbyggnadens fullbordan, som hvarje sann for¬ 

skare bör finna sin belöning, och hans hopp är just det, att 

hvarje efter honom kommande skall finna något att förbättra 

och föröka på hans arheten; Och på det andra genmälesr 

att då^ ändamålet med dessa varietets-enumerationer äfven är . 

att antyda de fina nuancer, som finnas mellan former, hvilka 

stå i det inre sammanhang, att de från den ena ytterligheten 

bilda en sammanhängande serie till den andra, så blifva de¬ 

ras i ord uttryckta karakterer väl fina, men urskiljbara, så 

länge i olika termer ligga olika begrepp. — Dessa formnu¬ 

ancer, såsom ej sjelfständiga i systemet (såsom individer'äro 

de det i viss mening), böra éj betecknas med egna namn ; 

den nyare botaniken bar nog sådana jillräckligt redan. — 

Det ges dock ett sätt, kunde man nu säga, att undvika den¬ 

na påstådda vidlöftighet, det neml., att man, blott och bart 

om en art utsade, att dess blad f. x. variera från rund till 

jemnbred förin o. s. v. om de öfriga växtens delar. Men 

först och främst bör man endast utsäga detta då alla mel¬ 

lanformer äro funna, ty gissningsvis bör väl intet framställas, 

om man ock icke kan neka, att dessa former möjligen fin¬ 

nas; och vidare, då man troligen ej mer än om en och an¬ 

nan kan utsäga detta, blir det föga öfverensstämmelse i fram¬ 

ställningens form derigenom, likalitet som gepom ett dylikt 

uttryck man alltid finner rätta sättet att framställa den ar¬ 

tens idé, som yttrar sig i dess utgrenade former. Ett exem¬ 

pel skall förtydliga vårt påstående. Väl veta vi om Salix 

i 
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glauca att dess blad, variera fran stor bredd till stor smal¬ 

het, från ullig beklädnad till glatthet. Men om vi säga att 

S. glauca, försåvidt dess arträtt genom habitus bestämmes 
✓ - 

af bladen, företer 3;ne slag: ett gulnande eller hvitaktigt, ett 

svartnande och ett grönt, hvaraf det första således närmar sig 

<S. lanata och Lapponum, det andra S. nigricans och puncta- 

ta, och det 3:dje S. phylicæfolia och myrsinites, och vi se¬ 

dermera under hvar och en af dessa t renne serier uppställa 

de former, som mer eller mindre tydligt visa demia analogie 

utvecklad, har man icke dä klarade framställt detta innerliga 

samband, som genomgår detta slägtes många arter? — Yi 

våga tro de-t,* och tillägga, öfvertygade om det gngneliga i ett 

dylikt förfarande, såsom slutord på denna lilla, ofullständiga 

uppsats, alt det vore en förträfflig tjensl vårt Fäderneslands 

unge forskare gjorde ‘åt naturvetenskaperna, om deras stu¬ 

dium riktades just på detta samband mellan de lefvande vä¬ 

senden, om de bemödade sig, alt, i stället för kännedom af 

många namn och arter, känna många tformer vore det ock _ 
v 

af få arter, och om de i sina framställningar iakltoge denna, 

af många klandrade, vidlöftigheJ, hvarigenom dock kunska¬ 

pen af lingens verkliga art och beskaffenhet ej ringa befor¬ 

dras. Väl kan det vara, att det icke blir oss beskärdt ätt '< 

combinera dem till generella vuer öfver slägtena, ännu min¬ 

dre öfver systemet i sin helhet; men den framtid, hvilken detta 

är förbehållet, skall värdera oss för dessa samlade bidrag, 

genom hvilka allena den kan fira sin sköna seger. 

. \ 

* „7 u + é > ' ' . I 

II. Utdrag ur utländska arbeten. 
N 

1. Brotnus serotinus n. sp. framställd af F. B en ek en (se 

Hallische Bot. Zeit. 1845 s. 724—25.) 
Under detta namn beskrifves på nämnde ställe en kring 

Naumburg an der Saale funnen, med Br. asper L. närbe- 
i v i 

slägtad art, hvars diagnos är följande: v 

Br. serotinus: Vippa grenig, gles, i toppen öfverhängande; 

de nedre hulf kransarne med blott 2 från hvar ann an ulstä- 

i 



ende grénar; småax jeinnbredt-Iancettlika, '5—9-bIommi- 

ga, svagt glänsande; foderskal utan här; blommor jemnbredt- 

lancettlika; nedra lcronskalet längre än den nedom den två- 

tandnde spetsen utgående borsten; öfra kronskalet kantadt 

med mycket korta hår; sländarkhappar violetta; nedra blad- 

slidorna kort sträfhåriga, de öfra med länga veka här. — 

Blommar mot slutet af Juli till fram i Augusti; vexer bland 

buskar och småskog ofta tillhopa med Br. asper, hvilken 

skilj er sig från B. serotinus genom tidigare blomning (på 

samma vexlslälle omkring 2—3 veckor förr genom bla¬ 

dens starkare härighet, de öfra bladslidornas glatthet, den 

mindre vippan, hvars nedra grenar stå 3—6 tillhopa och 

närmade hvarandra, hvaribland några alltid hafva blott ett 

småax; genom de långs sidonerverna med kanthår försedda 

öfra foderskalen, som uptill afsmalna, och slutligen genom 

de undra kronskalen, som ända till spetsen äro starkt håri¬ 

ga, hvarigenorn småaxen på afstånd visa sig gråaktiga utan 
* - ■ \ 

all glans; hos Br. serotinus äro de undra kronskalen uptill 

glatta och hafva mot basen sidonerverna försedda med till¬ 

tryckta-hår. 

2. Om ivenne arter af slägtet Betula; af Dr. W e n d e- 

roth. (Hall. Bot. Zeit. 1846 N:r 17.) 

Sedan författaren, efter observationer och jemfoielscr i 

naturen, blifvit öfvertygad om, att flera verkliga arter för- 

vexlas under namnet Betula pubescens Erh. framställas 

tvenne nya Björk-arter, som sålunda diagnosticeras af Dr* 

W enderoth: 

1. Betula glauca Wndr. (B. carpatica W. K.?) foliis 

rhombeo-ovatis inaequaliter serratis acutis, subtus glaucis 

pubescent ibus, in axillis venarum barbatis, amentis fructiferis 

erectis squarrosis tomentosis, squamarum laciniis æqualiler 

Jineari-lanceolalis ciliatis, lateralibus erecto-patentihus, nuci¬ 

bus subrotundo-ovatis pubescentibus ala undulata angustissima 

cinctis, — Högt träd; de yngre grenarna gråsvarta, glatta; 

årsskotten med tät ludenhet. 
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2. Bet. nigricans Wndr. (B. ambiguaHumpe, B. gluti¬ 

nosa IVa/lr., B. odorata quorund. non Bechst., B. pubescens 

Erh /3 carpatica Koch.) foliis rhombeis et ovalis in-æqualifer 

serratis acutis, in axillis venarum pubescentium barbatis, 

gemmis glutinosis, squamarum lobis inaequalibus, lateralibus 

patentibus subrotundis et oblique truncatis, alis nuce duplo 

latioribus« , : 

Stämmen som hos B. alba« •— Visar öfverensstämmelse 
I ’n % - 

i mänga fall, särdeles hvad bladen beträffa, med B. nigra, 

hvarföre förf. foreslår namnet B. nigricans, hvilket han anser 

äga prioritet, enär han redan för några och tjugo år sedan 

gaf detta namn åt ifrågavarande art. 

i 

III. Literatur. 

1. Botaniska iakttagelser under en resa genom nägra af 
\ 

rikets mellersta och nordligare landskap är 1843; af 

P. J. Beurling. (Införda i Kongl. Vetenskaps Akade¬ 

miens Handlingar för är 1843 (Stockholm 1844J .* sid. 

273—302). 

De i denna upsats meddelade observationer, gjorda un¬ 

der en af Förf. i sällskap med Stud. C. Lagerheim som¬ 

maren 1S43 från Stockholm till Jemtlands fjälltrakter före- ^ 

tagen resa, äro företrädesvis vexlgeograliska och utgöras af 

upgift på de anmärkningsvärda vexter, hvilka varseblefvos 

under upresan, vistandet på Areskutan samt lillbakaresan. 

Vägen togs från Stockholm (som lefnnades d. ‘J9 Juni) ge¬ 

nom Roslagen, Gestrikland, Helsingland långs Ljusna-elfv^en, 
O 

genom ett hörn af Herjedalen och genom Jemtland till Are¬ 

skutan, hemvägen togs genom Medelpad till Sundsvall och 

vidare sjöledes till Stockholm, dit återkomsten skedde den 

27 Augusti. De anförda vexterna äro uptagna under de 

särskilda provinser, der de observerades, äfvensom de spe- 
•» \ 

ciela ställen eller åtminstone socknarna, der de anträffades, 

äro anförda, — Längsta tiden (från den 18 Juli till den VJ 
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Augusti) tillbragtes i trakten af den intressanta Areskutnn, 

hvilket fjäll tvenne gånger bestegs, (hvarje gång från olika 

sida); öfver vegetationen, nernligen fanerogamer och orm- 

bunkartade vexter, på detsamma begränsadt på samnia sätt 

sorn Hartman i sin beskrifning öfver sitt besök derstädes 

(se Vet., Ak. Handl. 1814) antager, meddelas en fullständig 

förteckning innefattande äfven de af Hartnian och Zetter- 

stedt här anmärkta vexter, hvilka undgått Fprf.; i noter 

äro för de sällsyntare anförda speciela vextställen, äfvensom 

en' och annan anmärkning. Denna lista är ordnad efter 

sexualsystemet, hvilken omständighet,' i förening med det 

väl långt'Utsträckta omfånget för floran, försvårar jemnfö- 

relsen mellan vegetationens förhållande på detta och på an¬ 

dra fjell. Det förtjenar anmärkas, att då Hart man i sin, 

nyssanförda afhandling för detta fjäll allenast uptager 330 

fanerogamer, så upgår dessas antal hos Förf. till 396 (i hvil¬ 

ket antal dock äro inberäknade 16—18 åkerogräs, hvilka 

Hart m an ej velat uptaga) oaktadt arterna hos båda äro 

med några få undantag lika begränsade. Detta ådagalägger, 
"i 

att fjellet endast småningom för forskarnes blickar afslöjar 
- \ 

sina rikedomar, till bevis hvarpå ytterligare kan tjena hvad 

Förf. yttrar, alt Pinguicula villosa och Poa hybiidn, hvilka 

Hartman fann ymnigt på och vid detta fjäll, alldeles icke 

här visade sig för Förf., som deremot i mängd anträffade 

några arter, som för Har t man visat sig mycket sparsamt. 

— Från Areskutan gjorde Hr Lagerheim utfarter dels till 

Anj oskutan , dels till Handöl och Snasahögen; det förra af 

dessa fjdl visade sig i botaniskt hänseende föga intressant 

och hyste endast en del vani igare i Areskutans lägre regio¬ 

ner allmänna fjällvexter, men saknade åtskilliga bland de i 

dess högre delar förekommande. Snasahögen var deremot 

vida intressantare och rikare, i det att här icke blott, åter¬ 

fanns nästan hela Areskutans vegetation och deribland i, 

myckenhet och till en del utmärkt frodiga de pä nämnde 

fjäll sparsammast förekommande arter, utan äfven anträffa¬ 

des åtskilliga, som ej anmärkts på Areskutan. 
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Utrymmet tillåter icke att här specielt redogöra för de 

pa hvarje ställe anmärkta vexter; men Ref. kan ej underlå¬ 

ta begagna detta tillfälle att uttala sin öfvertygelse om gag¬ 

net af sådana reseberättelser, som den närvarande, för be- 

'redandet af en fullständig kännedom om vexternas geografi- 

ska förhållander inom fäderneslandet och dess särskilda trak¬ 

ter; äfvensom att upmana alla Botanister att under de van¬ 

dringar och resor, som de äro i tillfälle göra, noga anteck¬ 

na de märkligare vexter som anträlfas och de förhållander, 

hvarunder de framträda. 

2. Naturhistorisk Tidsskrift, Udgivet äf H. Kroyer. Ny 

Række, \:ste Bind. Kjöbenhavn. Reilzet. 1841—45. 8.*o h. 

I nu ifrågavarande band af denna tidsskrift, hvilken 

hufvudsakligen är egnad åt Zoologien, förekomma allenast 

följande tvenne botaniska upsatser: 

1. Det sydvestliga Sjællands Vegelalion af Batnillons- 

chirurg Petit (s. 1—15). Efter några inledande allmänna 

anmärkningar^ uppgifvas gränserna för den trakt, hvars ve¬ 

getation utgör föremål för denna upsats, hvarefter bristen pä 

samlingar af sött vatten äfvensom de obetydliga skogsparti¬ 

erna angifvas som de mest i ögonen . fallande förhållander, 

Evilka karakterisera denna trakt, till följe hvaraf sötvattens- 

och skogsvexter här äro ganska få; sålunda saknas af de 

förra helt och hållet Cicuta virosa, Calla, Ueleocharis a cic fi¬ 

laris, Cinerario palustris, Primula farinosa, m. fl., under 

det att Pinguicula vulg., Veronica ReccabungaHippuris 

och andra äro sällsynta; af Potamogelon förefinnas blott P. 

natans och crispus, af Carex allenast några få arter, o. s. 

v. — Bland ängsvexter saknas Trollius och Förf. erinrar sig 

icke hafva varseblifvit Cardqmine. — Hedar med den för 
/ 

dem utmärkande vegetation ^saknas, nästan alldeles., — Ve¬ 

getationen på odlade ställen och på betesmarker öfverens- 

stämmer i det hufvudsakliga med den kring Köpenhamn på 

enahancja ställen rådande. Echinops sphærocephalus synes 
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egendomlig för denna trakt, — Höjder och backar saknas 

här i allmänhet, hvaraf frånvaron af PuJsatiUa pratensis 

och sällsyntheten af Helianlhemum vulgare, Thymus in. fl, 

har sin grund. — De få och inskränkta* skogarna utgöras af 

ek och hok, här och der blandade med Acer camp., U/mus 

camp.. Tilia parviflora; större plantager af barrträd saknas. 

A ju ga replans och Galeobdolon äro de vexter, soip allmän¬ 

nast förekomma i skogar; Primula officinal is förtränger Fr. 

elatior. Arum macuf. och Veronica mont. äro utmärkande 

för skogar ne i denna trakt. Scirpus silvaticus, Trientalis, 

Pyrolæ saknas, äfvenså synes förhållandet vara med Orobus 

tuberosus. Stranden är i aHmäohet jemn och temligen bred; 

så kallade »syllänger» afvexla med något mera uphöjda 

sträckor; sand förekommer sällan och af föga utsträckning. 

Stalice Behen är för denna karakteristisk; Tetragonolobus 

siliquosus likaledes; Cochlearia off. och Trifol. fragiferum 

saknas* Astragalus hypog/ottis visar sig först vid den nordli¬ 

ga gränsen. — Armeria purpurea, Crambe, Allium scorodo- 

'prasum allmänna på torrare mera sandiga ställen. Dessu¬ 

tom förekomma Thalictrum minus. Inula brilanica, Heleni¬ 

um, Asparagus ofjic. m. fl. — Vid framställningen af denna 

, trakts vegetation, anställer Förf, jemförelse mellan den och 

vegetationen i^nordöstra Sjælland. (Forts.) 

3. Synopsis Hepaticarum, Conjunctis studiis scripserUnt et 

edi curaverunt C. 31. Gottsche, J. B. G. Lindenberg et 

C. G. Nees ab Eseiibeck. Fasc. 3/5. Hamburg. 31eissner. 

1845, Pag. 305 — 464. 8/o h. kostar 1 Thhr). 

Detta häfte innefattar slutet af det i andra häftet på¬ 

började slägtet Omphalanlhus; hvarefter följer gen. 36 Le¬ 

je un ia Gottsche et Lindenb., hvilket utgöres af 236 säkert 

kända arter och några, hvilka äro mindre fullkomligt kända; 

af dessa 236 arter hafva de flesta sitt hemland i Amerika, 

under det allenast 8 arter tillhöra Europa, af hvilka de fle¬ 

sta tillhöra Irland; blott 3 arter förefinnas i Skandinavien. 
, i 

i 
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Lej. ccfaarea Lib. anföres från Norge, enl. Li eb man. — 

Gen. 37S Fruilrnia Raddi af hvars 123 arter < e 118 aro i 

detta häfte diagnosticerade. Hälften af arterna hafva hemma 

i Amerika; allenast 5 tillhöra Europa, deraf 4 äfven finnas 

i Skandinavien. Fr. fragil ifoZia, en af Ta ylo r år 1843 up- 

ställd och beskrifven art, som är mycket lik Fru//, di/alula, 

har af Hr Nyman blifvit anmärkt nära Stockholm enligt 

hvad Förff. sid. 438 upgifva. — Fjerde och sista häftet som 

oförtöfvadt är att vänta, skall åtföljas af tillägg och register. 

4. Linnæa. Fin Journal fur die. Botanik in ihrern G an- 

zen Umfange. 18:de Band. Jaiirgaiig 1844. Oder: Bei- 

truge zur Pflanzenkunde. 2:r Band. 2:r Jahrgang. 

Herausgegebeti von I). L. von SchlechtendaZ. 31 it II 

Tafeln Abbilduugen, Ha/le. 1844, In Cojnmissian bei 

C. A. Schwelschke el Sokn. IV. 774 Seit. II Taf. Sto h. 

Visserligen hade Ref. långt för detta bordt redogöra för 

närvarande årgång af denna journal, men dels afslutades den 
* ✓ 

icke förr än i sednare hälften af förlidna året och hitkom 

följaktligen ännu sednare, dels innehållas deri hufvudsakli- 

gen öfversigter och beskrifningar öfver extraeuropeiska vexter, 

främmande för Skandinaviens flora och således af min¬ 

dre intresse för Nordens Botanister. — I detta band fö- 
i —* / 

rekommer följande afhandlingar.' - > 

1. Noch e inige IVorle iiber Bijssus F/os aquce L. Von L. 

C. Treviran ;s (sid. 1—8,) utgör ett tillägg till en i föregå¬ 

ende band införd upsats öfver samma ämne af samma Förf., 

föranledt deraf, att Förf. vid nedskrifvandet af nyssnämnde 

upsats icke kände Vrangels i Vet. Ak. Handl, för 1826 

införda afhandling om nämnde vext; för hvilken nu redogö- 

res, hvarjemte Förf. begagnar tillfället, att beskrifva Con- 

fe rva annulina Roth, en misskänd art för hvilken Agardh, 

troligen förledd af de oriktiga beskrifningarna och afbildnin- 

garna, ansett sig böra bilda ett nytt slagte Sphærop/ea och 

hänföra det till OsciZ/alorieæ. Olika Författares åsigter 

granskas och en afbildning af vexlen meddelas. 
< \ 
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2. Catdlogue de six culleclions d'hy drophyt es (s. 9—22). 

Len ormand i Vire erbjuder 600 alger för 180, Fr.; man 

kan vända sig till Prof. Buchinger i Strasburg. Här lem- 

nas förteckning öfver dem, ' _ „ 
\ _ — * 

3. Planten Sur in am enses novæ. Descripsit F. A. Guil. 

Miquel (s. 23—46 och 1 planch). 

4. De planlis Mexican is a S. Schide, C. Ehrenbergio 

aliisque collectis nuntium affert D. F. L. de Schlechtendal 

(s. .48—64), I den här lemnade fortsättning, af denna ge¬ 

nom många band fortsatta öfversigt uptagas äfven några 

nya af vår Landsman D:r Regn el i i Brasilien uptäckta 

arter. 

5. Symbolæ ad Florum Surinamensem. Scripsit F. A. , 

G. Miquel, pars 1—7 (sid, 65—82, 225—301, 353—384, 563 

—624, 735—756 och 2 plancher). 

6. Observat iones de plantis JSovæ Hollandiæ et JSovæ 

Zeelandiæ. Scripsit F. A* G. Miquel (s. 83—95). 

„ * (Forts.) 

i ; I 

■- IV. Hvarjehanda. 
1, Lnder innevarande sommar äro följande botanister 

sysselsatte med alt genomforska olika delar af vårt fäder¬ 

nesland: Magister Hj. Holmgren, som afrest till Dovre 
o 

fjell; Stud. Sjögren, hvilken åoyo besöker Areskutan och 

de närgränsande Jemtländska fjellbygderna; Cand. Ång¬ 

ström har för afsigt att uppehålla sig i Medelpad och Jemt¬ 

land ; Stud. C, Holmgren undersöker Jönköpingstrakten 

och norra delen af Caknare skärgård; Prosten, Dr. Sten- 

hammar har gjort åtskilliga excursioner på Gottland; Hr. 

Lindgren ernar, hufvudsakligen i Mycologiskt hänseende, 

uppehålla sig i Femsjötrakten. Mag. A. J. A n d e r s o n botanise¬ 

rar i Skåne, och Halland, åtföljd af Stud. Longberg, 

hvilken förut i 3:ne veckor uppehållit sig på Öland. — Ref. 

hoppas och önskar, att snart erhålla fullständiga uppgifter om 

öfrige, här ej upptagne resenärer, för alt i ett kommande num¬ 

mer kunna omnämna dem. _ ' ■ 



2. Vår resande landsman, Mäg. W. v. D ti ben, har 

nu återkommit till fäderneslandet. — Lector N. Lund har, 

efter att under vårens lopp uppehållit sig i Köpenhamn, nu 

återvändt till Christiania, der han ernar bereda sig att i höst 

afresa till A enezuela i CentralAmerika. — Botanices Demon- 

stratorn. vid Helsingfors’ Universitet D:r Wirzen uppe¬ 

håller sig för närvarande i Lund, stadd på en resa till ut¬ 

landet, der han är sinnad publicera sin «Synopsis Floræ 

Fennicæ«. 

Stud. Bjurzon larør nu, enligt annoncer i Tidnin- 

garne, offentliggjort sitt arbete r>Skandinaviens Vext-fami/jerr>, 

hvarå redan för fler.a år sedan subskriptionslistor utsändes. 

Vi ha ännu ej haft nöjet att se livarken det ifrågavarande opus, 

eller någon recension öfver detsamma, 

4. I Bot. (Notis. 1844 sid. 164 omnämndes från Skåne 

en Tilia platyphy/los glutinosa, hvars blad så ymnigt ut¬ 

sipprade ett sockerhaltigt fluidum, att det stundom som ett 

sakta regn neddroppade frän trädet. 'Sommaren 1842 ob¬ 

serverades samma fenomen \id Strassburg af Langlois, 

som i Annal, de chim.'et de phys. 1843. T. VII. p. 34-8 lem- 

nat en chemisk analys af den sockerhaltiga substansen. 

Lindarnes utsvettning vid Strassburg var så stark, att ett 

medelstort träd lemnade flera kilogrammer deraf. — 

Afven vid Tiibingen har Hugo Mohl gjort samma iaktta- 
- 

gelse. (Hall. Bot. Zeit. 1845 p. 69.) — Det vore intressant 

att erfara, om denna egna företeelse blifvit annorstädes ob¬ 

serverad inom Sverige. 
° % 

5. Sednare bandet af Schleiden's Grundziige der 

icissenschaft lichen Botanik är nu utkommet. Denna andra 

upplaga är mycket, tillökt och helt omarbetad. Af Bruch 

och Schimper’s Bryölogia Europæa har nyligen ett dub¬ 

belhäfte och ett suplementhäfte utkommit; detta sednare är af 

största intresse-för (|en nordiska botanisten. För dessa ar¬ 

beten, jemte 4 haft. af Schnizlein’s Iconographii m. fl,, 

skall med det snaraste utförligare redogörelse lemnas i des¬ 

sa blad. * . 



112 

6. Förledet år börjades ett Svenskt Conversations Lexi- 

con att utgifvas i Stockholm, hvilket arbete äfven skulle 

upptaga större delen af våra fanerogarna vexter; men huru 

den botaniska delen redigeras kan man någorlunda sluta af 

följande. Under artikeln »Björk» säges (sid. 126), att detta 

träd» förändras i följd af olika växtställen, så att fyra ser- 

skilda artförändringar uppkomma, nemligen: 

a. Allmänna björken, B. alba;- 

b. B. pubescens; 

c. B. laciniata — Ornäsbjörken; och 
/ 

d. B. intermedia, »endast 3 fot hög.» — B. nana oninäm- 

nes ej med ett ord.. Begreppen art och artförändring, sam¬ 

manblandas alléslädes: sålunda säges t. ex. om Björnmossan 

(sid. 130), att den förekommer under tvenne förändringar. 

Blindnässlan (Lamium album) angifves (sid* 137) vari 

allmän öfver hela riket, undantagandes Lappland; samma före¬ 

komst ange och våra större floror; men att denna vext all¬ 

deles saknas i hela Vestergöthland har Ilerr Lindgren 

uttryckeligen uttalat (Bot. Notis. 1841. p.- 201.) — Myrin 

och Kröningsvärd uppgifva väl. Lam. album för Verm- 

land och Dalarna; men så länge intet enda specielt vext- 

slälle kan anföras, får man väl anse förekomsten af denna 

art derstädes såsom ganska tvifvelagtig. 

Sa/Lguisorba ojftciualis anföres (sid. .138.) endast från 

Gottländ: för Blomvassen (Butomus umb.) uppgifves dess 

norra gräns i Sverige vara Vestergöthland, Nerike, Upland; 

ehuru den förekommer i Vermland, Dalarne, Geslrikland och 

Helsingland. Dessa, och flera andra botaniska origligheter, 

förekommer inom ett ark i ett häfte; men hvarje häfte er¬ 

bjud r likadana kuriosa. :— För arbetets egen skull önska 

vi att ingen branch måtte vara så ledigerad, som den bota¬ 

niska, och hoppas att förläggaren med det alldra snaraste 

måtte öfverlemna redaktionen af de botaniska artiklarna i 

skickligare händer. 

LUND, tryckt uti Lundberg sk a Boktryckeriet, 1846. 
i 
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Stirpes phanerogamæ spontaneæ, quas in paroeciis Biti inge 

Æ Röst anga Scan icis observavit N. Lilja. 

DICOTYLEDONEÆ. 

HANUNCULACEÆ. 

Thaliclrum aquilegifolium L. 

in alnetis v. f. 

T/i. flavum L. p. Rönneå, Bö- 

gerups stockar. 

T. simplex L. rr. ad Stocka- 

mollan. (Billinge n;o 7.) 

Hepatica triloba Chaix vr. 

Anemone nemorosa L. v. t. 

A. ranunculoides L. sat. fr. 

Pu/saiiffa vulgaris Mill.sat.f. 

Myosurus minimus L. p. 

Batrachium aquatile Fr. sat. f. 

8. circinatum. Rönnea. 

Ficaria verna Huds. v. 

Ranunculus Lingua L. in pa¬ 

ludibus p. ad Rönnea tfec. 

R. Flammula L. u. 

*) Brevitatis studio c. commu¬ 

nis, c. pr. cum priori, f. fre- 

qvens, p. passim, r. rara, rr. 

rarissima, u. ubique, v. vulga¬ 

ris, v.t. vulgatissima siguiticat. 

(Bot. Not. 1846 N:r“8.) 

R. auricomus L. u* 

R. acris L. u. 

R. repens L. v.t. 

R, bulbo sus L* u. 
\v 

R. sceleratus L. in fimetis 

passim Billinge By, Röslånga. 

Caltha palustris L. v.t. 

Trollius Europæus L. v.t, 

Helleborus viridis in hortis 

graminosis sicut vitium ad 

' Billinge Prestgård. 

Actæa spicata L. in fagetis p. 

NYMPHEACEÆ. 

Nymphæa alba L. Rönnea, O- 

densjön. 

Nnphar luteum Sin. c. priori, 

Nackarp. 

PAPAVERA CEÆ. 

Chelidonium majus L. p. Hult- 

serödsbro. 

FUMARIACEÆ. 

Corydalis f abace a Pers. in fa¬ 

getis p. 

Fumaria officinal is L. ii. 
i 

8' 

« 
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CRUC1FRRÆ. 
Brachyolobus amphtbtus All. 

in paludibus ud Ronnea. 

/>. sy [v esi ris All. p. 

'Armoracia rusi i ca na lior. \\ ett. 

in agris vitium r. vid Bil- 

linge Kyrka vesterut. 

Barbar aui strid a Fr. ud ripus 

• rivuli n:o 7 Billinge lb43 

visn, sed postea non repertu. 

Turritis glabra L. p* Gunnar öd. 

T. hirsuta L. r. Billinge n:o 7. 

A rabis l haliana L. v.t. 

Cantamine impatiens L. in fu¬ 

getis r.r. ad Billinge ck Hö¬ 

stånga (Hårsnäs vel Uggle- 

röd?) sec. Wahlenb. A Ahn- 

felt, Högernps hagar, Bä- 

, ringe Kalfhage. 

C. pratensis L, u. 

C. amara L« p. Blinkarp, Bil- 

linge. 

C. hirsuta L. u. fi. syfvatica 

in rupibus ad Odensjon. 

Dentaria bulbifera L. f. fr. 

Brassica campestris L. u. 

Sinapis nigrtkh. p. disseminata. 

S. arvensis L. u. 

Drab a verna L. n. 

Camelina sattva Crnntz u. 

Atyssum incanum L. rr. Bil- 

linge n:o t disseminata» 

Thlaspi arvense L. v. 

Capse/ta Bursa P/wf.Mönch.v.t. 

Ne est ia paniculata Desv. u. 

Baphanus Baphauisirum t*. 't. 

VIOJLARIEÆ 

Viola palustris L. u. 

I\ epipsita Ledeb. var. sca- 

nica (V. scanica Fr.) in al- 

nelis d: pratis bumidis pas¬ 

sim, copiose ad Ilönneii,Stoc¬ 

ka möl lan A-c. *). 

V. hirta L. 3. collina p. ad 

Billinge. 

I . oderat a L. e hortis ejec¬ 

ta ad Billinge n:o 7. 

V» mirabitis L, r. Billinge, 

Stockamöllan. 

t'. canina L. v.t. 

I . tricolor L. p. ad Blinkat p* 

I . arvensis Murr. u. 

DROSERACEÆ. 

Drosera rotundifolus L. in 

turfosis sat. f. 

I). intermedia Hayn. c. pr. 

/;. fong(folia L. in turfosis 
♦ 

r. Blinkarp. 

Carnassia pahsstris L. u. 

POLYGALEÆ. 

Bofygata vulgaris L. u. 

CARYOPHYLLEÆ. 

Dianthus Delloides L. p* 

I). superbus L. P. Billinge i 

Bjtfrket copiosis, fi. atbiflorus 

c. pr. rar. 

*) Certe cum V. palustri mixta 

in tota Scania frondoso-sytva- 

tica, vidi etiam ad Hamstorp tScC. 

vulgatissima. Dietinctam speci¬ 

en» a V. epipsita non essevidetur. 



115 

* 

Saponaria officina!in L. in 

hortis graminos. vitiurn r. 

Blinkarp. 

Silene nulam li. in ericetis r. 

Bil linge i Björk et, Gunnarod. 

Viscaria purpurea Wiimn. sat f. 

Melundrium pralerne Bobl. ft 

roseum rr. Gtinnaröds Gar. 

M. sylve sire Rohi. u. 

Vonlin in Flos Cuculi Lilja u. 

Ag roslernma Git hago Lin. u. 

Sp er gula arversis L. u. 

Sagina nodosa Fr. ti. 

S. procumbens L. u. 

Ijepigonum rubrum Fr. s. f. 

Moeringia trinervia Chairv. 

in sylvis umbrosis u. 

Stellaria nemorum L. c. priori. 

S. Holostea L. ti. 

S, palustris Retz sat. f. 

S. graminea L. v.t. 

S. longifoUa Miiblcnb. in pa¬ 

scuis sylvaticisnd radices al¬ 

net. r. Trolleholms Torp. 

S. uliginosa Murr. in limosis 

sylvaticis fere ubique. 

Cerastium glomeratum. Thuiil. 

locis inundatis sylvaticis r.r. 

semel visa ad Bäringe. 

C. strigosum Fr. in clivibtis 

ad Slockamollan. 

C. semidecandrum L. u. 

C. vulgatum Wahlenb. v.t. 

LINEÆ. 

Linum catharlicum L. v.t. 

MALVACEÆ. 

Malva Alcen L, rr. Billinge 

n:o 7, forsan disseminata. 

M. mo schal a Lin. rr. Bil linge 

gata vid Ilisbro. 

M. bore alis Wallrn. p: Rd- 

stanga. 

TILIA CEÆ. 

Tilia europæa Lin. u. saepe 

frutescens. 

HYPERICINEÆ. 

Hypericurn p erfor alum L. u. 

//. quadrangulare L. v.t. 

//. hirsutum L. r.r. ad Böge- 

rups häck. 

ACERINEÆ. 

Acer piat a no ides L. u. 

GERANIA CEÆ. 

Geranium sylvalicum L. u. 

G. palustre L. r. Gunnarod. 

G. sanguineum L. sat. f. 

G. columbinum L. in locis sax¬ 

osis r. ad Rostanga mölla, 

G. dissectum L. non inf. Bil- 

linge. 
__ • 

G. pusillum L. p. 

G. lucidum L. locis rupestribus 

rr. Odensjöru 

G. Hober/ianum L. u. 

Krodium cicularium L'Herit. u. 

BALSAMINEÆ. 

Impatiens noli langere L. in 

fagetis buntosis sat. fr. 

OXALIDEÆ. 

Oxalis Acelosella L. u. 

\ 

/ 8* 
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CELASTRINEÆ. 

Evonymus eu'ropæus L. u. 

RHAMNEÆ. 

Rhamnus catharticus L. p. 

Frangula vulgaris Reich. v.t. 

PAPILIONACEÆ. 

Sarothamnus scoporius Wimm. 

ad Billinge n:o7disseminata 

ramuli juniores per hiernes 

frigidas sæpe gelu deleatur, 

Ononis spinosa, L. in ericetis p. 

0, hircina Jacqu. in pratis»hu- 

midis p. 

Anthyllis Vulneraria L. sat. f. 

Medicago Lupul ina L. sat. f. 

Trifolium pratense L. u. 

T. medium L. u.. 

T. repens L. v.t. 

T. hybridum L. p. 

T. procumbens L. p. 

Lotus corniculatus L.1 u. 

L• major Scop. ad ri pas r. 

Ronneå. 

Astragalus glycyphyllus L, p. 

Vicia sylvatica L. p. Bögerup, 

’Billinge, Öäringe dc. 

V. Cracca L. v. 

AMYGDALEÆ. 

Prunus spinosa L. u. 

Padus vulgaris Eilja u« 

ROSACEÆ. 

Spiræa salicifolia L. ad horiis 

ejecta qvasi spontanea r. 

Billinge. 

S. Ulmaria L. u. 

S. Filip and ul a L. sat. f. 

Geum urbanum E. p. 

G. rivale L. v.t. 
v / 

Rubus Idæus L. v.t. 

R. fruticosus L. sat fr. 

R. ccesius L. r. Röstånga. 

R. saxatilis L. u. 

R. Chain cernor ns L. r. Blinkarp. 

Fra gar ia vesca L. u. 

Comarum palustre L. u. 

Potent ili a Anserina L. u. 
i 

P. argentea L. p. 

P. reptans L. p.. 

P. Tormentilla Sibth. v.t. 

P. nemoralis Nesti, in pascuis 

' juniperitis humidis p. Troii e- 

holmstorp, Stockamöllan dc. 

Agrimonia Eupatoriam L. p. 

Röstånga; in clivib. ad Rön- 

V. sepium L. u. 

F. angustifolia Roth, in collibus 

scopulosis r. Odensjödalen. 

Ervum tetraspermum L, c. pr. 

E. hirsutum L. sat. fr. 

Lathyrus pratensis, L. u. 

- L. sylvestris L. p. 

Orobus vernus L. fere u, 

0. tuberosus L. v.t. 

neå 

*) Species multas a botanicis de¬ 

terminatas ulterius esse obser¬ 

vandas censeo, præcipue si cul¬ 

tas manifeste permanerent et 

nec, ut suspicor, e locis natali¬ 

bus ortæ sint. 

**) Cotoneaster nigra Lindi, jani 

1835 in scopulis ad Stenshuf- 

< vud copiose legi. 
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Ilo s a canina L* p. 
R. tornent osa Sm. p. Röstånga. 

R. pomifera Herrm. in hortis 

graminosis, olim plantata, 

nunc spontanea r. Dufve- 

' skog. 
Alchemilla vulgaris L. v.t, 

A. arvensis Scop. u. *). 

POMACEÆ* 

Cralcegns Oxyacantha L. u. 

Pyrus communis L. ri*. Blinkarp. 

Malus communis Desf. u. 

J/. præcox Pali! rr. ad Blin- 

karp (Scan. Beskäpple, Söt¬ 

äpple.) 

Sorbus aucupar ia L. u. 
ONOGRARIÆ. 

/ 

Ch am æn e rion august ifo l ium 

Scop. f. 
Epilobium montanum L. u. 

E. patusle L. u. 

Circaea Ruletiana L. p. 

C. alpina L. p. 

HALORAGEÆ. 

MyriophyUum vert icil lal tim 

L. p. 
M. spicatum L. p. 

, H1PPUR1DEÆ. 

Hippurus vulgaris L. p. 

CALLFTRICHINEÆ. V 
i i 

CalUlrich e verna L. p. 

*) Valerium Snnguisorba L. ad 

Limhamn in collibus ealcaruce- 

is copiosa, planta spithumea, 

villosa,procumbens, ■— vere spon¬ 

tanea, hic nu iKjum disseminata. 

CERATO PHYLLEÆ. 

CeratophyIlum submersum L. p. 

* LYTHRARIÆ. 

Lythrum 2alicaria L. 11. 

Peplis Portula L. p. 

PORTULACEÆ. 

Montia fontana L. p. 

SCLERA NTHEÆ. 

Scieranthus annuus L.u,, sæpe 

ut videtur biennis» 

CRASSULACEÆ. 

Sedum Telephium L. p. fl au¬ 

gust'folium, in clivibus ad 

Stockainöllan, et ni fallor, 

ad Odensjön. 

S. acre L. rr. Billinge n:o 7. 

GROSSULARIEÆ. 

Grossularia Uva crispa Mi 11. 

per aves disseminata p. Blin- 

karp, Billinge tfec. 

Ribes rubrum L. r. c. prior. 

SAXIFRAGEÆ. 

Saxifraga granulat a L. rr. 

inter Billinge de Gunnaröd. 

Chrys osp lenium ait er nifol ium 

L. u. 

UMBELLIFERÆ. 

'Hydrocolyle vulgaris L, „ p. 

Sanicufa europæa L. p. 

Ægop odium Po dagrar ia L. fr. 

Carum Carvi L. u. 

Pimp luella saxifraga L. c. v. 

dissecta v.t. 
/ 

Sium latifolium L. f. 

•S. august ifo f ium L. p. ad 

Stockainöllan in Rönneå cfec. 

\ 
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Oenanthe Phellandrium L. p. 

0♦ fistulosa L. p. ad Stocka- 

möllan.7 

Æthus a Cynapium L. r. 

Peucedanum palustre Koch n. 

Setinum Carvifolia L. p. 

Angelica sylveslris L. f. 

Pastinaca saliva L, ad pagos 

quasi spont. 

Heracleum Sphondylium L. u. 

Torilis Atilhriscus L. p. 

Cherophyllum sylveslre L. v.t. 

Myrrhis odorata L* in olera¬ 

ceis qvasi spontanea. 
✓ 

CORNEÆ. 

Cornus suecica L. r. r. Blinkarp. 

CAPRIFOLIACEÆ. 

Sambucus nizra L. sat. f. 

Viburnutn Opulus L. u. 

Caprifolium Pe ricly m e n u m R ö m. 

„ Schult. p. 

Lonicera Xylosleum L. u. 

(Foris.) 

' II. Literatur. 
1. Bryologia Kuropæa seu genera muscorum europoeorum 

monographicæ illustrata auctoribus Bruch^ HT. P. 

Schini per cfe Th. Giimbel. Fascic. 25—28 cum tab. 40 

Stuttgart. Schweizerbarl 1845. — 4/0. 

2. Bryol. Europæa — — Fascic. 29 <& 30 cum tabulis 21. 

Stuttgart. Schweizerbarl 1846. — 4/o. 

3. Bryol. Europæa — — Fascic. 31 cum tab. 11. Supple¬ 

mentum I. Stuttgart. Schweizerbart 1846. — 4/ø. 
o — 

Ater hafva vi nöjet anmäla åtskilliga häften af detta 

förträffliga och raskt framåtskridande arbete, som nu blifvit 

för oss af ännu högre intresse, sedan — efter Profess. 

Sch i m pers besök i Norden 1844 — ett synnerligt afseen- 

de ständigt blifvit fästat vid den skandinaviska florans moss¬ 

arter. — I haft.. 25—28'inonografieras följande till Grim- 
i 

miacece hörande släglen: Schisi idium, omfattande fyra arter: 
• 

Sp. 1. Schist. pulvinatum Prid. (Gymnostomutn pulv. Hedw.), 

ffll habitus \ isande största öfverensstämmelse med Coscinodon 

pulvinatus, hvilken art ock utan tvifvel rättare bör hänföras 
t 

under Grimmiaceæ än till Orthotrichaceæ. — Sp. 2. S. con¬ 

fertum Br. et Sch. (Grimmia Funk) på öfvergångsfonnatio- 

ner. Sp. 3. & apocarpum B. d; S. (dit Grimmia apocarpa, 

fusca och robusta Br, Geni», hänföres som synon.) med var. 
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ft gracile (Gr. gracilis Schu\),y rivutare (Gr. rivularis Schw* 

och Subvar. fty alpicola (Gr. alpicola Swartz). — Sp. 4. S. 

maritimum BÆS. (Gr. inarit. Tum.) — De europeiska arter¬ 

na af slagtet 'Grimmia indelas påföljande sätt: Trib. I. Cur- 

visetæ. — Crinitæ: Sps. 1. Gr. anodon B. Æ S. peristomio nul¬ 

lo, står närmast Schistid. pulvinatum. — Sp. 2. G. plagio- 

podia Hedw. är ännu endast funnen vid lena. — Sp. 3. G. 

Crinita Brid« Pulvihatæ; Sp. 4. G. curvnla Br. Æ Sch. — 

Sp. 5^ G. pulvinata Hook Æ Tayl. med var. obtusa, (Fissi¬ 

dens pulv. ft. africanus Hedwig) humilior, capsula in pedi- 

cello breviore brevi-ovnli; operculo conico, obtuso vel papil¬ 

lato: dentibus brevioribus. Gr. pulvinata sages (sid. 13) ej 

gå längre mot norr än till Stockholm, då deremot Ha rt- 

inan uppger den äfven för Lappland. — Sp. 5. G. orbicula¬ 

ris B, Æ S* foliis paulo angustioribus ; capsula minore, bre¬ 

viore, sublævi, pedicello solo apice arcuato, hyalino ; calyptra 

dimidiata; operculo mamillari: peristomii dentibus latiori¬ 

bus: förekommer isynnerhet på kalkformationen i södra och 

rnedlersta Europa. — Sp. 7. G. apiculala Hornsch., Dovre 

på Nystuhöe (ej Nystiichöe) Blytt, W. P. Sch.— Tricho- 

phyllæ: Sp. 8. G. spiralis Hook Æ Tayl, (Gr. cernua Bry- 

ol. Germ.) förekommer på Helvetiens, Tysklands, Skandina¬ 

viens och Skottlands fjellspetsar, — Sp. 9. G. incurva Schw. 

från Kärnthen och Tyroln. — Sp. 10. G. trichophylla Grev. 

(Dryptodon Schultzii Brid), förekommer öfvcr hela Europa, 

men knappast i alpnejder: i Sverige är denna art den all¬ 

männaste (?) af slagtet, tupn i Norge en af de rarare (sid. 

17) — Elatiores: Sp, 11. G. funalis Br. Æ Sch, (Dryptod. 

incurvus Brid.) forekommer öfver hela Europa, men uppsti¬ 

ger alldrig mot fjällen. — Sp. 12. G. elatior Br. Æ Sch. 

foliis elongato-lanceolatis, margine revolutis et subrecurvis, 

carinatis, supevne subcomplicatis; capsula ovata, decies plica¬ 

ta ; dentibus solo apice perforatis et fissis: nedstiger alldrig 

till de infra-alpinska trakterna, — Sp. 13. G. patens Br. Æ 

Sch. (Trichostomum Schtcägr. Dryptodon Brid.) foliis undi¬ 

que patentibus vel subsecundis, muticis; capsula in pedicello 
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breviusculo superne arcuato demissa, lævi; peristotnii denti¬ 

bus ad basin fere bifidis, longioribus. Utg. säga sig länge 

bafva tvekat, huruvida de skulle uppställa Gr. palens och 

Racomilr. (Dryplodon) sudelicnm såsom typer för ett eget 

slägte — Dryjtlodon; men efter poggranna undersökningar 

funno de den förra arten stå allt för nära Gr. funalis och 

den sednare för nära Racamitr. helerost ichnm för att kunna 

skilj as frän dessa.- Slägtet Dryplodon utplånas sålunda; ty 

skall detta bibehållas, bör enligt Utg. åsigt. hvärje underaf- 

delning af Grimmia uppställas som eget slägte. »Es giebt 

wenig Familien, die in systematischer Beziehung gleiche 

Schwierigkeiten darbicten wie die Griinminceen.» — Uncina¬ 

tae: Sp. 14. G. uncinata Kaulf (Gr. incurva Br. Germ. Di- 
v I 

eranum contortum fVah/enb. Fl. Carp.) 

Trib. II. Reclisetæ. Leucopheæ: Sp. 15. G. obtusa 

Schw. (Gr. sudetica Bry. Germ.) foliis erecto-patentibus,anguste 

lance olatis, pilo aspero terminatis; capsula subexserta, ova- 

li-oblonga; operculo obtuso vel conico, basi integro; med 

var. (3. Donniana G. Donniana Sm. Hook. & Tayl.) foliis 

longipilis, capsula immersa, och var. y. elongat/i, foliis sub- 

muticis et brevipilis, capsula in pedicello elongato exserta. 
\ ' 

Var. /?. förekommer mest i Skottlands och Skandinaviens 

fjälltrakter. — Sp. 16. G. ovala Web. dk Mohr. (Gr. ovata, 

sciuroides cfe patens Br. Germ.) capsula exserta, pachyder- 

nia, brunneo-fuscescente; med var. (3. affinis (Gr. afiinis Br. 

Germ.) robustior, capsulæ pedicello breviore, haud exserto, 

foliorum pilo longiore: var. y. obliqua (Gr. obliqua Br. Germ. 

capsula suboliqua, och var. 8. cylindrica (Gr. cylindrica Br. 

Germ.) capsula longiore, oblongo cylindrica. — Sp. 17. G. 

leucophæa Grev. — Sp. 18. G. tergest i/ia Tommasini, endast 

funnen vid Tergestum. - Commutatæ: Sp. 19.G.commutata 

Hiib. (Dryplodon ovatus Brid. — Trichostomum ovat. IVeb. 

'M.), in Scandinaviæ insulis »Skären» dictis. — Sp. 20. 

G. montana Br. & Sch. foliis lanceolatis, longipilis; capsula 

subexserta ovata, calyptra cucullatn, infra medium capsulam 

producta; operculo oblique rostellalo; peristomii dentibus cri- 
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broso-fissis: — prope Christianiam (Blytt,) in alpe Dov¬ 

re fjeld (W. P. Sch.) — Sp. 21. G. afpestris Schleich. med 

var (9. microsloma, capsula microstomo, peristomii dentibus 

brevioribus. — Sp. 22. G. sulcata Saut. foliis erecto-paten- 

tibus, lanceolatis, trisulcis, terminalibus brevipilis, reliquis 

muticis; capsula longe exserta, oblonga, et oblongo-cylindri- 

ca vix capsulae quartam partem tegente; peristomii dentibus 

integris. Förekommer endast i Tyrolen och Pyrineerna. 

Atratae: — Sp. 23. G. elongat a Kaulf. foliis patentibus, ri- 

gidulis, anguste lanceolatis, summis et perichaetialibus apice 

diaphanis; capsula minuta,'exserta. — Dovrefjeld Norvegiæ 

in rupibus Cataracta Spronbakken irrigatis (Blytt, W. P. 
' '' ' ^ 

Scii.). E rarissimis! — Sp. 24. G. unicolor Grw. per I\or- 

vegiæ subalpina præprimis in monte Egebjerget prope Chri¬ 

stianiam (Blytt, W. P. Sch.) --- Sp. 25. G. atrata 

lich., ännu endast funnen på tvenne ställen. 
f * v u 

Racomilrium, hvarunder slagtet Dryptodon Ufven inbegri- 

pes, underafdelas sålunda : E Dryptodon: plantæ dichotome ra- 

mosæ, innovationibus simplicibus fastigiatis. A. Foliis obtusis, 

intense viridibus. Sp. I, Rac. ellipticum 13. (fe Sch anföres endast 

för Skottland, Island och Norge (prope Rergen Blytt). Sp. 2. 

R. acicnlare Bi id. — Sp. 3. R. protensum Al. Br. (R. catarac¬ 

tarum Al. Rr.). B. foliis hyalino acuminatis. — Sp. 4. R. 

sudeticinn B. (fe S. — II. Racomitrium: Plantae ii regulariter 

.ramosae, ramulis lateralibus ramulosae, innovationibus haud 

fastigiatis. A. foliis obtusis, concoloribus. — Sp. 5. R. fa¬ 

sciculate Brid. — B. foliis hyalino-acuminntis. — Sp. 6. R. 

heterostichum Brid. med var /9. alopecurum, caule elongato 

fasciculato-ramoso, foliis brevipilis, capsulis minoribus: och 

var. y. gracilescens, subramulosum, foliis obtusis vel apicu- 

lo diaphano brevissimo instructis, capsulis minutis, brevius 

pedicellatis. — Sp. 7. R. microcarpon Brid. — Sp. 8. /?. lanu¬ 

ginosum Brid. — Sp. 9. R. canescens Brid. med var (9. pro¬ 

lixum, innovationibus annosis ramulosis, novellis simplicibus; 

och var y. ericoides lota planta ramulis numerosis fascicu- 

r 
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lata, foliis sqvarroso recurvis« (R. ericoides Brid.) — Hvar- 

je art är, som vanligt, afbildad på en särskild plansch, och 

äro alltid goda och fullständiga analyser bifogade. Som en 

brist kan dock anmärkas, att inga krakterer finnes an¬ 

förda for de naturliga grupper tivaii släktena ordnas, och 

att Utgifvarne vid uppställandet af Genera nog mycket fä¬ 

sta vid blotta karakterer med förbiseende af den naturliga 

frändskapen. Så t: ex: blifver det väft ständigt naturstridigt, 

att ställa SchisUdium pulvinatum och Grimmia anodon i olika 

slaglen, enär deras naturliga förvandjskap är så stor, att 

Funk i sina exsiccaler fördelat båda dessa arter under det 

förra namnet. 

29 och 30 häft. innehålla följande. Under Bartra- 

miaceæ det nya slägtet Bar/ramidu/a, med endast eu 

Europeisk a»;t B. Wilsonii, blott funnen i Stor-britanien. 

Under Hedvigiacece slägtena Hedvigia, med en art H. ciliata 

Hedw. (Fontinalis albicans Roth.); Hedvigidium med en 

art ^). — Brunnia, likaledes ett nytt Genus med allenast 

en art, Br. sciuroides från Helvetien. — Under Anoeclan- 

giacece slägtet Anoeclangium med 3:ne arter: A. compac¬ 

tum Schw., Hortischuchianum Hopppe och Sendt ner in nnm n. 

sp. — Under Trichostomaceæ föres slägtena Didijmodon 

och Dislichium: Det förra slägtet indelas sålunda: I. Flore¬ 

scentia herniafrodilica Sp. 1. Didijmodon rubellt/s Br. Eur. 

*) H. imberbe. (Schistid. imberbe Br. Germ.) foliis late ovato-Ian- 

ceolatis, apice attennuato suberosis, perichætialibus elongatis, apice 

profunde erosis, utrisque plus minus distincte plicatis sicci¬ 

tate longitudine imbricatis; capsula subimmersa, obovata| calyptra 

basi biloba, uno latere longius fissa, uyde subcucullata et obliqua. 

—• Hab. ad rupes prope Glenguriff Hibernius; in insula Osleroe 

Finmarkiæ (Blytt).” Die Pflanzen,die wir in Prof. Blytt’s Her¬ 

bar mit der Bezeichnung ”Daltonia ?” fanden und die auf die In¬ 

sel Osteröe gesammelt sind, sind steril und viel kleiner und dieht, 

blätteriger als die irländischen, von welcheii sie sich auch noch 

durch ihre braungelbe Farbe unterscheiden; iibrigens slimmen sie 

aber voilkommen mit dieser uberein.” 
S 

\ 
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(Weissia recurviroslris_Hedw.). IU Florescentia dioica. A. 

Folia lanceolata, rigidula« Sp. 2. I). luridus IJornsch, (O. 

trifarius Hook. & Thyl.) — B, Folia lineari-lanceolata, flexu¬ 

osa. Sp. 3. D. cylindricus Br. Eur. fWeisia tenui rostris H. 

ÆT. — Slagtet Disiicltium har endast tvenne arter: D. ca¬ 

pillaceum (Didymodon Web. Æ Mohr.) och I), inclinatum 

(Didym. incl. Swartz) — Copiose in Dovre; in Scauiæ 

planitie ad maris littora prope Malmo pulchre fructiferum vi¬ 

dimus. Under naturliga gruppen Disceliaceæ horer „slagtet 

Discelium med enda arten 1). nudum Bi id. (Yeisia rosea 

Wahlemb. ¥1. Lapp.) — Af Dicranaceæ behandlas i detta 

häfte följande genera: Ceratodon med arten purpureus 

Brid. och cylindricus 'Didymodon Wahlenb.); Campylosle- 

lium med enda arten C. saxicola (Coinpylopus saxicola 

Brid.), samt Trematodon, hvars arter fördelas sålunda: I. 
r 

Foliä (anceoleta; perist. dentes integri. Sp. 1. Tr. brevicollis 

Hornsch. II« Folia e basi lanc ovata subulata; peristamii dentes 

bierures. Sp. 2. Tr. ambiguus Br. Germ« 

31 häftet innehåller supplementer till åtskilliga i de fö¬ 

regående häftena monografierade slagten, nemligen Mnium 

(Cinclidium) hvartill följande nya arter komma. Mn arcli- 

eum, n. sp« dioicum dense cæspitosum; foliis ovato-orbicula- 

ribus, apiculatis, margine tumido, nitido integerrimis, sic¬ 

citate subundulatis, laxe imbricatis; capsula elleplica longi- 

colla, operculo alte convexo, papillato, dentibus longioribus. 

Hab. in Norvegiæ Alpe Dovrefjeld ubi loco uliginoso retro 

Kongsvold ad m. Knudshoe æstate 1844 W. IJ. Schimper de¬ 

texit. »Die Eutdeckung dieses herrlichen Mooses ist unstreitig 
\ m * 

eine die interessantesten, die in die neueren Zeit gemacht wor- 

den. Den durch siewird' die schöne Gattung Cinclidium, welcbe 

wir fiiiher mit Unrecht zu Mnium gezogen, fester begrundet. 

— Mn. subglobosum n. sp. Mn. punctato simile, tenuis; cap¬ 

sula subglobosa, minori, molliori, pallida, sporis duplo majo¬ 

ribus« In alpe Dovrefjeld, B 1 y 11 W« P. Sch. — Mn. lycopodioides 

Hook« in Alpibus Helvetiæ <fec. — Mn. spinulosum n. sp. in 

terra prope Jglau A/oraviæ; e Tyroji.— Mn. hymeuophyllum 
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n. sp. Mn. hymenophylloidi affine, diversum caespitibus den¬ 

sis, tomento radiculoso intertexto, cauJe robustiori, minus 

fragili; foliis approximatis, decurrentibus, ereclo-palentibus, 

submarginatis late ovalo-acurninatis basi minus angustatis. 

In Alpe Dovrefjehl prope Jiongsvold (W. P. Schimp.)I an- 

märkningarne under denna art uttala förf. den öfvertygelse, att 

Hiibener ej funnit JM. hy m e n op hy lo id es med frukt och 

ådagalägga, „ att B lytt är den egentlige < upptäckaren och 

namngifvaren af JM. hymenophyl loides. — Mn. Blyllii n, sp. 

M. stellari åffine, dense cæspitosum; caule longiore, teriuio- 

re, tomentoso-radiculoso; foliis ovali-oblongo- et spathulato- 

acuminatis, anguste marginatis, inferioribus integris, superi¬ 

oribus et summis apicem versus molle dentatis, omnibus 

solidioribus. In'Norvegiæ alpe Dovrefjeld inter Kongsvold 

et Drivsluen, præprinfis ad Yaarstien (W. P. Schini p.) Denna 

liksom föregående art är ännu endast träffad steril. — Till 

slägtet Desmal o don lägges en ny art D. syslylius. D. glaci¬ 

ali proximus, diversus; foliis margine planis, apice minute 

erosis, tenuioribus; operculo in columella supra "capsulæ 

orificium elato, tandem cum illa deciduo. In alpe Dovre¬ 

fjeld et in valle Gulbrandsdqlen ad latera viæ cavae prope 

Ringböe (?) W. P. Schimp. Fillefjeld et Gustäfjeld, B 1 y U. 

— Till Barframia fogas en ny art, B. subulala från Pinz- 

gau, ehuru förf. tro att denna dock rättare bör hänföras till 
k N 
slägtet Glyphocarpa. Barbula har äfven fått en ny art B. 

squarrosa från Sardinien och Sicilien. Af slägtet Fontinalis, 

förut behandlat i XYI fasc., förekommer en omarbetning, i 

hvilken följande arter upptagas: Sp. 1. F\ anlipyrelica L. 

— Sp. 2. P. squamosa. L. Sp. 3. F\ Dalecnrlica n. sp. ha¬ 

bitus praecedentis, diversa; foliis perichætialibus internis 

longioribus acutis, ultra operculum porrectis, capsula mino¬ 

re; peristomii dentibus remotis articulatis^ magis prominulis, 

ultra medium inter articulationes lacunosis; interni ciliis so¬ 

lo apice trabeculis transversalis tessellatis, lutescentibus; spo- 

ris duplo fere majoribus. In rivulis et fluviis Suecioe prapri- 

mis Dalecarliæ, Vermlandiæ el lcmtiæ nec non Norvegia* 
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australis (Li nd b 1 o m, Thedenius, Clason, W, P. Sch.)* 

— Sp. 4. F. hypnoides Hartm. Sk. FI« ed, 4. p. 434. -— 

F. gymnosloma anses böra bilda ett eget slagte« —- Under 

Dichelyma beskrifves en art 1). capillaceum, som skall ra¬ 

ra den äkta Fontinalis capillacea Hedw., Dicks. Hvad My¬ 

ri n beskrifvit under Dich. capillacea skall vara en annan 

art, som nu benämnes 1). pallescens Br. Eur«; men för vår 

del synes det vara ganska tvifvelatøtigt om dessa tvenne ar- 
% 4 

tef verkligen äro skilda: anmärkningsvärdt äv äfven, att exem¬ 

plar af Dich♦ ca pill. från alldeles samma localer blifvit bet 

skrifna af Myrin och Br. Europ. och att så sednare stället 

Myrins uppgifter om vexställena för D. cap. (= D. palle¬ 

scens Br. Kur.) blifvit nästan ordagrant afskrifne under 

D. capillac« Br. Eur. 

4. Naturhistorisk Tidsskrift. Udgivet af H. Kröyer. Ny 

Bække. 1 ista Bind. K jo benhavn, fleitzel. 1S44—45. S: o h. 

- . (Forts, fr* N:r 7.) 

2. Bemærkninger om veget al ionen paa Lolland og 

Falster af Joh. Lange (s. 428—452). Sedan Förf. gjort re¬ 

da för de källor han, jemte sina egna iakttagelser,' haft att 

.iiigå vid utarbetande af denna afhandling, lemnar han en 

kort beskrifning öfver dessa öars naturbeskaffenhet, samt an¬ 

tyder jemnförelsepunkten mellan vegetationen i denna och i 

andra trakter af Danmark. — Ammophifa baltica, Betonica 

off., Cha iturus 31 ar rub ias! r u m, Pelasiles spurius, Illecebrum 

verlicillatum, Pulegium vulgare, Bupleurum rotundifol. an¬ 

tyda en öfverensstätnmelse med dels Slesvig och Holstein, 

dels Bornholm. Men ännu större är likheten med de uårma- 

re belägna trakterna, särdeles sydliga Sjælland, hvarföre dess 

vegetation, sådan den af Petit i nyss refererade afhandling 

framställes, tages i hufvudsakligt betraktande af Förf., som 

vid den särskilda framställningen af dessa öars vegetation, 

till underlättande af jemnförelsen, begagnar den af Petit 

använda' indelningsgrunden, nemligen Vexternas fördelning 

efter olika lokaliteter. — Som Lolland har flera och deri- 
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bland ej obetydliga samlingar af sött vatten, så är ock hit¬ 

hörande vegetation mycket rikare än sydvestra Sjælland och 

flera af de i sistnämnda trakt felande vexter förekomma här, 

äfvensom Sonchus palustris, Jacobtea aquatica, Scrophularia 

aquat., en mängd Carices, Acorus, Calla, Cineraria pal., m. 

fl., hvaremot Bidens cermia, Nast urt. pal. och offic. synes sak¬ 

nas. — Hvad ängvegetationen angår synas Trolltus, Primu¬ 

la farin., Pinguic. vulg. här icke förekomma, hvaremot Car- 

damine pratensis är al Imän,.\ Alopecurus pratensis är icke 

anmärkt; Parnassia och Cirsium olerac. mycket sällsynta.— 

Liksom i södra Sjælland är äfven här ljung- och moss-he~ 

darnes vegetation svagt representerad. Juniperus, Vaccin. 

vitis idcea, Sarothamnus, Hypericum pulchr., Arnica rnonla- 
o 

na och Lycopodia synes alldeles icke förekomma. — Åker¬ 

ogräs äro allmänna, så att knapt något af de i Danmark be- 

flndtliga här,saknas. Bland vexter, som pläga bekläda väg¬ 

kanter, tyckas Plantago media. Carduus Acanthoides, Cera¬ 

stium arvense saknas eller åtminstone mycket sällan förekom¬ 

ma; ej heller observerades Crepis virens och Rumex dome¬ 

sticus, men R. cristatus iakttogs på elt ställe. — Några-be¬ 

tydligare backar och höjder saknas och sand finnes endast 

vid strandkanterna, h vadan ock Pulsat illæ. Scierant hus pe¬ 

rennis, Hel tanthem. vulg.. Antennaria dioica saknas. Lych¬ 

nis viscaria funnen blott på ett ställe på några sandbackar, 

der äfven Hyoseris minima och Thymus serpyllum förekom- 

ma; på Falster anmärktes endast Th. chamædrys. — Oarne 
/ 

hafva temligen talrika och betydliga skogar och således ym¬ 

nigare hithörande vexter. Carpinus är allmän, äfvensom 

N Acer campestre; björken sällsynt, liksom barrträds-plantager. 

Rubus discolor, Radula, coryfifolius allmänna; R. fruticosus 

sällsyntare; R. suberectus saknas. Hypericum hirsutum all¬ 

män; Festuca aspera, Veronica mon/., Hieracium boreale, 

Lalhyrus latifolius här oCh der. Filices sällsynta; Polypod. 

Dry opteris, Phegopt, saknas; likaledes' Scirp. silvat., Me- 

lampyr. nemorös., Pyrolæ, Circes a alp., Lysimachia nemorum, 

Chrysosplen. oppositifolium; Solidago virgaurea söktes för- 

i 
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gäfves. — Syltängarne äro kring fjordarna betydliga och hy¬ 

sa inånga vexter; Siatice Behen, Hordeum secalinnm, Sagi¬ 

na stricta allmänna i södra Lolland. Telragonalobus sili- 

quosus. Astrag. hypogloltus funnos icke; Cochlearia danica 

mycket sparsamt; Tr/fot. fragiferum på sina ställen allmän; 

Meiilotus-arterna förekomma alla tre. Ononis spinosa all¬ 

män, särdeles på höga strandängar; 0. procurrens i det in¬ 

re af öarna och 0. hircina i vestra Lolland. — Strandsan¬ 

den beklädes af Amophifa ballica och Lat hyrus maritimus; 

på några ställen (vid häckar) vexer Equisetum Telma/eja och 

på ett ställe Ocno/hera, biennis. — Sandkullarna på ön 

Bredfjed pryddes af Libanotis vulgaris, Silene viscosa, nu¬ 

tans, m. fl.; Lepidium latifolium och Artemisia marit. blott 

här och der. 

Till slut lemnas en upgift pä vextställen för några på 

Falster och Lolland förekommande sällsyntare i det* foregå¬ 

ende icke omnämnda vexter, hvaribland Ref. här vill allenast 

anföra följande: Iris spuria, Vulpéa sciuro ides. Sambucus 

Ebulus, Sagina apetala, Sedum sexangulate, Allhcea offici¬ 

na lis, Ulex, Thrincia hirta. 

m. H varjehanda* 
t. Till Lärare i Naturvetenskaperna vid Strängnäs 

Gymnasium har Med. Doktor och Filos. Magr. O. Pontén 

hlifvit utnämd, och kommer Mgr. Ring st rand, som på ett 

så utmärkt sätt som vikarie bestridt denna plats (se Bot. 

Notis. 1845. s. 135.), att såsom Lärare i lefvande språken, 

qvarstanna vid samma läroverk. Men som D:r Pontén 

sedermera under d. 19. sistledne Iuli blifvet kallad till stads¬ 

läkare i lönköping, är det ännu oafgjort hvilkendera plat¬ 

sen han kommer alt antaga. 

2. Ur Profess. och Riddaren S v. N i I s s o n s program, 

redogörande för Lunds Universitets närvarånde tillstånd, 

tillåta vi oss följande utdrag. — — — «Beträffande den 

Botaniska Institutionen, så hafva de förbättringar dervid fö- 
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retagits, alt pä drifhuset blifvit anbragt ett dubbelt glastak, 
ochvalt Paradislyckan, som under längre lid varit upplåten 
för uppdragandet af vilda träd föt den kringliggande ortens 
behof, under de sista åren fått en annan mot Akademiens 
ändamål mera svarande anordning. Den Botaniska Instituti¬ 
onen saknade en vetenskapligt ordnad Trädanlagning (Arbo- 
relnm); för detta ändamål har Paradislyckan blifvit inhäg¬ 
nad, de till stor del förvuxna trädskolorna borttagna och 
den rödjade platsen i ordningstäld för mottagande af nära 
tusende olika slag af till det mesta utländska buskar och 
träd. Dessa äro nu i ^systematisk ordning utplanterade och 
torde här kunna acclimaticeras, sedaji _största delen uthär¬ 
dat 2:ne af de strängaste vintrar, man pä längre tid här 
påminner sig.» 

3. Innom flera delar af landet har sistledne luli må¬ 
nad tillskyndat blomstervännen sällsynta njutningar. Sä har 
Bananas-vexten (Musa Rosacea L.) utvecklat sina sköna 
bIommorn hos en utmärkt hoitikulturens vän, D:r Seger- 
stod t i Amål. Detta är så mycket mera anmärkningsvärdt, 
som denna art endast tvenne gånger förut blommat här i 
Sverige och detta i ordentliga med varmapparater försedde 
vextbus, men denna gång i en äf plank och bräder sam¬ 
manfogad drifkur, uppvärmd endast af sol och ströpallar. — 
Från Göteborg Skrifves under den 21 luli, att hos en blom¬ 
stervän derstädes Cereus grandiflorus nyclicalus utvecklat 
sin rika blomkalk. Omkretsen af blomman var efter fullkom¬ 
lig utveckling 26 tum och diametern 9 tum. Innan kort kom¬ 
mer Cereus coerulescens att blomma på samma ställe, hvil¬ 
ken art enligt tillförlitliga underrättelser ännu ej blommat 
någorslädes i Europa. Det vore derföre önskeligt, att någon j 
botanist begagnade det gynnande tillfället och lemnade en 
fullständig beskrifning öfver denna utmärkta Cereus-art. . 

4. Ur Ilallische Bot. Zeitung N:o 30 låna vi följande 
underrättelser: G. B e n t h a m, Labialernas bekante mono- 
graf, ämnar under loppet af sommaren öfver Danmark, Sve¬ 
rige och Ryssland begifva sig till Konstantinopel och vidare, 
till Italien, der han ämnar tillbringa nästa vinter och vår. 
— Apothekar O. W. Sonder i Hamburg har under den 6 
Maj af Universitetet i Königsberg erhållit diplom som Doc- 
tor Phil osophiæ. — Den bekante Direktorn för botaniska 
trädgården i Calcutta, Dr. Walich, ämnar under inneva¬ 
rande sommar öfverflytla till Köpenhamn, och der bosätta sig. 

LUND, tryckt uti Lundbergska Boktryckeriet, 1816. 



UTGIFNE AF 

LINDBLOM. 

I Original-Afhandling-, 

I S,irpeJ ^«»frugamm spon'antæ, guas in paroeciis Bill i» «e 

cfe Rostanga Scanicis observavit JV. Lilja, 

f (Forts. fr. i\:r 8.) 

adoxaceæ. 

Adoxa moschatellina L. u. 

RUBIACEÆ. 
! Sker ar dia arvensis L. u. 

Asperu/a odorata L. in fagetis 

i,' uiiihrosis p. 

gf* alium verum L. v.t. 

G* saxatile L. v.t, 

G. boreale L. u. 

palustre L. u. 

G* uliginosum L. u. 

•G?« Aparine L. v.t. 
Xiifjv I i *,,s* 

VALERIANEÆ. 
Valeriana officinalis L. u. 

F. sambucifolia Mik. sat. fre- 

qnens. Stockamöllan #). 

>F. dioica L. u. 

Trichera arvensis Scinad. u. 

Succisa pralensis Mönch. u. 

— 

4T- 
' £'■ 

X ■ ii*. 

/■' ,- A 

i * 
-**• »*■' 
■ j. i-0 

■'X'cj 

COMPOSITÆ. 

Bupal or ium cannabinum jb.'-j. 

Blinkarp, Gunnaröd. V 
’i. _ ’» *u ^ 

Tussilago Fa,Jara L. p. Ril-' *** 

linge, Röstånga mölla. 
">• s O /s*^ 

Pelasiles albus Gært. r.r. Gumi-* 

narödsbäck. » £ 

F. vu/garis Desf. r. EkeÆ&/ ’ 
ni:.^ e_ . X C * i V 

L. 

*) Per tota in Scaniam frondoso- 

sylvaticam dispersa, muiti.s Sca¬ 

nias locis copiose vidi. 

(Bot. Not. 1846 N:r 9.) 

oli in forsan culta. £ 

So l idag o Virga aurea L. u. 

Bellis perennis L. u. 

Inula salicina L. p. 

Bidens cernua L. f. 

B. bipartita L. u. 

Clirysanthem uni seget um 

sat. f. 

Ch. Leucanlhemum L. .u. 

Malricaria Chamomilla L. sat. f. 

Anthemis arvensis L. u. 

A. Cotula p. 

Pyrethrum Parthenium L. p. 

qvasi spontanea.Billinge gata. 

Ac hil læa millefolium L. v.t. 

/ tarmica vulgaris Blackw. u 

9 



130 

Artemisia Absint ium L» r. 
Billinge, Gunnaröd. 

A. vulgaris L. u. 

Gnaphalium sylvaticum L. sat. f. 

G. uliginosum L. p. 

Antennaria dioica Gærn. v.t. 

Senecio vulgaris L. u. 

S. sylvaticus L« p. 

S. Jacobæa L, u. 

& paludosus L. rr. in Rön- 

neå inter Rönne-mölla dc 

Brönnestan #). 

Cineraria palustris L. p. 

Amica montana L, v.t. 

Carlina vulgaris L. sat. f, 

Lappa tomentosa Schkr. u. 

Cirsium lanceolatum Scop. u. 

C'. palustre Scop. u. 

C. heterophyllum Allion. p. 

Billinge, Röstånga mölla, 

Gunnaröd. 

C. oleraceum Scop. u. 

C♦ acaule All. p. 

C. arvense Scop. v.t. 

Carduus crispus L. u. 

Serratula tinet oria L. u. 

Centaurea Cyanus L. u. 

C. Scabiosa L. p. 

C. jacea L. u. 

Lactuca muralis D.Don, ^ in 

fagetis u. 

■ 

*) S. saracenicus olim forsan 

cultus, nunc indigena factus, ad 
• J » ■ ' ' ' 

TrolleholnijWranisGunnarstorp, 

Hofdala, locis aquosis copiosis- 
- Y 

simus. 

Sonchus arvetisis L. v.t. 

S. oleraceus L. u. p. asper. 

Crepis biennis L. sat. fr. Gun¬ 

naröd, Billinge, Röstånga. 

C. tectorum L. u.- 

Leontodon Taraxacum*).L.vt. 

Hieraciurn Pilosella L. u. 

H. Auricula L. u. 

H. murorum L. sat. f. 

H. umbellatum L. u. 
/ 

Aracium paludosum Less. u. 

Scorzonera humilis L. u. 

Apargia hastilis Willd. u. 

A. autumnalis Willd. u. 

Hypochæris maculata L. u. 

H. radicata L. u. 

Lampsana, communis L. u* 

CAMPANULACEÆ. 

Jasione montana L. c. 

Camp anui a rotundifolia L. vt. 

C. percifolia L. sat. f. 

C. rapunculoides L. in hortis 

vitium ad Billinge. 

C. bononiensis L. c. pr. vitium 

molestum. 
✓ .» » 

C. Trachelium L. c. 

C. latifolia L. v. 

C. Cervicaria L. r.r. inter Bil¬ 

linge di Bögertips stockar 

in clivibus rivuli, 

VACCINIEÆ. 

Vaccinium Myrt illus L. non inf. 

V. uliginosum L. p. copios. 

ad Blinkarp dcc. 

♦) Typus generis Leontodineo 

Linneani. 
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Oxycoccos Vitis Idcea Fr. p. 

copios. Blinkarp. 

0. palustris Pers. sat. c. 

ERICA CEÆ. 
* i 

Andromeda polifolia L. r. ad 

Blinkarp. 

Calluna vulgaris Salisb. v.t. 

Erica Telraiixlu. r.r. Blinkarp. 

Echium vulgare L. r. ad Blin¬ 

karp, Röstånga mölla, Nac- 

karp (på trappåsar). 

Lithuspermum arvense L. p. 

Mypsotis palustris Wither. u. 

M. sylvalica Hoffm. c. 

M. arvensis Lehm* u. 

Pulmonaria officinalis L. u. 

PYROLACEÆ. 

Pyrola minor L. sat. c. 

JP. secunda L. p. 

Hypopitys europæa Nutt. r. 

in fagetis, Bäringe, Ekeröd. 

0LEACEÆ. 
/ „ ’ 

Fraxinus exelsior L. fr. 

GÉNTIANEÆ. 

Menyanthes trifoliata L. V.t. 

Gentiana Pneumonanthe L. p. 

Billinge, Blinkarp. 

G. campestris L. u. 

CONVOLVULACEÆ. 

Calystegia sepium R.Br. r. Bil¬ 

linge vid Prestgåfden. Rön- 
/• 

nemölla., 

Convolvulus arvensis L. ti. 

Cuscuta Epilinum Weih. v. 

BORAGINEÆ. 

Cynoglossum officinalis L. p. 

Röstånga. 

Anchusa officinalis L. r.r. 

Billinge n:o 7. 

Lycopsis arvensis L. u, 

Symphylum officinale L. rr. ad 

Billinge Prestgård, iq horte 

vitium. 

SOLANACEÆ. 

Solanum Dulcamara L. noninf. 

S. nigrum L. p. 

Hyoscyamus niger L. p. Rö¬ 

stånga, Billinge. 

SCROPHULARINEÆ. 

Verbascum nigrum L. p. 

Scrophularia aquatica L. r.r. 

Billinge ad rivulum Stor- 

källebäcken paucis locis. (S. 

Ehrharti Stev.) 

S, nodosa L. f. 
\ 

Linaria vulgaris Mill. u. 

Veronica officinalis L. c. 

F. montana L. r. in sylvis fa¬ 

gineis locis humidis umbro¬ 

sis, Bäringe, Ekeröd u. 

F. Chamædrys L. v.t, 

V. Ana gallis L. p, 

F. scutellata L. sat. f. 

F. serpyllifolia L. u. 

F. arvensis L. f. 

F. verna L. p. Rönnemölla, 

Brönnestan. 

F. agrestis L. p. 

F. hederifolia L. p. 

9* 

i 
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Mimulus guttatus De c. planta 

Boreali-Americana ad fontes 

frigidos Billingenses disse¬ 

minata valde luxuriat c. so¬ 

cia Cardamine hirsuta, ama¬ 

ra cfec,, et per hiemes plures 

impudentissimas duravit. 

Melampyrum cristatum L. p. 

M. pratense L. c. 

M. sylvaticum L. p. 

Euphrasia officina/is L. c. 

Odontiles rubra Pers. sat f. 

Rhinanthus Grist a galli L. f. 

i?. minor Ehrh. u. 

Lalhræa Squamaria L. rr. ad 

StockamÖllan. v 

LABIATÆ. 

Mentha pubescetis Willd. r.r. 

et qvasi spontanea in olera¬ 

ceis graminosis ad Ekeröd. 

M. rubra Huds.! vera, rr. Bil- 

linge n:o 7 in aggeriihus 

humidis propagata et radice 

repente maxime florescens. 

Mentha omnium vulgatissi¬ 

ma in oleraceis culta atque 

in graminosis indigena facta. 

M. aquatica L. pluribus for¬ 

mis v, 

M. arvensis L. u. 

Lycopus europæus L. u. 

Origanum vulgare L. p. in 

clivibus borealibus ad Rön- 

neå v. c. Bögerup. 

Thymus serpyllum L. f. 

Clinopodium vulgare L. p. 

Glechoma hederaceum L. u. 

Lamium album L. sat. f. 

L. purpureum L. u. 

L. intermedium Fr. p.adYär- 

slatt. 

L. amplexicaule L. p. 

Galeobdoloti luteum Sm. u. 

Galeopsis Tetrahit L. fere u. 

G. versicolor Curt. vt. 

Stachys sylvatica L, u. 

St. palustris L. fr. 

Ballota nigra L. rr. Röstånga. 

Leo nurus Cardiaca L. r. Rö- 
\ 

stånga. 

Prunella vulgaris L. u. 

Ajuga pyramidalis L. 

A. reptans L. r. inter Billin- 

ge 6c Gunnaröd locis plurimis 

humidiusculis graminosis, 

planta, nisi florescente, dif¬ 

ficillime est observanda. 

LENTIBULA RIEÆ. 

Pinguicula vulgaris L. u. 

Utricularia intermedia Hayn. 

r. Blinkarp L. p. 

U. minor L. r. c. prior. 

PRIMULA CEÆ. 

Trientalis europcea L. u. 

Lysimachia vulgaris L. u. 

Thyrsanlhus palustris Schr. p. 

*) Ajuga, ramis radicalibus pro¬ 

stratis plurimis, an radicantibus, 

quasi media inter pyramidalis 

ac genevensis, olim legi in sco¬ 

pulis ad Odensjon, forsan A. 

alpina L. Fr! ulterius observanda. 
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Anagulfis arvensis L. *)* p. 

Rottonia p alast ris L. p. 

Primula veris L. u. 

P. farinosa L. f. 

PLANTA GINEÆ. 

Plantago major L. u. 

P. media L. f, v. 

P, lance olat a L. c. 

CHENOPODIACEÆ. 

Chenopodium Bomis Henricus 

L. p. 

CL rubrum L. ad furieios p. 

CL urbicum L. c. pripi. 

Ch. album L. u. 

Atriplex latifolia Wahlenb. 

sat. f. 

A. patula L. u. 

POLYGONEÆ. 

Rumex Hydro l apat hum Huds. 

Rönneå. 

/?. domesticus Hart. non inf. 

R. Acutus L. (pratensis M. 

K.) r. Röstänga. 

R. crispus L. u. 

/?. oblusifolius L. f. 

R. Nemolapalhum Ehrh. in 

fagineis c. 

*) A. latifolia L. & A. indica 

Wigth. & Arn.e »emina ex hort. 

Gryphiæ A. carulea Screb. val¬ 

de convenit et ut unica species 

videtur. A. Monelli L. perennis, 

foliis angustioribus floribus ma¬ 

gnis speciosis est autem species 

longe diversa et ab A. collina 

Schousb. differt ut A. latifolia 

ab arvensis. 

- \ 

* 

R, ' Acetosa L. u. 

/?. Acetosella L. v.t. 

Tiniaria Convolvulus Drejer u. 

T. dumetorum Drejer in fage- 

tis c. 

Avicutaria vulgaris Lilja v.t. 

Polygonum amphibium L. p. 

P. Persicaria L. p. 

P. lapat hi folium L. u. 

P. Hydropiper L. c. 

EMPETREÆ. 

Empetrum nigrum L. sat. f. 

EUPHORBIACEÆ. 

Euphorbia Helioscopia L. u. 

Mercurialis perennis L. u. 

URTICEÆv 

Urtica dioica L. c. 

U. urens L. v.t. 

CANNABINEÆ. 

Humilius Lupillus L. sat. c. 

tiLMACEÆ. 

Ulmus campestris L. p. Bil- 

linge, frutescens, 

CUPULIFERÆ. 

Fagus sylvotica L. c. 

Quercus Robur 'L. u. 

Corylus Avellana L. f. 

Carpinus B e lulus L. v. 

SALICINEÆ. 

Salix peni andra L. c. 

8. fragilis L. p. 

& Amerina Lilja p. (viridis 

Fr. nec. Dec.) 

& alba L. p. 

S. viminalis L. p. 

S. Caprea L. c. 
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•S. cinerea L. non inf. 

<S. aurita L. sat. c. 

S. repens L. u. 

Populus tremula L. u. 

iP. balsamifera L. p. Duf- 

veskog. 

BETULACEÆ. 

Betula alba L, u. /9. pubescens. 

Alnus glutinosa Willd f. 

MYRICEÆ. 

Myrica Gale L. p. in turfosis 

Blinkarp, Billinge n:o 22. 

CUPRESSINEÆ. 

Juniperus communis L. v.t. 

ABIETINEÆ. 

Pinus sylvestrisL.p. spontanea 
o 

occurrit ut ad S. Asen, Gun- 

naröd. Billinge i Björket och 

på fäladen dec. sæpe frute¬ 

scens. 

MO NO CO TY LEDON’EÆ. 

HYDROCHARIDEÆ. 
/ 

Hydrocharis Morsus Ranæ L. 

Rönneå. 

ALISMACEÆ. 

A lisma Plantago L. u. 

Sagittaria sagilt ifolia L. p. 

Rönneå. 

BUTOMEÆ. 

Butomus umbellatus L.Rönneå. 

JUNCAGINEÆ. 

Triglochin palustre L. u. 

*) P. candicans Ait v. ontarien- 

riensis (P. ontariensis Hort.) in 

novissimis temporibus in Scania 

copiose colitur. 

POTAMOGETONEÆ. 

Polamogelon natans L. u. 

P. lucens L. Rönneå. 

P. gramineus L. p. , 

P. rufescens Schrad Odensjön, 

P. perfoliatus L. Rönneå. 

P. crispus L. Blinkarp. 

P. pusillus L. p. 

P. pectinatus L. p. Rönneå. 

LEMNACEÆ. 

Lemna polyrrhiza L. u. 

L. minor L. v. 
, 9 

L. gibba L. non r. 

TYPHACEÆ. 

Typha latifolia L. p. 

T. august ifolia L. Rönneå. 

Sparganium erectum L, v. 

S. natans L. u. 

AROIDEÆ. 

Calla palustris L. r. Blinkarp. 

Acorus Calamus L. p. Billinge 

prestgård copiosis, f. 

ORCHIDEÆ. 

Orchis mascula L. v.t. 

0. Morio L. non rara. 

0. august ifolia Wimm. c. 

(O. incarnata Fr.) 

*) O. latifolia L. est in scania 

et certe Sveeia Varissima plan¬ 

ta et ab O. maculata multo di¬ 

versa, floret majo ! Est, O.nii- 

litaridis excepta, robustissima 

orchidis species scanica. O. ma¬ 

jalis Reich. videtur ejusdem 

forma angustifoliu, macris locis 

forsan orta. 
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O. maculata L, u. 

Gymnadenia ConopsenR. Br.u. 

Platanthera bifolia Rich. u. 

Herminium Monorchis R. 13 r. p. , 
Blinkarp« 

Neolia Nidus Avis Rich. p. 

Billinge n:o 7« 

Listera ovata R. Br. u« 

L. cordata R. Br« rr. Bäringe 

i Kalsekärr. 

Epipaclis palustris Crantz, p. 

Blinkarp. 

Malaxis paludosa Sw. r. Blin¬ 

karp i Krokarna. 

IRIDEÆ. 

Iris Pseudacorus L. *) f. u. 

AMARYLLIDEÆ. 

Narcissus Psevdo-Narcissus L. 

Billinge prestgård in horto 

graminoso qvasi spontanea. 

G alant hus nivalis L. in olera¬ 

ceis humidis graminosis qväsi 

indigena. 

ASPARAGEÆ. 

Paris quadrifolia L. u. 

Convallaria majalis L. v.t. 

Polyg onalum officin ale k Ilion, 

r. GunnarÖd åt Billinge sidan. 

P. multiflorum All. u. 

*) J. germanica Sk. Fl. p. 15 for¬ 

san est forma J. squalentis L. 

floribus coeruleis. Crescit loco 

memor, intermixta cum Heme- 

rocallidi fulva L. quæ etiamsi 

ad Håstenslöf Paroecia Norr- 

viddinge Scaniæ occurrit. 

P. veriicit/alum All. sat. f. 

Majanthemum bifollum Dec. v.t. 

LILIACEÆ. 

Ornithogalum umbellalum L.r. 

in pomariis vitium, Billinge 

Prestgård, Bill. n:o 7. 

Gagea Iulea Schult. u. 

Allium ursinum L. p. Billinge. 

A, oleraceum L. p. 

ABAMEÆ. 
Narthecium ossifragum Huds. 

rr. Blinkarp i Krokarna c. 

copiosis. 

JUiYCACEÆ. 
» 

Juncus conglomeratus L. u. 

/. effusus L. c. priori. 

J. filiformis L. p. 

J. articulatus L. u. 

J. supinus Mönch. u.y. fluit ans, 

J. sqarrosus L. u. 

J* bulbosus L. v. 

J. bufonius L. vt. 

Luziila campestris Dec. u. 

Lt pilosa Dec. non r. 

CYPERACEÆ. 
Rynchospora alba VahI. r. 

Blinkarp, Hjortronniåsen, O- 

densjön. 

Scirpus sylvaticus L. u. 

S. lacusfris L. Rönneå. 

S. palustris L. u. 

S. pauciflorus Ligfth c. pr. 

•S. cæspitosus L. r. Blinkarp, 

Odensjön. 

\ 
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Eriophorum alpinnm L. r. Blin¬ 

karp, Odensjön. 

E. vaginalum L, non r. 

E. latifolium Hoppe pr. Bil- 

linge. 

E. augustifoHum Roth. u. 

Carex digitala L. Odensjön. 

C. montana L. u. 

C. ericetorum Pali. c. pr. 

C. præcox Hoppe p* 

C. pilulifera L. p. 

C. flava L. p. 

C. hirta L. non i\ 

C. panicea L. u, 

Cm pallescens L. p. 

C. limosa L. Odensjön. 

C. vesicaria L. u. 

C, ampulacea Gooden. c. p. 

Cacula L. f. , 

C, cæspilosa L. v.t. 

C. remota L. p. 

C. canescens L. sat. f. 

€. stellulala Gooden. c. p. 

C. elongat a L. non r. 

C. leporina L. u. 

C, intermedia Gooden. u. 
1 ’ ‘ u f’ . ■ 7 • 

C. vulpina L. u. 

C. muricata L. u. 

C. paradoxa Willd, p. 

C. dioica L. p. 

C. pulicaris L. p. Ekeröd. 

C. Leucoglochin L. r. Blinkarp. 

GRAMINEÆ. 

Digraphis arundinacea Trin. u. 

Anthoxanthum odoratum L. vt. 

Alopecurus pratensis L. u. 

A. geniculatus L. u. 

Phleum pratense L. non r. 

Agroslis slolonifera L. u. 

A. vulgaris Wither u. 

A. canina L. f. 

A. Spica venti L. u. 

Arundo Epigejos L. p. Billin- 

ge n:o 7. 

A. calamagrostis L. p. 

Phragmiles communis Trin. p. 

Rönneå, Blinkarp. 

Air a cæspilosa L. u. 

A. flexuosa L. u. 

Airopsis præcox Fr. in colli¬ 

bus aridis p. ad Odensjön. 

Holcus lanatus L. 

H. mollis L. in fagetis non r. 

Avena elatior L. p. 

A. pratensis L. u. 

A. pubescetis L. v. 

Trio dia decumbens L. v.t. 

Melica nutans L. p. 

M. uniflora Retz c. pr« 

Briza media L« u. 

Poa trivialis L. v.t. 

Poa pratensis L. u. 

P. nemoralis L. u. 

P. annua L. v.t. 

Glyceria fluitans R. Br. u. 

Hydrochloa aquatica Hn. Rön¬ 

neå. 

Milium effusum L. in fagetis p. 

Molinia ccerulea Mönchsat. f. 

Dactylis glomerata L. u. 

Cynosurus cristatus L. u. 

Festuca elatior L. u. 
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F. ovina L. v.t. 

F. rubra L. u. 

Br achypodium syfvaticum Rörn. 

Schult, r* Kolabäck ad Bö- 

gerup. 

Schedonurus gigantens Gand, p. 

Stockamöllan »norr om ån.» 

Bromus secalinus L. u. 

B. hordeaceus L. locis apricis 

p. ad Odensjön. 

II. Utdrag ur utländska arbeten. 

Undersøgelser over Hermaphroditisme ns Ulv lir eh e i Na¬ 

turen. Under denna titel har Profess. Jap. Stee nstrup 

utgifvit ett mycket intressant arbete (Kjöbenhavn 1845. 4:o), 

hvarur vi tillåta oss följande utdrag. — Sedan den snillrike 

förf. genomgått och visat haltlösheten af alla de grunder hvarpä 

theorien om hermaphroditismens förekomst inom djurverlden 

grundar sig, Öfvergår han till vextverlden, der han äfven utdöm- 

mer läran om hermaphroditismen. »I detForegaaende—yttrar 

Förf. sid.85— er det vel Hermaphroditismens Optræden hos 

Dyrene, der fornemmelig har beskjæftiget os,men der har dog 

saa ofte været talp om den i dens hele Væsen grundede 

Unaturlighed, at der ikke har kunnet være Tvivl om, at vi 

af samme Naturstridighed maatte nægte dens Forekomst paa 

noget somhelst Sted i den hele organiske Natur, hvor kjön 

fremtræder, dl saa ogsaa hos Planterne. Vel angifves det 

almindeligt i enlnær Plantelære, at Hermaphroditismen er 
i 

den normale, d. ä. hyppigste og naturligste, Folm for 

Væxternes Forplantningsforhold; men nærmere heseet, er 

dette dog vel snarest en Talemaade, nedarvet fra tidligere 

Tider, da Læren om Planternes saakaldte ”Metamorphose” 

endnu ikke havde yttret sin rensende og velgjörende Indfly¬ 

delse paa Opfattelsen af Planten. Det Hele er her afhængigt 

af hvad der skal betragtes som det egentlige Individ i Plan- 

. molhs L», u. 

Triticum repens L. v.t. 

T. caninum Schrec. p. 

Lolium perenne L. u. 

L. temulentum L. sat. f. 

L. linicola Sonder, inter Lin¬ 

um v.t. 

Nardus stricta L. u. 

\ 
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ten, som det egentliga Væxt- Ene. #) Efter den Tendens, 

der i de nyere Forskningar gjör sig nieer og rneer gjælden- 

de, kan dette den hele Plante sammanfattande B/ad, der 

idelig omdannet træder frem i ftildkomnere og fuldkoninere 

Former paa Planten, ikke længer være at betragte som et 

enkelt Redskab eller ”Organ”, i den Forstand et af vore lem¬ 

mer eller Organer er det, men det er et afsluttet Hele og 

Ene med den hele Væxts Natur i sig. I sammenligning med 

saadane individuelle Planter eller Væxtener er den hele 

Plante en Samvæxt, et organisk Samfund af Blade, der ef¬ 

ter en indre Harmonie stræbe hvert til sit Maal, og dog al¬ 

le til et fælleds og höiere, hvoraf hvert enkelts Væl er af¬ 

hængigt. Denne betragtning af Bladet som etEne, og af Plan¬ 

ten som en Stat, anser jeg for den eneste naturlige ##), og for 

den eneste,der tillader at see Plantelivet i dets rette Lighed 

og Ulighed med Dyrelivet, og flere og vægtigere blive aar- 

lig de Stemmer, der hæve sig for den. J\len ere Bladene 

virkelige Ener, saa ere ogsaa Storbladene og Ertigib/ade- 

ne i deres gode Ret som saadanne, og de lo Kjön ligesaa/idt 

Aer som andet sleds forenede i samme Væsen. 

-* **) ***)) Förf. nyttjar nttrycket ”et -Ene” i st. f. det frenitnande och i 

sammansättningar långa ordet Individ. (Not. af Refer.) 

**) I denna punkt våga vi dock hysa stridiga åsigter, enär vi anse 

det vara vida naturligare och till större konsequens ledande, att 

betrakta 1) Cellulen såsom individ, 2) det vegetativa Systemets 

s. k. organer (stam, blad, ståndare o. s. v.) = kommunerna, hvil- 

ka konstituera 3) Vexten, Vexttotaliteten, vextindividet i allmän¬ 

nare mening (”Samvæxt”, ”Gesammt individuum”) = Staten. 

(Not af Refer.) 

***) I en Afhandling med Overskrift: ”Om Stipiernes betydelse 

hos Vexterne” (Studier, Kritiker och Notiser. 1843. N:o 37) er 

Dr. J. G. v4(gardh) gaaet nærmere ind paa min Anskuelse om 

Planten og dens* kjonsfoi hold, saaledes som jeg kortelig fremstil¬ 

lede den i mi tt forrige Program om Forplantning och Udvikling 

igjennem vexlende Generationsrakker 1842, S. 69—70- Till Slut¬ 

ningen, S. 296, opstiller han de vundne Resultater og siger: ”4:o 

Den ilermaphroditism, som för vexterne antagits existerar der 
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! . III. j Jteratur. 

'1. Iconographia familiarum naturalium regni vegetabilis 

auctore Adalbert Sqizlein. Heft. IF* Bon, Henry 

cfe Cohen. 4:o. (Utgifv* 1846* 20 plancher med 5^ ark 

text. Pris: 2 Thal*) 

I närvarande häfte meddelas figurer (jemte dertill hörande 

text) öfver följande naturliga familjer: Smilacece R. Rr., dit 

äfven slägtena Paris, Majanthemum, Polygonatum och Con- 

vallaria räknas) Eriospermeæ Endl. och Ophiopogoneæ Endi* 

(på 1 pl.). Boxburgiacece Wall., Dioscorece R. Br., Tacca- 

ceæ Pers,, Burmanniaceæ Bl., Hypoxideæ R. Bi\, Amaryl- 

lideæ R. Br, (med Skandinav, slägtena Galanthus och Nar- 
t 

b issus), Agaveæ, Bromeliaceæ Lindi, (omfattande 9 slägten, 

bland andra Bromelia, Billbergia, Tillandsia, och — Bona- 

parlea\ Orchidece på 2 planch.), Apostasieæ Lindi., Lemna- 

ceæ DC. och Pistiaceæ Bl. (på 1 pl.), Aroideæ Juss. med 

underafdelningarne Araceæ Bl. (på 2 pi.) och Orontia- 

ceæ R. Br. (på 2 pi.), Pandaneæ R. Br., Cyclanlheæ Poit. 

Hvad utförandet beträffar står detta häfte vida öfver de 

föregående. Texten har blifvit utförligare: analysen fullstän¬ 

digare: de utmärktaste familjerna framställas på 2, stundom 

flera, planscher: då förf. sjelf ej varit i tillfälle att afteckna 

lefvande exemplar, har han förskaffat sig original-teckningar 

följaktligen ieke, för så vidt som de såsom organer ansedda de- 

larne äro att betrakta som individer hvar för sig; eller denna Her¬ 

maphroditum existerar der i vida högre grad ån don hittils anta¬ 

gits, enär redan i de första metamorphosstadierna ett Honindi¬ 

vid (Bl adet), icke förekommer utan att vara förenadt med Hanin¬ 

divider (Cotyledoner, Stipler).” IVIen at denne ypperlige Botani¬ 

ker i det sista Alternativ ikke har Retten på sin sida, scer Enhvar; 

thi selv om man gick ind paa~ den sikkert unaturlige Forestilling 

om Axelbludene son» Hunindivider, var der dog ingen Hermaphro¬ 

ditisme tilstede, da en Hermaphrodit ikke kan dannes af en Hun 

ved Siden af en Han. (Not af Författ.) 
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frår andra utmärkta författare. Så har t. ex. Decaisne 

meddelat flera figurer hörande till Aposlasieæ, Sc hl eiden 

— utan tvifvel den störste kännaren af Picliaceerna och 

Lemnaceerna — har lemnal alla fig. till 'dessa familjer : 

likaså flera fig. hörande till Aroideæ, Dioscoreæ, in. fl. Ge¬ 

nom denna åtgärd, har arbetet vunnit ej obetydligt i veten¬ 

skapligt värde. Texten är dock mer än Iofligt behäftad med 

tryckfel och uppenbara vårdslösheter. Sä upptager t. ex. 

texten till Dioscoreæ ingen förklaring öfver fig. 16’ och 16»; 

förklaring saknas öfver Ainaryllideæ anomalæ fig. 1’—3’. Li¬ 

kaledes saknas förklaring öfver lig. 24—29 hörande till Pi- 

sliaceæ: att fig. 24 hörer till Pisliu commutata Schleid. är 

påtagligt genom de ovalt-lancettlika bladen dc.: kanske hör 

äfven fig. 25 till samma art; men hvarlhän de öfriga fig. hö- 

ra är alldeles omöjligt att kunna sluta sig till. I texten till 

Bromeliaceæ förklaras fig. 28 vara ett frö af Titlaandsia bi- 

color: detta är uppenbart origtigt och hör denna tydning till 

fig. 29. Fig, 28, som således lemnas utan tydning, förestäl¬ 

ler tvifvclsutan ett fragment af det s. k, hårformiga arillus, 

som oingifver fröet hos nyssnämde art. — Det är högeligen 

att önska, att delta eljest noggranna och förträffliga arbete 

för framtiden kommer att blifva mindre behäftat med fel af 

dylik beskaffenhet. 

2. ^ Grundziige der fVissenschaftlichen Botanik nebst einer 

Methodologischen Einleitung als Anleilnng zum Studium 

der Pflanzen von M. J. Schleid en. Dr. Ziveite gänz- 

lich umarbei! ele Au flage. Erster Theif. Leipzig, En¬ 

gel man 1845. 8:o. (XVI 329 sid. med 103 trädsnitt och 

1 planch i koppar. Pris: 2 Thaier) — — — 7/iceiler 

TheiL Leipzig, Engelman. 1846 S:o (VI 614 sid. 153 

trädsnitt och 4 plancher. Pris Thal.) 
* v 

Som vi förut i Bot. Notis, (se Lit. Bihang 1842 N:o 5 

och Lit. Bih. 1844 N:o 1) lemnat en redogörelse Öfver l:sta 

upplagan af detta arbete, så kunna vi nu hänvisa läsaren dit, 

i 
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enär andra upplagan i afseende på planen och uppställnin¬ 

gen i intet skiljer sig från den första. Men i detaljerna har 

denna upplaga vunnit en stor tillökning, bitterheten i pole¬ 

miken har på flera ställen hlifvit mildrad, ett stort antal upp¬ 

lysande trädsnitt hafva hlifvit intryckta i texten, några ut¬ 

märkt fina plancher hafva desutom hlifvit bifogade, och — 

hvad som i ej ringa rnon ökar värdet af närvarande uppla¬ 

ga — tvénne fullständiga sak- och namn-register sluta arbetet. 
• ' * ‘ . *'' ' J ■ ,*7 1 v* * ,v ’ “ 

Detta verk — lika utmärkt genom den storartade anda 

och den orubbliga konsequens som genomgår det hela, som 

bi nationer — kan alldrig nog mycket rekommenderas bota¬ 

nikens idkare, särdelas de yngre: och vi äro öfvertygade om 

att hvar och en som gjort bekantskap med detta gedigna ar¬ 

bete, nödgas med Prof. F r i e s bekänna: mi hafva sällan 

läst någon intressantare och vigtigare skrift.n 

3. Grundriss der Botanik ztim Gebrauch bei ser/ten For- 

lesungen von J. M. Sch 1 eiden. 31 il 16 jHolzschnitten. 

Leipzig, IV* Engelman. 1846. S:o. (VI ‘il4 sid. Pris: 

1 Thal. 

Med uteslutande af den höst förträfliga methodologiska 

inledningen och med uteslutande, af allt det polemiska och 

kritiska, äro alla paragraferna, d. v. s. allt det rent dog¬ 

matiska, i ofvan refererade arbete här ord för ord aftryckta. 

Här förekommer således ej en rad, som ej återfinnes i det 

större verket. 
, • " I x • 

Detta arbete är således endast att anse som ett sam¬ 

mandraget aftryck af det föregående, ehuru detta icke nam¬ 

nes på något ställe —, och tyckes detta aftryck egentligast 

kunna anses som en spekulation af förläggaren. 

Säkerligen är det ingen som, oagtadt det betydligt höga 

priset, icke helldre lägger sig till det större arbetet: såsom 

varande af vida större värde genom den mängd upplysande 
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figurer och de utförliga kritiska anmärkningar detta medde¬ 

lar för hvarje paragraf: och för den som äger detta, blir 

ifrågavarande »Grundriss» alldeles öfverflödigt. 

4. Flora Rossica sive enumeratio plantarum in totius im¬ 

perii Rossici; Auctore C. F. A. Ledebour. Fascic. 

VII. Stuttgart iæ §chweizerbart♦ 1846. Pag. 5—12 tfe 

719—934. 8:o. h. 
I 

- I närvarande häfte af detta jemnt framåtskridande arbete 

omfattas följande familjer och slägten: fortsättning från fö¬ 

regående fase. af fam. Compositce genom slägt. Carduus med 

15 arter, Oligochæta 1, Circium 51, Chamcepeuce 3, Nolaba- 

sis 1, Echenais 2, Vappa 3, Acroptilon 1, Rhaponticum 4, 

Leuzea 3, Alfredia 4, Serratula 16, Jurinea 20, Anandria 
, s 

1, Scolymus 1, Lampsana 3, Rhagadio lus 2, Kölpinia 1, Ar- 

noseris 1, Hedypnois 2, Cichorium 1, Uypochæris 2, Achy- 

rophorus 2, Thrincia 1, Le ont odon 5, Fodospermum 4, Ge- 

ropogon 1, Tragopogon 17, Urospermum 1. Scorzonera 19, 

Asterothrix 1, Picris 7, Helminthia 2, Lactuca 17, Chon- 
* ' ' ' ' v * 

drilla 12, Taraxacum 14, Willemetia 1, Ixeris 1, Barkhau- 

sia 5, Crepis 23, Zacynlha 1, Heteracia 1, Flerotheca 1, 
i 

Intybelia 1, Microrhyncus 1, Ficridium 1, Sonchus 8, Youn- 

gia 5, Frenant hes 2, Nabaius 2, Mulgedium 10, Apargidi- 

um 1, Hieracium 25; Lobeliaceæ: Lobelia 2; Campanula- 

cea: Iasione 1, Platycodon 1, JVahlenbergia 2, Phyleuma 

9, Michauxia 1, Campanula 36, Specularia 3, Adenophora 

10, Symphyandra 3; Vaccinieee: Vaccinium 10, Oxycoccos 

1 ; Ericaceæ: Arbutus 1, Arcloslaphylos 2, Andromeda 1, 

Cassandra 1, Cassiope 7, Calluna 1, Erica 2, Bry ant hus 1, 

Phyllodoce 2, Menziesia 1, Loiseleuria 1, Osmothamnus 2, 

Azalea 1, Rhododendron 8, Kalmia 1, Ledum 2. Cladolham- 

nus 1; Fyrolaceæ: Fy rola 5, Moneses 1, Chimaphila 1; il/o- 

nolropeæ: Hypopifys 1 art. 

Beträffande det speciella vill Ref. endast anföra följan- 
/ 

de. Circium canum förekommer i Volhynien, Podolien, Kan- 
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kasiska provinserna o. s. v., stundom med folia incisa, hvil¬ 

ken form tyckes öfverensstämma med den i Norge funna ar¬ 

ten : Allioni är väl nariingifvaren af denna art, och ej AI. 
\ 

o Bieberst.y som förf. citerar. Hypocliæris maculata ,föres - 

till slägtet Achyrophorus, men H. glabra och radicata bibe¬ 

hållas under Hypochær., som skiljer sig från föreg. slägte 

förnämligast genom: pappus biserialis: setis exterioribus 

brevioribus, subsetacis; interioribus longioribus, plumosis.— 

Tragopogon major och undulatus antages som egna arter. 

Scorzonera august folia De C, och plant aginea Schleich. 

upptages som rena synonymer till »S. humilis. Taraxacum 

caucasicum, corniculatum, palustre upptages äfven, ehuru 

tvekande, som egna arter. Intybus tuberosus Fr. hänföres 

under Crepis. Slägtet Hieracium^ som här endast represen¬ 

teras af 125 arter, lemnar utan tvifvel sednare forskare en 

rik efterskörd : de för vår flora gemensamma arterna äro be¬ 

gränsade och namngifne nästan på fullkomligt enahanda sätt, 

som i Hart mans Excursions Flora, endast att vår /7. du¬ 

bium erhållit namnet H. pratense Tausch. — Vid frågan om 

slägtenas begränsning tyckes förf. icke alltid varit nog kon- 

seqvent: så har han t. ex. behållit Vaccinium odelat, men 

deremot inom fam. Ericaccæ så mycket mera sönderstyckat 

slägtena. — I typografiskt hänseende är arbetet mycket väl 

utrustat; men korekturet är illa läst: så förekommer t. ex. 
\ • 

Barkhunsia i st. f. Barkhausiu på icke mindre än 6 

sid. 818—820, patula i st. f. petala o. s. v. 

IV. Hvarjeharida. 
1. Bland den utländska literaturens nyaste alster ut-' 

märka sig De Candolle’s Prodromus Systematis natura¬ 

lis Pars X. Paris. V. Alasson 1846. 8:o (679 sid). Omfattan¬ 

de Boragineæ och Schrophulariaceæ, jemte register till alla 

föregående delar. Under titel Vegetable kingdom, or the 

structure, classi^cab^op fltod uses of Plants (4 Vol. 8:o 900 

sid. Prrs:’50* Schill.) har Lindley utgifvit en tredje helt 
/ »møl 
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och hållet omarbetad upplaga af sitt Natural System of 

Bolany, illusterad med öfver 500 i texten intryckta figurer. 

K och har utgifvet 2 Uppl. af Synopsis der Deutschen und 

Schweitzer Flora. 1 heft. (LXVIII 124 s.) Leipzigs Geb- 

hardt & Reisland. (Pris: 27 Grosch.), S c h 1 e i d e n: TJber Er- 

näkrung der Pflanzen und S afl b e v eg u tig in denselben. Leip¬ 

zig♦ Engelman (89 sid* J Thal.) 

2. Icke allenast från Norra Italien, Schweits, Södra 

Tyskland, Storbriltanien och Holland klagas öfver Potatis- 

sjukans utbredning, utan äfven i Tysklands Ostersjö-provin- 

ser, i Danska hertigdömena, Jutland, Fyen och Sjælland har 
•• * 

den visat sig under sistl. månader. Afven i Skåne, Oster- 
♦ »o 

göthland, sydliga Norge, m. fl. st. har fläckar visat sig pa 

hl aden och stjelkarne af Potatis-vexten; men ännu (i början 

af Septemb.) har man endast från några ställen i Skåne 

försport, alt sjelfva rotknölarna blifvit angripna. 

3. När ägandet af ett godt Mikroskap i våra dagar 

blir allt mer och mer nödvändigt för hvar och en, som med 
♦i * ' ' « *• ■ % s 

något allvar vill sysselsätta sig med botaniken, torde för 

mängen den underrättelsen vara välkommen, att hos Hrr 

Dr. Kör ner i Jena ständigt finnes att tillgå af honom för¬ 

färdigade goda Mikroskaper, försedda med 4 dubbellinser, 

som gifva en förstoring af 15—120’^ånger. De äro i alla 

hänseende mycket ändamålsenligt konstruerade och äro fullt 

tillräckliga för hvarje naturforskare, som ej vill göra betyd¬ 

ligare nya upptäckter. Prof. Schl eiden granskar hvarje 

instrument innan det utlemnas från den väl akrediterade verk¬ 

staden. Priset är 17 Thaier. — Goda Luper, efter Vilson- 

ska konstructionen, finnes att tillgå på samma ställe mot 

1 Thal.— Ändamålsenliga Bestick, innehållande knifvar, pin¬ 

cetter <£c. och konstruerade efter ISchleidens anvisning, 

erhållas hos Instrumentmakar Besemann i Jena å 2 Thal. 

• • « 

r. ■■ - 

•. LUND, tryckt uti Lundber.gjslta boktryckeriet; 1846. ' 
• « 
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i. 

I. Original-Afhandlingar.' 
Undersökning om Linnés Orchis latifolia och incar¬ 

nata, af C. J. Hartman. 

I Horhis Cl (ff. af år 1737 nämner, så vidt jag vet, 

Linné O. latifolia för första gangen under namn af O, 
' ' ' t 1 * f N* > 

radicibus palmatis, bracteis flore longioribus, nectarii labiöi- V , 

.3 ZT’ 

# ' v •» I ' ' 

trifido, cornu germinibus breviore — med locus: t>i pratis*, ^ •’ 
*>> 

humidiusculis Belgii di Svecice — och tillägget: foliis macnld^ f * • V- 

tis dc non maculat is. Lobelii citerade figur tillhör ock 0. 'V „ 
/ ä 

latifolia *), som här i Hort. Cl. icke synes sammanblandad 

ined 0. sambucina. — I Aclæ Soc. sc. Ups. 1740, hvarpå 

Linné i sednare arbeten vid 0. latifolia hänvisar, ger ha^ ff . y-{~. 

den namnet: 0. bulbis subpalmat. rectis, neci, cornu conicaf?-] *' 5.1 • 

labio trilobo integerrimo, bracteis flore longioribus, samiVv */^ 

anför 8 varieteter, af hvilka a och /9, enl. Lobelii och J. ' 

Bau hi ni mer smalbladiga figurer, synas tillhöra 0. angum 

stifolia, samt y 0. sambucina, hvars fig. i J. Bauhini Hist. 

är tillräckligt tydlig. De öfriga varr. äro grundade på nu¬ 

ancer i färgen. Beskrifningen passar både på 0. latif. och 

angustf. — I Öländska Resan (1741) beskrifver Lin- 
x \ ' 

né p.'48 0. sambucina, maculata och august tfolia, den si¬ 

sta under namnet 0. palmata palustris, non maculata, hvar¬ 

med han pekar på den ena i Hort. Cliflf. nämnda varieteten 

*) De öfriga Synon. kan jag i brist af auctorer icke granska. — 

Med O. latifolia förstår jag den bredbladiga, VV i minier s och 

Kochs art, med angustifulia VV i in n». och Kochs i Syn. 1, eller 

Fries’ incarnata i Maot. 3, med incarnata Linnés i Fl. Stu 

ed. 2. 

(Bot. Not. 1846 N:r 10.) 10 

v
 v

 



(fol. mac. & non mac.nl.) — I FloraSuec. cd. 1 (1745) fore- 

nar Linné ater 0. latifolia och sambucina under samma 

namn som i Art. Ups. men synes hufvudsakligen haft den 

sednare under ögonen.— J. Spec. plant. ed. 1 af 1753 för¬ 

enas äfvenledes dessa bada under namn af 0. latifolia, med 

den ändring i diagnosen att labium, i stället för integerri¬ 

mum, som befunnits orätt, beskrifves lateribus reflexum. Den¬ 

na diagnos bebålles i alla Linnnés sednare arbeten lör O. 

„ latifo/ia, äfven sedan han i 2:dra ed. af Fl. Su åtskiljt 

3 arter: 0. latifolia, incarnata och sambucina. • 

0. latifolia L. är enligt citationer (äfven Hallers i 

Mant. 2.) och beskrifning otvifvela k tigt O. lalif. K och, i 

inia tanke äfveu innefattande 0. angusl ifolia I i mm. Af Her- 

battones Upsalienses (1753) är tydligt alt Linne haft godt 

tillfälle att se sin tätt vid staden växande 0. latifolia, och 

som O. angusl if. är den allmännnaste i hela östra Sveri¬ 

ge äfven vid Upsala, då 0 .'lat ifolia Koch öfveralit är högst 

sällsynt, kan man med nära visshet antaga att O. angusti- 

folia är den form, Linné beskrifvit som O. latifolia. Här¬ 

med öfverenstämmer ock beskiifningen pä bladen i Fl. Sv. 2, 

pag. 313: r>ex oval o-lanceolaf a». Då man tillika ser de till 

O. augustif. tydligen börande figurerna N:o ISS och 191 

hos Lobelias i Act. Ups. citeras till 0. latifolia, är det svårt 

att öf\ertyga sig det Linné på sin tid skiljt former, som 

först i våra tider uppställda som arter, ännu af flere föi bit¬ 

tare dragas i tvifvelsmäl. Vida lättare var det att tro den 

röda och gula O. sambucina vara skilda arter, b\ilket äfven 

af flera yngre författare (Baumgarten. Sweet in. fl.) blif- 

yit.yrkadt. 

1 O. sambucina är ännu mindre tvifvel underkastad, så¬ 

som i Fl. Stiec. 2 utmärkt väl beskrifven och skild frän O. 

latifolia. Likväl är troligt att Linné ännu icke ordnat de 

på olika ställen förekommande sambucina och lati/öl., då 

han här icke nämner Öl. Besan, utan för den förra endast an¬ 

förer Stockholm som vextort, likasom ansäge han, ulan vi¬ 

dare granskning, ännu allt hvad han fann på Öland för for¬ 

mer af O. I cl ifolia, såsom han i föregående ai heten gjort. 

Ilans likgiltighet förd essa \ exter ses ock af Mani. 2, * der 



han, med glömska af hvad han observerat i Öl. resan, Sp, 

PI. etc., beski ifver blomfärgen hos 0. samb. endast sotn gul. 
\ ^ 

0. incarnata har blifvit ansedd än för den rödblommiga 

O. sambucina, än för 0. Trauusteineri, och nu slutligen af 

Prof. Fries för 0. anguslifolia. Af dessa meningar har den 

första den största sannolikheten och varit hyllad af äldre 

författare frän och med Iletziu]s, till Walt len berg. De 

skäl, som för denna äsigt kunna anföras, aro följande. 

l:o Passar Linnés heskrifning lika väl, stundom bät¬ 

tre pä »Ö. sambucina än pä »O, angusl ifolia. Labellum 

beskrifves af Linné öbscure trilobum,; hos O. samb. sub/ri- 

lobum; — serratum är den lika litet, eller lika mycket hos 

bada (serratum L. Mani. hos 0. sambuc.; erenutatnm 

Wahl en b. VI. St/ec.); — petala dorsalia kallas af Linné 

hos O. incarnata r>totalilerr>, hos 0. samb. v>ommino refle- 

Xan; — folia vall ide v irridia immaculata passar bättre för 

0. sambuc. än för angustif. som alltid har dem mer mörk¬ 

gröna, (stundom) fläckiga alldeles som Linné beskrifver 

dem; — cantis dimidio brevior, sädan den är hos 0. sam¬ 

bucina under första blomningstiden, näml. fingerhög och 

knappt högre än bladen; den blir i alla fall aldrig sä hög 

som 0. august tf o/ia; — brac/eæ vix jtore aut germine longiores 

passar bättre på 0. samb. än pä O. august tf, som nor¬ 

malt har skärmen längre än blommorna, stjindom dub¬ 

belt längre än dessa (jemnf. K och syn. ed. !2, pag. 793); 

— corol/ce pallide incarnatos kan passa pä bäd,a, ehuru 

O. augustif. i allmänhet har bl.rna vida mer intense ru¬ 

brie 11. vio/acf o-rubri än O. samb. fj. Det öfriga i beskiifnin- 

gen gäller för både denna och O. august if of in. — Hvad 

det tillägg angår, som enligt Fries af Linné blifvit 

vid Mantissens tryckning uteslutet, men af Hetz i us af- 

skrifvet och förvaradt, bör det ej ega något viltsord, då det 

för att uteslutas, måste hafva innehållit någonting origtigt, och 

torde fa författare vara belåtna att bedömas efter hvad de 

i sitt manuset ipt ut strukit. Emedlertid bevisa de anförda 

orden föga eller intet: fores purpurei fragrant; äfven hos 

O. sambucina, hvars blommor lukta vida mer än O. an- 

gusti/olice, kallar Linné dem purpurei; — petala dorsalia 

expansa betyder väl detsamma som reflexa i Fl. ■ Suec. *— 

10* 
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labium aquale trifidum medio latiore acuto är det enda, 

som icke synes passa på 0. sambucina och torde innebära 

orsaken hvarfore det hela blifvit elimineradt, såsom stridan¬ 

de mot den efter Haller anförda diagnosen. Likväl är 
i / 

det väl bekant huru läppens mellanflik hos O. sambucina 

varierar bredare och smalare, tirnupen och hel. o. s. v. 

55An varietas latifoliam betyder lika litet som hela den ute¬ 

slutna strophen, hvilken ej hindrat Retzius sjelf, att redan 

året efter Linnés död, då dennes vexter ännu borde vara 

bäst kända, ulan tvekan hänföra 0. incarnata till sambucina 

{mixta Hetz.). 

2:o Borei; det enda synonym Linné vid O. incarnata 

anför, näml. Segniers till O. sambucina, dit ock Linné 

sjelf i Mant. fl} t tar det. Besynnerligt nog anför han i det- 

- ta .verk både vid O. incarnata och sambucina II a 1 1 e r s i\:o 

1280, till hvilken sednare det ock rätteligen hörer; detta 

■ visar huru litet Linné sjelf kunde skilja dessa vexter. 

3:o Tillägger Linné i Mant. 2: varietas forte proximæ, 

^ett uttryck som således blifvit utbytt mot det i Manuscriptet 

uteslutna an vardaltfo/iæ, hvilket ej behöft ske, om han ej 

ändrat åsigt. Sannolikt har Linné vid jemnförelsen med 

Hallers beskrifning, funnit sin O. incarnata snarare tillhö¬ 

ra O. sambucina iproximæ, ett ii tryck, som ej gerna brukas 

om ett föregående, då ett följande finnes), afvensom att la¬ 

bium var orätt beskrifven, hvarfore han uteslöt hela den af 

Fries citerade meningen. , 

4:o Beskrifves i Mant. 2: O. sambucina med endast 

gu la blommor, hvarfore man kan fråga, hvarest den röd¬ 

blommiga tagit vägen, om den ej får sökas i O. incarnata ? 

5:o Skulle Linné kallat O. palmata palustris i Öl. 

resan sedermera för O. incarnata, blir det obegripligt att 

han icke citerat detta ställe, der t. 0. m. beskrifning på 

vexten förekommer» 

Prof. Fries’ egentliga skäl för sin åsigt att O. incar- 
J ' •* 

nata bör sökas i O. angnstifolia, fVimm. äro tagna af O- 

ländska resan och blomfärgen. 
Dä Prof. Fries i Mant. 3 förklarat att:o5omnis a Lin- 

næo ipso in Stiécia indicata O latifolia absolute est 0. sam¬ 

bucina!)) har han framställt en præmiss, som hanar vägen 
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till den slutsats han önskat» Men mot de skäl, som ligga 

till grund for sjelfva præmissen, kan invändas, att * Linné 

verkeligen sjelf måste sett och indicerat O. latifolia i 

Herbat ionen Upsalienses , deri O. latifolia angifves för (fen 

tätt invid Upsala liggande Salpeteriingen. l)å i Upsala flo¬ 

ran ingen O. sambucina linnes och O. maculata pä annat 

ställe i llerb. Ups. anföres, k a n h ii r ingen fö r b I a n d- 

ning hafva ägt rum. Troligen finnes ännu, så framt 

den ej genom odling försvunnit, O. latifolia derstädes; åt¬ 

minstone angifves den i Wahl en bergs Flora Ups. för 

det tillstötande Tegelbruket. 

Att namnet är taget af B a u h i n i O. palmata palustris lati¬ 

folia, hvilket i OI. Resan äfven, ehuru förkortadt, begagnas, 

är sannolikt, och är den ena, sä viil som den andra vexten 

från de 2 ställena säkert samma form, niiml. O. anguslif o- 

lia Wimm. Och som Linn t* troligen aldrig i Sverige tagit 

någon annan latifolia, måste denna såsom i det föregående 

namnes, innefatta sistnämnda art #)* 

Ilvad kännetecknet af färgen: flor. pallide incarnati 

Lin., hvilket Prof. Fries tillägger en så utomordentlig vigt, 

beträffar, skulle väl få botanister finna denna beskrifning 

mera passande på O. august folia än på O. sambucina 

Vid Gefle, der O. anguslif. pä öarne är mycket ymnig,, äro 

blommorna nästan uteslutande rent röda med någon drag¬ 

ning i violett, eller hvad man förstår med purpurröda; säl¬ 

lan förekomma blek röda eller hvita blommor. Prof. W a fi¬ 

len berg beskrifver dem vid Upsala rosvo-viofacei. 

I följd af denna urdersökning anser jag Wi miners, 

samt Kochs (i första ed. af Synopsis) bestämningar och 

namn vara de med rätta förhållandet mest öfverensstämman- 

de och att O. incarnata såsom artnamn bör utgå. 

*) Att Linné med O. latifolia i Fl. Su. 2 verkligen menat nutidens 

latifolia (indus. O. anguslif.), ehuru Öl. Ke.san, der O. sambuci¬ 

na be.skrifves, citeras, ur tydligt u( diagnos, synonymer, Ae>krif- 

ning och jemntöi elsen med O. sambucina. Att han i citationen 

inbegriper den 3:dje på samma, sida: O. palm. palustris, hvilken 

jag med Fries anser vara O. anguslifolia, ur troligt deraf, att 
han anser den ”mindre skild nämligen endast med tätare ax och 

mer från hvarandra sperrande rötter”. 

\ 7 V ' 
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2. Varens utveckling vid Gefle åren 1844— 1846/ af C. 

J. H art man. 
i v • 1 

VårvexfP''nas Blomning vid Gefle. | Bladspriekning. 

y - Är: 1844. 1845 1846 |1844 1845 1846 

# 
\ 

Må u<»d : 4 5 4; 5 3 4 5 4 . 5 4 5 4) 5 

Al nu» in c. 10 ts 28 7 22 19 
Corylus . . 12 20 30 8 20 20 
Alnus glut. . 12 20 2 9 24 20 
Tussil. Furf. 12 21 2 
Anemone tlep. 13 21 2 
Dup line . . 17 25 16 29 
Drabn verna *• 24 28 18 

— nemorosa 27 2 20 
Populus trem 27 7 5 16 26 27 
Anemone nem. 1 28 28 18 
Einpel rum .1 . 28 1 24h 
Chrysosplen. . 28 4 24 
Corydal, fub. V •• 29 4 29 
Pul monar. ojf. 29 

i 
8 4 

Gagen lutea 1 12 7 
Salix capr. . 1 10 2 15 24 18 
Myrica 1 10 10 
Silix rep. ^ • 2 10 9 
Ox a lis Acet. 4 16 10 
Ambis rP/tal. * ** 4 10 lt 

Cal/ha pal. . 4 10 10 
Viola aren. . - 4 10 10 
Pulsat, vern. 4 12 4 
Hyacint It. bot r. 5 26 20 
Carex eric. . 7 9 9 
Viola od.tr. . 7 10 
Adoxa . .• . 8 14 8 
Ulmus camp. 8 22 7 17 30 20 
Viola pal. i. . 8 16 12 
Salix uigric. 4 8 21 20 
Prim ul if ve r. «► * 9 18 10 
Hin. Ficaria 9 16 11 
Acer Plat. 10 28 5 18 31 29 
Tussil. Pet. . # * . 10 26 24 
Potent, mac. 19 28 22 
Het ul a alba . • » 10 30 25 
Hi'ies Gross. 11 25 20 
A ndrosuce 4 12 28 21 
Hi bes rubr. . 13 30 28 
Hun. auric. . 16 30 28 
F raga r. vesca 17 30 24 
Pinus A bies . ts 28 31 
Prunus Pad. • v * 19 31 30 15 26 24 
Saxij:r. gran. 20 31 30 
Geum riv. 20 31 27 
Frit ill. Mel. . 

% 

20 t 31 31 
- 

/ 
•i 

t ' 

Pi 
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Bfomning:. | Bladsprickning. 

Ar: 1844. 1845. 1840. 1844. 1845. 1846. 

Månad: 5 6 o 7 5 0 5 6 5 6 5 6 

Cardcm. prat. . . 
Aesculus . ... . 

« ♦ 
i ♦ 

70 5 1 
14 * 26 26 

Sorbus scand. . . 
Lychnis sy/v. . . 

• ♦ 
♦ ♦ TI 2 1 

18 
. 

2 1 

Trientalis .... TI 3 3 
Salix Jrag. . . ♦ ♦ • Ti 3! 24 
Primula far. . . . ♦ ♦ 73 :jo 78 

4 
- 

fraxinus. ♦ ♦ 73 30 31 1 « 7 
Pinus syfv. . . . . ♦ ♦ 73 31 * 

Veron. Chain. . . ♦ # 73 79 1 > 

(onvntf. maj. . . • « 73 79 i r- 
/ 

Ledum. 73 30 
r- 
/ 

Androm. Pol. ♦ . 70 1 1 ■ ^ 

Hubus ard. . . . ♦ ♦ 78 
7 //<>/ r«r. ", , . . 
Prunus Ceras. . ♦ 

♦ • 
\ • ♦ 30 5' 

«• 

• 29 1 2 

Pyrus rom. . . . • • 7 
r— 
i 9 

( n //a pul* . . « , ♦ ♦ 7 il . 8 * - 
Quercus Hob. , . ♦ ♦ 4 
Py rus IS! ni. . . . • ♦ 5 9 12 

1 ■ ' -• «-/ f 

Sorbus Au c. . , , * • 9 13 14 5 23 21 
Syringa vulg. . . ♦ ♦ 9 1 i 14 
Orchis an gus/. , ♦ • 17 10 17 
Camp. rot undif. . ♦ • IS < 
Sedum acre . . . • ♦ 18 

• 

Cent in na camp. . 
canina , . , 

♦ ♦ 
• 4 

77 30 
7 

20 

i j , 

/ i 
. ' •’ ' 

\ 

i v 

i 
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/ 

/ 

Diverse observationer för Gefle. 

• 1 ' 1 §44. 1845. 1846. 

✓ 3 4| 5 6 3 4 5 6 3| 4i 5 6 

Lärkan hördes först . 2 7 1 i 

Tjädern lekte . , . . 8 14 16 
Ormar framme ..... S * 

Morbullan höides » . . 9 ‘ 

? 

Papilio Urlicæ. 10 • 16 18 
Humlor och Bi .... ♦ 12 19 20 
Storån isfri till fjärden. 13 20 r 18 

— — till Skansen 1(3 26 24 
Hafvet öppet till Limön 20 19 1 
Hela segelleden öppen. 26 19 28 
Snön borta på slätten . 16 20 18 
Första Sillen till salu . 15 15 16 

— Strömming d:o . - 4 22 16 
Sädesärlan IS 20 
Papilio lihamni. 18 

1 
22 w 

— Antiopa ..... 14 30 \ V 
Hafren såddes ..... 29 12 -1 
Kornet d:o.. 2 16 11 
Lacerta agilis. 6 8 

i 31 
Kälen ur slättlandet . . 21 4 1 
Storsjön sköljde .... 24 12 23 
Kryddgård, planterades. \ 6 13 29 
Grodan lekte. 1 3 
Svalan. 5 12 9 
Tranorna. 20 18 
Göken . . V ♦ ♦♦.«.♦ 19 24 16 
Rågen visade ax .... 25 4 t 6 
Trollsländan (Lib.vnJg.) '8 31 6 
Smultron mogna .... 26 28 • > 30 

Beträffande vårens utveckling vid Gefle åren 1840—43 

jemfr. Botan. Notis. 1842 N:o 4 och 1844 N:o 12, der upp¬ 

gifter äfve,n leinnas öfver läge, temperatur och andra lokala 

förhållanden. , 

\ 

\ 

t 
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Bidrag till Vermlunds Flora af L. M. Larsson, &/?/</. ø/* 

Firift/aitdf Landskap. 

Da Yermlands Flora i sednare tider vunnit en större 
1 i 

uppmärksamhet, torde hvarje bidrag — om än ringa — till 

dess närmare upplysande ej sakna intresse. Intressantare än 
•XI. 1 ' \ . i f 

ett blott angifvande af vextlocaler vore visserligen en nog¬ 

grannare begränsning af detta Landskaps1 vnxlalster, der 

Nordens och Söderns, Österns och Yesterns olika vegetatio¬ 

ner liksom famna hvarandra och hvarest det derföre vore så 

mycket vigtigare alt få dessa olika vegetationsförhållanden 

till sina detaljer så noga som möjligt bestämda. Men för ett 

sådant företag fordras dels en mångårigare bekantskap med 

provinsens växter, och dels tillhörer det snarare en special 

Flora, hvilken, om något landskap, Yermland med skäl tor¬ 

de förtjena. En sådan har man ock länge men förgäfves 

väntat. Sannt är visserligen, att Myrins »Anmärkningar om 

Yermlands Yegetation» 1832 till någon del ersätter bristen 

häraf; men så rigtig hans upppställning torde vara i sina 

hufvuddrag, så felaktig är den liktal i sina deialjer, då den 

tillfölje af otillräckliga observationer är behäftad med flera 

både misstag och ofullkomligheter. 

Ändamålet med närvarande lilla uppsats är att angifva 

några för ifrågavarande provins mindre allmänt kända eller 

nya växtalster. Inilka sednare jag utmärkt med riumror, 

Phlenm alpinam L. Valserudsberget i Nyeds S:n. 

1. Eriophoron gracile Kock. nära Saxån i Bergslagen. 

Stud. N. O. Sillen. , V 
2. Avena Strigosa Schreb. Christinæhamn Med. Lic. C. An- 

I C 

derssort. 

Lolium arvense Yith. Yäse härad i linåkrar vid Prost¬ 

gården. 

3. Schedonorus tectorum Fr. vid Carlstad på jordhögar och 

dylikt allmän. 

4. Gatium triflorum Mich, vid foten af Yalsrudsberget i 

(Von*.) 

/ 
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7. Addenda ad Sijnopsin Cy cade arum %iv entium Auc¬ 

tore E. A. G. Miquel (s. 96—98). 

8. JO ber die Lamellen des Laubmoosblat tes, von Karl 

Miiller (s. 99— ] 11 och 1 planch). Sodan Förf. angif\it de 

mossor, hos hiilkn lameller förekomma (huf\udsakligen hos 
i 

Volylrichacecp), >isar han huru dessa lameller i yttre hänse¬ 

ende framte sig såsom cellulosa räggai* af olika lang«! siall- 

da langs nerverna på öfra hladytan, hvilka väggar beslå af 

en enda rad celler, som g au om mellanhud sammankallas. 

Lamellerna utgöra piimära bildningar, d. v. s. de aro antyd¬ 

da redan vid den yngsta hladevolmionen; deras bildning står 

i närmaste sammanhang med nervernas utveckling, sä att 

lamt 1 Icellernas förökelse väsendtligen heror pä nerxernas 

fortskridande förtjockning. — Ändamålet med dessa lameller 

anser Förf. vara att nfleda den öfveiflödiga fuktigheten. — 

Resultatet af sin framställning sammanfattar han deri, att 

lamellerna endast äro en genom öfverflödig näringssaft åstad¬ 

kommen bildning hos löfmossornas blad, bestämda att till 

nytt membranämne förarbeta den till öfverlopp varande nä¬ 

ringssaften. Den fullständiga utvecklingen af dessa satser 

får i sjelfva afhandlingen efterses. 
i ' i 

9. Supplementum ad Dioscoreas Mexicaitas, auet. D. 

F. L. Schlechtendal fsid. 112). 
i ^ 

10. Filicum in promoni. bonæ spei et ad portum Na¬ 

talensem a Gueinzio siuperius collectarum cfcc. recensio et 

descriptio brevis. Elaboravit G. Kunze (s. 113—124). 

\ 
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11. Uber den Bau eines erwachsenen Stammes von 

Cycas circinahs. Von F. A. IV, Miquel (s. 125—144 och 3 

plancher). 

12. Hortorum botanicorum planlæ novæ el ad not at io¬ 

nes in indicibus seminum anui 1843 drposi/æ (s. 145—223) 

— et anni 1S44 (s. 496—514). Hiir lemnas, »leis för etnlera 

dels för båda åren, utdrag ur 17 ti ädgårdskataloger, bland 

hvilka Petershurger trädgårdens innehaller de flesta anmärk¬ 

ningar och observationer, äfven rörande vexter som tillhöra 
— \ 

Skandinaviens flora och således för den äro af speciell in¬ 

tresse; t. ex. öfver Angelicce och Archangelicn (dervid Lal¬ 

le man t, som behandlat dessa släglen, hänför Ange/. 1. 

Archang. litoralis såsom synonym bada till en var. af Ang. 

silvestris och till en sådan af Archang. officin a! is, ehuru 

tvekande*!!) Chærophyll. Prascottii\ bultbosum och coloratum, 

Carex r h y neophy sa, Stum, ni. fl. 

13. Supplementum ad Bhamneas Mexicanas, auet. D. 

F. L. de Schlechlendal (s. 224). . - 

14. Planlæ Leibo/diauæ Auet. G. Kunze H. G. Rei- 

chenbach fil. el I). F. L. de Sclifecfilendal (sid. 302—352, 

393—456). Dessa vexter äro af Leibold samlade i Kuha, 

Mexiko och Arkansas, samt granskade och bestämde af fle- 

re Botanister. ■' 

15. Pterisanthis cisso idis Bl. illustratio. Auet. F. A. 

G. Miquel. (s. 335—397 och 1 planci)). 

1G. Beil rage zur Kentniss der Pftanzenwell, von Adolf 

Scheele (s. 457—4S2). Innehaller beskrifningar och anmärk¬ 

ningar öf\er 14 dels europeiska dels extraeuropeiska Coiu- 

positæ. lief. \ i 11 allenast anmärka följande: af Frigeron 

acris anlöres löljande former: a. glaberrimus (E. acre droe- 

bachense ? Bueli in ht.), b. F. elongatus Lad.,'c. scandinu- 

vieus (E. acre ft glabratum H/ibener in Hl., <1. F. angulosus 

Gaud., e. K. vulgaris mihi (E. aciis Auctorum), f. F. sero¬ 

tinus Weihe. — Af F. a/pinus uptagas 4 former: a. F. uni- 

florus L.; b. K. a!pinus Hubener. an Lin.? c. F. Alpinus 

Koch, d. F. glabrat ut Hoppe. Bladens och blomholkens be- 

I 
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klädnad, äfvensom de inre honblommornas beskaffenhet tje- 

na, enligt Förf. åsigt, alldeles icke alt lägga till grund för 

artskillnader inom detta slägte. — En uppställning af Achil¬ 

leos species ligulis albis lemnas, hvarvid flera former af A. 

mif lef o!iu/n karakteriseras. Malricaria inodora hör förblifva i 

Malricariæ genus. En Senecio viscldulus från Neumark up- 

stuiles; ??habi(u et visciditate »S. viscosi; characteribus S. sif- 
- 7 / fe, • / 

valid gaudet?’; det lemnas dock obestämdt om den är egen 

arf, hybrid af de nämnda eller blott var. af Sen. silvaticus. 

17. Synoplische Susammenslellung < der Canna-arlen, 

so wie zweier davon gelrumlen Gallungen. Von l*. C. 

Bouche (s. 483—495). 

18. Beil rage einer Flora der Æquinaclial-G egenden 

der nenen Well, von J. Jr. Klotzsch und li. Muller (s, 

515—556, 667—709). Klotzsch har behandlat Equisetaceæ, 

Ly coj) o dine æ och Filices; Muller äter Löfmossorna. 
•• 

19. Uber einige Moose, vom Prof. Schwngrichen (s. 557 

-'-562 och 1 planch). Tvenne sydamerikanska. 

2.0. Observat iones in Floram Siculam, quas itiner e an¬ 

no 1844 aduolavit C. Fr. Nyman (s. 625—663)., Åtskilliga 

anmärkningar öfver de vexter vår Landsman anträffade på 

Malta och Sicilien, deribland ett par nya arter. 

21. JJber eine nene Hydroicenia aus Mexico. Von D. 

F. L. v. Schlechlendal (s. 664—666)^ 

22. Observationes de quibusdam Piper ace is herbarii 

Schlechl enda! inni. Auct. E A. G. Miqnel (s. 710—716). 

23. K/irenberg, Berichligung der von Hrn Kulzing 

publicirten die Berliner Akademia der Wissenschaflen und 

ihn s e Ib s t belreffenden Anklagen (s. 717—731). Afser en 

af Kiitziug i dess arbete öfver Diatomeæ framkastad före¬ 

bråelse, dels att lians till Yit. Akad. i Berlin 1834 insända 

arbeten undanhållits publikation, dels att Eli renberg se¬ 

dermera såsom sin uptäckt framsläld något, som redan i 

nämnda arbélen af Kiitzing var ådogalagdt; hvilka före¬ 

bråelser Ehrenherg här till besvarande och vederläggning 

upptager. . 
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Slutligen (s. 757—774) meddelas register öfver de i 

Hetta band förekommande vextnamn. — Som några häften 

af årgången 1845 ännu icke bit ankommit, är Ref, satt ur 

tillfälle att för närvarande dem omorda. 

, / 

III. H varjehanda. 

1. Mag. N. J. Andersson utnämndes redan i Juni 

månad till Botanices Docens vid Upsala universitet, ehuru 

utnämningen först nyligen blifvit publicerad, — v. Lektorn, 

Meg. Sa h Iström utnämndes d. 12 Sept. att vara lärare 

i Naturvetenskaperna vid Linköpings Gymnasium, 

2. Den förfiutne sommarens ovanligt starka och länge 

ihållande värma har förorsakat en mängd egna företeelser 

inom vextriket. Frän Skåne ända till Gefle hafva på mång¬ 

faldiga ställen Fruktträden blommat för andra gången. Vid 
Q 

Arup i Skåne började tvenne röda Acacioträd (Rob in i a hi¬ 

spida) d. 22 Sept. för andra gången rikligen blomma. — 

Vid Göthaborg har Jordguhbarne gifvit andra skörden. Vid 

Norensberg (Nerike) blommade Syrenen i September. — 

Vid Åmål (der Göken höides i slutet af Augusti) har dock 

det inärkeligaste fenomenet visat sig: en ympquist af As/ra- 

chati, som i våras inympades på ett Rönnträd, gaf flera blom¬ 

mor och étt fullmoget till hälften klart genomskinligt äpple. 
/ 

_ I Eifdals härad af Vermland blommade Htizzen för an- 

jp-a gången och hade i början af Sept. satt halfmogna bär, 

på samma gång som de nya bladknopparna begynte spricka 

ut; hvilket i mannaminne alldrig förr händt derstädes. — 

Eken och Hasseln hafva varit särdeles fruktbärande, och 

Boken har på 20 år ej gifvit så rika skördar, 

3. Allmänna Tidningarne omtalade i början af förra 

månaden följande: 

Den 10U*äriga Aloe, hvilken år 183S vid Bernshammar 

Flommade med en under 0 veckor till (3.J alnars högd upp- 

spirande stängel, har frän sidan af den torra roten begynt 

utskjuta en ny stängel, som på tre veckors lid hunnit 1J ains 
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höjd och är försedd ined flera bloniklassar, hvilka tyckas 

lofva att vara fullt utslagna om 1 å 2 veckor. 

4. Till notisen om utmärktare Cereus arters blomning 

i vart land (Se Augusti numret) kunna vi tillägga, att den 

sköna Cereus t riau" u/oides Haw. blommat för första gången 

i S\ erige, neml. bos Direktör Sandberg i Örebro. Den 

fullständigt utvecklade blomman köil i diameter 15 tum. 

Denna art som redan 1(j90 infördes i Europas vexthus, 

blommar ganska sällan och ännu sälsyntare är det, att dess 

blommor blifva fullt Utbildade. Beträffande de i N:o 8 omta¬ 

lade Cereus arter kan tilläggas, att Cereus mjcticnlus Lk. dt 

Ott. infördes IS29 från Mexico till Berlin, hvarest den blom¬ 

made år 1834, för första gängen i Europa. Cer. coerulesrens 

som enl. uppgift i Göiheborgs tidningar ej skulle ha blom¬ 

mat förr i Europa, blommade likväl i Juli 1841 i England 

och bIef dä albiblad i Bot. Mag. t. 3922. 

5. Potatis-sjukan bar under loppet af hösten med en 

förvånande hastighet giipit omkring sig inom Sverige. 'Då 

den i slutet af Augusti endast på fä ställen hade yppat sig, 

var den deremot vid September månads utgång mer eller 

mindre allmänt, utbredd i alla landskaper från-«Skåne och 

Bleking till Vermland, Dalarne och Gestrikland. — Bege- 

ringen liar förordnat att iagtagelser öfver potatissjukan skul¬ 

le anställas i Östergöthlnnd af Professor P. F. Va hl berg, 

i Skåne af Bot. Demonstratorn Adj. J. Agardh och i Ve- 

stergöthland af Mag. M n thesin s. — I Posttidningen för 

d. 17 Septemb. finnes k. Veteriskaps-Akademiens yttrande 

öfver Potatis-sjukan, hvilket sedermera, genom otaliga af- 

tryck |å Regeringens bekostnad, blifvit kringspridt bland 

landets jordbrukare. — Profess. Fries har i Upsala Cor- 

respoudenten .\:r 14 meddelat‘»Bad till jordbrukare i Up- 

sala-Xejden,» hvilka sedeimera blifvit reproducerade i Sve¬ 

riges flesta tidningar. 

1 utlandet bar i anledning af Potatis-sjukan en ganska 

vidlyftig literatur uppstått och denna ökas dagligen, likväl 

utan att ännu hafva lemnat synnerliga resultater; ty menin- 
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garne äro i hfrg grad delade och ofta hvarandra alldeles7 

motsatta. Prof. Martius (Ueber die Krankheit der Karl of- 

fe/n. Miinchen' 1845) anser sjukdomen härleda sig från en 

svamp. Ftisisporium Solan i, som antingen är omgifven af 

eller sjelf upplöser sig i ett »mikroskopiskt slem», som 

menligt inverkav på vextens safter och dymedelst förorsakar 

sjukdomar. D:r Munter (Die \KranhheU en der Karloffeln. 

Ber/in, 1846) förnekar all inverkan af någon svampart, nian 

härleder sjukdomen frän en låg temperatur i förening med 

ett öfvermått af safter hos vexten. Prof. Scliauer (Die 

Sleck/äu/e die Karloffeln. Andan. JS46.J säger xden inre 

grunden till det onda vara en ofullkomlighet i assimilations¬ 

processen, htifvudsakligast uppkommen genom skarpa- tem¬ 

peratur o ni l ylen och genom för mycken fugtighet i jorden; 

men en potatis-vextens degeneration tror ej författaren. Du 

Morlier (i\otice sur la cloque de la Pomme de terre. Bru¬ 

xelles 1845.) förnekar i sin ganska intressanta afhandling 

inflytandet af någon svampparasit, men visar ögonskenl igen, 

att ju fngtigare grunden är, desto fördeiflsgare hlir ock sjuk¬ 

domen. Foröfrigt är det ej första gången Potatissjukan vi¬ 

sar sig. Ar 1778 angreps Potatisen i Belgien af samma sjuk¬ 

dom: ett pris af 500 gulden utsattes, hvilket Kejs. Veten¬ 

skaps Akad. i Bi ussel ägde att tilldela författaren af den 

hästa afhandling öfvor Potatis-sjukan. Doktor P. van 

Baveghem erhöll detta pris fördubblat för sin afhandling 

» Pr/jsr e r li an d e ////g over de onl aardins des aardajtpelenr 

trvckt i Dordreeht 178‘i. Aret derpå utgaf van B. en ny 

skrift i ämnet, hvaruti han heskrifver sjukdomens sympto¬ 

mer alldeles lika med dem, som nu för tiden visa sig. 

— D;r Kiittli riger i Erlangen tror sig ha lyckats att på 

friska potati’* inympa den förut omuämda parasitsvampen, 

Fasitt}>orinm Solani; men pä äpple, rofvor dc. har ymp¬ 

nings försöken ej velat I \ ek as. — Prof. Liehman i Kö¬ 

penhamn har, såsom Ledamot i den, för fragans utredande 

tillsatte komite, »fgifvit ett betänkande, hvari pä det bestäm- 
** - '** - V" I , S I 

daste den äsigt uttalas; att Potatis-sjuka*1 förorsakas af en 

9 

r 
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svamji: han omtalar äfven, alt från Amerika till Danmark in¬ 

förd potatis hlifvit i lika hög grad, som annan, angripen af 

sjukdome n. 

< ;* t: . > r l',it • * .>j &gr.y * 

6. Da denna tidskrifts knappa utrymme ej medgifver 

ett fullständigare refererande af den utländska botaniska lite- 

raturen, måste vi inskränka oss till ett blott Uppräknande 

af dess nyaste och vigtigaste alster. Synopsis of %}le r/_ 

/«h Bnbi. By Ch. C. Ra lin g ton. London 1846. 8;o. _ 

School Botany; or the Rudiments of Botanicaf Science. 

By John Lindley. A. new edition: vilh numerons af„ 

terat ions and near fy 400 illustrat ions. London Igjfj. g.*0.  

Hugo v. Mob I: Vermischle Schnften butanischen Inhalts. 

Tiibingen 1846. 4:o. Detta arbete, utgörande 442 sidor och 13 

utomordentligt sköna planscher, innehåller 31 förut på olika 

ställen tryckta, men nu till en del omarbetade afhandlingar, 

alla af största vigt för vextphysiologien. — Ueber Ernäh- 

rung der Pfiunzen von J. l\l. Sc h 1 e i d e n. Leipzig 1846* 

Likasom Schleidens Grnndriss der Botanik är ett af- • » 
tryck af paragraferna i hans Grundzilge, (se denna årgång 

N:o 9) på samma sätt är ifrågavarande brochnr endast ett 

ordagrant aftryck af allt hvad som i Grundzuge förekommer 

om vexternas näring och safternas rörelse hos de samma. 

Requirenter af Schleidens arheten få sålunda gå till väga med 

mycken noggranhet, eljest kan det lätt inträffa, att de 2 och 

3 gånger fä betala — och ganska dyrt betala — alldeles 

samma sak. y 

7. Studeranden Ludvig Ferdinand borgström, 

af h\ilken man haft all anledning vänta mycket, dels såsom 

Botanist, dels såsom Antiqvarius och som nu senast under 

Adjunct Lindbloms sjukdom besörjt redigeringen af Bot. Not., 

dog i Lund den 7 No v., 25 och £ år gammal. 

LUND, tryckt uti Lundbergska Boktryckeriet, 1846. 

t 
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N:o 11 (fe 12 November (fe December 1846# 

!♦ Original-A fhandlingan fr 
fi*- • //r-; v - 4 
1. Motiver för behandlingen af en del vexfer i under- 

\ V * 4 Ä - /T*' i 

lecknads Svensk ock Norsk Excursions-Flora, Stockholm ? 

1846. •' 

Blitum behålles i Li n n e i s k inening som slägte^sbj^^ ^ 

på den characteren, att fodret i normalt tillstån^nbiir 

tigt saftigt och hela blomsamlingen bärlik. Skilje^fökéy äf de**’.i 

på kant stående eller horizontalt liggande fröAär val'far. 

ga brukbart, då flera Chenopodia hafva åtminstone\*é11 ’.<Kø 

Ch. glaucum mån ga kantstående frön. Göres icke alsSftndc 

på den Linneiska characteren, blir det väl rättast att förena 

båda slägtena till ett» 

Zostera angustifolia synes vara en god art, skild med 

den i Fl. angifna characteren, hela sitt yttre och localen. 

» Ar i Hall. den ymnigaste. 

Veronica media återföres till longifolia sedan jag från 

Halland erhållit tillräckliga och characteristica exemplar; 

en åtgärd, om hvars riktighet jag i år på stället varit i 

tillfälle att öfyertyga mig. Hvad man vanligen under detta 

namn får från Hall. och vållat misstaget i Handb. ed. 4 

är en forma latifolia af V, spicata, näml. V. australis Schrad. 

Hit hörande former skola en annan gång närmare utredas. 

Pinguicula vulgaris * grandiflora, hvilken jag 1844 fann 

på Norfjeld i Norrige, instämmer noga med utländska ex. 

af denna form. Dessa hafva icke sporren i proportion till 

kronan längre än den Norska. Ar P. vulgaris b macranlha 

LindbL i Bot. Not. 1845, pag. 69, 

Psamma är ett så godt namn som Tunica, Polhos, Oph- 

rys, Phflox m. fl. och bör såsom, det äldsta för detta nyare 

slägte bibehållas helst Ammophila och Psammophila äro 

t 



förut af Zoologerna upptagna. Hvarfore namnet ej kan an¬ 

tagas af lo c a len så väl som af någon imaginär likhet 

med ett ting, är svårt att inse. Emedlertid synas Zoolo¬ 

gerna vara mindre- grannlaga än Botanisterna vid namngif- 

ningen, då man hos de förra icke sällan finner gamla bota¬ 

niska namn med ingen eller föga ändriug antagna för Djur- 

sl agten, såsom Amplnpogon, Tetaceras, Adela m. fl. 

Colpodium är ett godt genus, som synes hafva föga el¬ 

ler intet gemensamt med Molin. aquatica och Phippsia. Om 

några med ord uttryckbara characterer kunde utfinnas för 

Mo/i«w, som jag i brist af sådane måste låta quarstå 

bland' Glyceriæ, skulle troligen detta slägte snarast böra 

upptaga ’ Colpodium; slägtskapen till Mol. cærulea är up- 

penbar. — nNervus dorsalis geminatusn som enl. Fries så 

säkert skall skilja MoL från Glyceria finnes (om härmed menas 

den på midten gendmskinliga ryggnerven) äfven hos 

G. plicata m. fl. 

Ba\dingera är ett äldre namn än Digraphis tillägnadt 

en botanist och utmärkt läkare* 

Scolochloa synes vara ett slägte, som bör behållas, då 

det har characterer och i så hög grad afviker från de öfri- 

ga Feslucæ. Prof. Fries har ock i S. V. skiljt det under 

namn af Fluminia, ehuru det äldre, i öfrigt nu lediga nam¬ 

net, längesedan blifvit antaget af Link och Reichenbach. 

Valeriane Ila dentata lärer väl hädanefter få aflägga 

Mori sons namn, sedan det blifvit upplyst, att Decand:s 

dentala (V, Auricula y Koch) icke är den ursprungliga 

Pollichs, ell. Linnés V. olitoria S dentata. 

Eriophorum Scheuchzeri är enl. Koch ett äldre namn 

för E, capitatum. 

Heleocharis ovata tros genom förblandning med ut¬ 

ländska exemplar hafva inkommit i Norska floran, nien 

som detta ännu blott är en gissning, har den fått qvarstå. 

Scirpus pungens bör utgå, sedan Prof. Fries, som först 

upptagit den som svensk i Sum. Veg. upplyst att det är en 

variation af Sc. maritimus (—pseudo pungens). Hvad jag af 
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Leet. Vallman under detta namn erhållit från Örö är en 

mager form af Sc, lacustris /3 glaucus, 

«S. compressus är väl ett yngre namn än Sc, Caricis, 

men nästan allrnänt antaget, och, om slagtet Blysmus kom¬ 

mer att äga bestånd, nödvändigt. 

& glaucus kan jag knappt skilja som underart; den 

Öfvergår här öfverallti <S. lacustris♦ 

Phleum Boehmeri är enl. Koch ett äldre namn än Phle- 

um phalaroules, 
i 

Calamagrostis Halleriana * ambigua, som af Pr. Fries 

förmodas vara egen art, hörer åtminstone till samma afdeln. 

)panic, diffusa, arista recta) som C, Halleriana etc, och är 

icke skiljbar med annat än kortare kronhär. — C, subulig- 

lutnis är C, aeulifiora H. ed, 4, ty sedan tyska ex. af den¬ 

na erhållits, har jag funnit olikheten så stor, att jag måste 

anse den Norska, funnen af Prof. Blytt, för en ny art. 
t •* v 

Agroslis borealis /3 minor är hvad i Sv. och N. vanli¬ 

gen tages för A. Rupestris, men öfvergångar synas på 

hvart fjäll, från kärrvexten a till den på torra ställen 

uppstigande /3, Af den rätta A, rupestris , med alldeles 

borstlika blad, har jag endast ett exemplar från Salten, 

meddeladt af Sommerfelt. 

A. elatior är troligen skiljd art, till blomningen ett 

Trichodium, till gräset en Agroslis; men som händelsevis 

blott några få exemplar insamlades, behöfver den närmare 

undersökning på det i boken angifna stället, der gräset ut¬ 

gör en del af boskapens bete. 

Hieroclhoa borealis firma instämmer noga med finska 

exemplar af denna Nylanders i Spicil, 2 anförda varietet. *) 

*) Af Herr A. E. Luhr på Springsta i Vestmanland har jag erhål 

lit 2 ex. af en, såsom det synes, ny Hiero c hlo a från Kärrbo soc- Iken, hvilket hör nämnas att den må vidare efterforskas. Jag kullar 

den //. seti folia: flosculis dorso exserté cristatis (Hier, australis); 

ramis panieula hispidis, sabspiculis lævibus; foliis caulinis fa- 

sciculorumqve radicaliutn angustissimis convolutis sstaccis. Har 



Avena elatior är med allt skäl af Prof. Fries återförd 

till sitt gamla slagte ; jag har i år träffat alla blommorna 

ej endast borstbärande, utan äfven 2 könade. 

Aira jiex, /9 montana anser jag ännu vara Linnés A, 

montana icke Vahlodea, för hvilket antagande Pr. Fries en¬ 

dast har färgen till grund. Linnés »calyces alrorubentes» 

passar lika väl på den i fjälltrakterna ymniga /9, jemnförd 

med A træ flexuosæ »calyces albi», son» på Vahlodea. Om 

dessutom Linné stundom, i likhet med andra, gjort ' något 

misstag, tyckes det dock vara nog vågadt att påstå honom 

beskrifva den nog bredbladiga Vahlodea med foliis selaceis, 

den slakgreniga vippan magis contracta, de breda axen 

såsom angustiores än hos flexuosa o. s. v. Ej hel¬ 

ler vexer Vakl, på dylika ställen som A. flexuosa, utan på 

sura tufvor i myrorna, ej är hon vulgatissima, utan strödd, 

sparsam och mycket lätt förbisedd, hvarföre fä fjällresande 

hemföra henne. Enbast A. flex. (9 uppfyller tämmeligen väl 

alla vilkor; till henne höra ock troligen synonymerna, hvil¬ 

ka alla omtala folia angustissima juncea, capillacea etc. 

Slutligen upptager Linné i Stationes plantar. Aira montana 

bland plantæ sytvalicæ, ej bland pl. alpinæ. 

Festuca duriuscula behöfver ett flerårigt studium och 

odling af alla hitdragna former, för att bestämma huru 

vida den är skiljd från sina grannar, eller består af flera 

arter. Emed lertid har jag fört F. dumetorum till duriusc. 

då jag funnit henne i lefvande tillstånd med inga skarpa 

characterer derifrån kunna skiljas ocb till vextsättet dermed 

mera öfverensstäinma än med F. rubra. 

Poa sudetica är P. hybrida Handb. som enl. tyska ex. 

är skild med de mycket långspetsade bladen. Dessa före¬ 

komma stundom äfven på svenska ex. väl så spetsade som 

på Reichenbacks figur af P. hybrida, och då knappt andra 

skiljemärken finnas, har jag hittills trott vår form tillhöra 
v v 

characterna ef bladen lika med den antarcti>ka H. redolens RS. 

men syns i andra afseendea skiljd. Torde vexa på turr a ställen, 

såsom angifven för berg vid Mälarens strand. 
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denna s. k, art. Den mycket bred- och truhbladiga, utländ¬ 

ska P. sudet tea har jag icke sett i Sverige. 

P. abbreviato (P. laxa P Han db.) har jag, för att vin¬ 

na liksiämmighet med Pr. Fries, fort till P. cenisia, då det 

tydligen är en medelform, hvars plats kan vara likgiltig. 

P. minor är åter upptagen på Prof. Fries auetoritet, 

då jag icke sett några skand. exemplar instämmande med 

hvad Koch skickat. Af S. V. Sc. synes det som F. åter 

vore osäker derpå. 

Triticum acutum PV. afviker betydligt från franska 

ex. hvilka med axets täthet och öfriga characterer närma 

sig T. repens. Jag har derföre återtagit det till den sven¬ 

ska formen hörande Dethardingska namnet. — sttbari- 

s t atum, lemnad af Ringius från Skåne närmar sig mera 

T. acutum DC. — Till T. affine hänför jag T. Junceum 

från Gottl. 

T. rigidum, upptagen i stöd af ett ex. lenmadt för mån¬ 

ga år sedan af Pr. Fries med påskrift: Skåne, är full-7 

komligt Kochs, men något dylikt har jag sjelf hvarken sett 

i Skåne eller kunnat finna bland en mängd former medde¬ 

lade från södra Sverige. Nära denna vackra art är dock # 

mucronatum, lemnad bland andra af Ringius. 

T. violaceum föres af Koch till T. biflorum Brign. 

men den från Dovre har 3- ända till 7 blommiga små ax, 

ej heller äro bladen glatta, utan ofvanpå sträfva af korta 

borst. Desse ex. hafva ock ett kort rhizom, bärande flera 

strån. Ex. från Finnm. likna dock mera Reichenrs fig. af 

T. biflorum, men sakna rot och äro i öfrigt, klena. 

Scabiosa delas med skäl i flera slägten, men olika af 

olika författ. Jag har följt Koch med d en af vik el se, att 

Schraders namn Trichera blifvit upptaget för Scabiosa arv. 

emedan jag anser denna och dermed beslägtade arter icke 

kunna förenas med Linnés Knautia. 

Potamogeton polygonifolius Pourr. är enligt Reichenh. 

ett äldre namn för P. oblongus; äfven anfördt som dennes 

synonym af Fries. 
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P. Salicifolius, bestämd efter Reichenbachs fig, (P. lance- 

o/.;, fir sänd från flera ställen i Lappl. af Kyrkoh. Læstadius un¬ 

der namn af P. gramineus v. lanceolaius ell. boreale. 

i\ laticeolatus Sm. kan enl. figv i Engl. Bot. omöjligen hö¬ 

ra hit, hvarföre namnet icke efter Reichenb. kunnnat anta¬ 

gas. Med denna fig. instämmer noga P. rufescens v. minor, 

sänd af Læst. från Lappl. ocb tagen af mig sjelf i Jämtl. 

P. pusillus cc och {$ måste skiljas, dä efter fleråriga 

observationer inga öfvergångar dem emellan kunnat finnas, 

men väl tydliga skiljemärken. Jag har derföre återtagit 

min framställning i första edit. af Handb. numera bekräftad 

af Reichenbach. Yäl har tvifvel- ägt rum, huruvida den 

stora P. pusillus är Linnés compressus, då P. zosterifol. 

i äldre herbarier stundom träffas under detta namn; Srnith, 

som i E. B, tydligt framställer vår art såsom (en)« Ra- 

y’s af Linné citerade synonym) P. compressus L., påstår att 

oenne förvaras i Cliffords herbarium, samt måste således 

vara Linnés ursprungliga i Hort. Cliff. Troligen har L* 

sedermera ansett P. Zoslerif.wtra samma art. 1 alla fall 

undvikes på detta sätt ett nytt namn. 

Naumburgia visar, så vidt jag kan se, intet spår till 

Monadelpbi eller den annulus brevissimus, hvarmed strängar- 

ne enl. Koch skola sammanbindas; jag finner dem utgå från 

kronans bas. Kronans form samt de flesta öfriga habituella 

characterer synas dessutom rättfärdiga detta slägte. 

Crilamus är ett äldre namn än Hosts Falcario; men 

det sednare förtjenar företrädet 6åsom historiskt (Rivinus; 

Linné: Sium Falcario) och allt mer antaget. 

JHyosolis palustris är ett natnn, som såvida tillhör Lin¬ 

né, som det förekommer i Herb. Upsal. ehuru han sedan i 

Fl. Sv. upptager arten som varietet. 

Pulmonaria augustif. Suecica tillhör P. azurea Bess. 
* 

om Kochs diagnoser äro pålitliga och arterna skiljda. Vår 

öfverensstänimer ock med ex. från Ungern och Österrike. 

För att undvika nya namnförändringar torde vara bäst att 
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efter Tyskarne behålla Bessers, som haft förtjensten att först 

skilja de båda formerna. 

Primula fnnmarchica är, som Nylander anmärker otvifvel- 

•ktigt samma art som P. siberica, då Gmelins fig. i FI. ' 

Sib. icke skiljer sig från vår med annat än något större 

blommor. Då båda namnen äro samtidiga, bör väl det me¬ 

ra omfattande antagas, helst vexter kan i Finnmarken anses 

vara på gränsen af sitt egentliga hemland. 

Gentiana Amarella och lingulata skilja sig till form 

och blomningstid alldeles som G. germanica och obtucifoUa, 

hvarföre så länge de 2 senare upptagas som arter, måste 

det äfven ske med de 2 förra. 

Violee slagninæ namn är efter Koch antaget i stället 

för persietfolia, som ursprungligen lärer vara V» elatior 

och ännu hos Reichenbach m. fl. bär förra namnet» 

/ Ribes Grossularia och Uva crispa äro namn, som bru¬ 

kades af de gamla författarne både för den odlade och vilda 

formen. Som dock det förra af nyare förf. börjar mer öch 

mer antagas som art namn, har jag följt dessa (Koch, 

Vimmer, Hooker, Lindley m. fl.) 

Chenopod. viride y glomerulosum (Ch. glomerulos. 

ReicL) är hvad som vanligen går under namn af C."opuli- 

folium så väl i Sverige som Danmark, hvarifrånjag fått den 

af Drejer. Den instämmer hvarken med Variants figur, 

eller med franska ex. och visar öfverallt öfvergångar till 

C. vir ide i med hvilken den vexer blandad. Jag har dock 

icke sett Blekingska ex. af C, opul(folium, hvarföre denna 

art qvarstår, såsom måhända äkta. 

Statice Limonium är här bestämd efter Koch ni. fl 

sedan den förvillande characteren af bladudden icke funnits 

vara constant. För den bohusländska är Drejers bestämda 

namn antaget, då Pr. Fries namn bahusiensis aldrig förr 

än i S. Veg. annorlunda än i likhet med andra adjectiver, 

såsom motsatts till scanica? blifvit användt. Att dessutom 

dylika namn åro af sämsta slaget, är längesedan öfverens- 

kommet. 
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Junci atrati exemplar, som blifvit mig meddelade af 

H:r Nyman, tagna på Gottland och citerade till denna art 

af Prof. Fries, tillhöra efter nogare granskning J. a/pinus, 

icke atratus, som enl. lyska exemplar förtjenar arträttighet 

Troligen äro Pr. Fries’ exemplar från Halland äkta, hvar- 

före J. atratus nu uppföres som sjelfständig art. 

Juncus compressus är Linnés J. bulbosus, hvilket namn 

uppkommit af ett misstag och hör såsom falskt bortläggas. 

—- J. G er ar di är J. boUnicus Wg. 

Rumex sanguineus L. är enl. Smith och Koch en form 

med rödådriga blad af R. nemorosus Schrad. Evriedlertid 

har det nu hegynnt antagas för arten i allmänhet såsom 

varande det äldsta. 

Vaccinium och Myrt ilivs äro så goda slägten, som 

inånga af nutidens, hvarföre de efter Drejer blifvit antagna. 

Hvad namnen angår, lärer hvarken Virgilii eller Plinii 

Vaccinium tillhöra våra Blåbär, så att namnet Myrtillus, 

som redan af Tragus och Matthiolus dem tiiiägges, torde 

utan fel kunna behållas. 

Enl. uppgift af L. Borgström, hvilken döden så oför¬ 

modat bortryckt från vänner och vetenskap, lärer slägtet 

Myrtillus redan af Gilibert i dess Flora Lithuanica 1781 

vara antaget och M. Sylvalica kallas M. nigra, hvilket namn 

såsom äldst och bäst bör föredragas framför Drejers. 

Epilobium purpureum har jag efter Pr. Fries antagit 

så mycket hällre som den (Ep. tnonl. (3 subfanceol. Handb.) 

med svårighet låter förena sig med någon annan. Huru 

E. purp. El. Hall. kan vara densamma är dock tvifvelak- 

tigt, då caulis der beskrifves: e petiolis confluentibus anceps, men 

i Mant. 3 i »non lineis duabus anceps, 

Spergularia proponera^es re(lan af Persoon (1805) 

såsom eget slägte, sedermera af Pr. Fries i Fl. Hall. fram¬ 

ställt under namn af Lepigonum som en afdelning eller 

subgenus af Arenaria, samt, som jag tror, först under detta 

namn som slägte af Pr. Wahlberg i Fl, Gothbob. Persoons 
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namn har dock anciennitetsrätt och är ånyo upptaget af Le- 

dobour i F). Rossica, 

Melandrium delas af Pr. Fries i Mel. och Vahlbergella 

på grund af fröens olikhet; men det sednare slagtet synes 

nog svagt, att blifva så varaktigt som dylika namn förutsätta, 

isynnerhet som Mehmdr. trijlorum, t risle m. fl. nordliga 

arter ej utan största våld på naturen kunna skiljas från 

M. apetala och affine, hvilka sakna alla andra, t. o. ni. 

habituella skiljemärken, än de af fröet. Af samma grund 

skulle Spergula pentandra och arvensis kunna göras till 2 

slägten. Någon varaktigare minnesvård förtjenar otvifvel- 

aktigt den utmärkta vetenskapsman, som härmed blifvit 
i / . * 

ihågkommen, måhända nu mera ännu större Zoolog än bo¬ 

tanist. 
r ' ‘ .X * ' ✓ 

Saxifraga hypnoides ser jag af Schweitziska exemplar 

vara en helt annan än den finnmarkiska, som måste tillhöra 

S. ccespit. y repens Wg. Fl. L. ehuru de uddspetsiga bladen 

icke nämnas. 

Silene gallica och anglica äro samtidiga och med föga 

skilnad samma art; som dock vår mest instämmer med den 

franska formen, hvars namn äfven är allmännare antaget, sy¬ 

nes dptla böra få företrädet. 

S. maritima har jag upptagit som art, hufvudsakligen 

på den i Norrige iakttagna characteren af petala coronata 

(med ett fritt fjäll vid kronskifvans bas). Men denna cha¬ 

racter är soni jag nu funnit vid Varberg ingalunda con¬ 

stant, wlan oblitervras corcnulan vanligen till ett par små 

knölar såsom på £. infula. Diagnosen beslår således endast 

i den 1 — få blommiga stjelken samt de smärre och tjockare 

bladen, sådan den förekommer på alla våra kuster, ända till 

Gefle. &. inflata * pelræa i Ex. Fl. är denna fjällösa form 

af <S\ maritima dit äfven otvifvelaktigl Sjöstrands ex. i H. 

N. fasc. 4, höra. 1 annat fall finnes ingen skilnad mellan 

<S. mari/, och inflata. 
/ 

Slellariæ glauca namn är förvillande, då en rent grön 

I 
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form deraf finnes. Det yngre namnet af Retziiui bör derfore 

föredragas. 

& Alpeslris Fr. borde få annat namn, då -S. boreafts 

är min ursprungliga a/pestris (S. uliginosa /3 a/p. V. Ac. 

tt. 1818,; äfven torde den vara svag art, såsom skild med 

föga annat än de bredare bladen från S. Friesiana. Denna 

har ofta stjelken glatt och vippan lika terminalis som alpe- 

slris. Læstadius har skickat ex. som ligga alldeles mellan 

båda. Frön af a/pestris har jag icke sett, men hos S. Frie- 

siana har jag funnit dem puncterade, icke n/aevissiman. 

Spergularia media är ett namn, som bör behållas, då 

Persoons slagte antages, dels derföre att det är det äldsta 

i detta slägte, dels emedan Linnés Arenaria media otvifvel- 

aktigt hörer hit, ehuru Vailants synonym är falskt. 

Alsine viscosa kan jag, vid jemnförelse med tyska ex/af 

A. tenuifolia, lika litet åtskilja som Koch och Ledebour. Cap- 

seln är på de tyska, ehuru öppen och tom, än längre, än 

kortare än fodret; endast hårigheten bör ej kunna betyda 

eratn här än hos Silene nutans och Sagina nodosa♦ 

Melandrium sylv. och pratense^ro, som det uppgifves 

af Steudel, Röhlings namn, och således de äldsta i detta 

»lägte »). - 

Cerastium lelrandrum Sm. föres af nyare författare till 

C. gu/tinosum; men den Bohusländska, betraktad som afart, 

tillhör C. semidecandrum, hvarföre namnet på vår form 

måste förändras. 

C. glutinosum Fr. är egentligen /3 pallens, en till C 

semidecandrum gränsande form; hufvudarfen, C. obscurum 

Chaub., som troligen endast blifvit funnen i Norrige af Prof, 

*) I allmänhet synes det vara rätt, att så mycket som möjligt be¬ 

hälla de af författarne gifna namn. Det blir alltid osäkert, om 

de sjelfva skulle gilla de dermed företagna ändringar; t. ex. om 

Köhling, i fall han lefvat, gillat namnen diurnum och vesperti¬ 

num, eller om Si&thorp godkänt Melandrium som slägte. Åtmin¬ 

stone pläga lefvande författare ofta protestera mot dylika åt¬ 

gärder. 
/ 
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Blylt, är deremot mycket utmärkt: colore intense viridi, ca- 
v 

ule Jere cc basi palenli-dicolomo; bracteis lotis herbaceis etc. 
» 

C. viscosum oc/i vulgatum äro, efter Fries och Ledebour, 

återtagna i Curtis’ mening i stället för C. glomeratum och 

vulgare. Linnés diagnoser öfverensstämma ock härmed, 

ehuru synonymerna särdeles Vaillants figurer, styrka Smiths 

påstående, att Linné tagit dem i motsatt mening. 

Cratægus monogyna* pinnatifida bör närmare granskas, 

t. ex. vid Stockholm, der alla formerna äro ymniga; mig fö¬ 

refaller den som egen och troligen C. monogyna Fingerh. 

och C. denudata Schum. ehuru åtskilligt, att dÖmnia af tor¬ 

ra ex. icke instämmer med heskrifningarne. 

Rubus^ Sprengelii, hvaraf jag ej sett tyska ex. har jag 

tills vidare uppfört under upptäckarens, Ädj. Arrhenii namn, 

emedan dess ex. ehuru antydande en lika god art som de 

öfriga, icke instämma med R. Sprengelii Weih. hvilken be- 

skrifves: foU ternato-digilatis, turione cauleque tenui tere- 

tiusculo piloso etc. (Se Koch D. FI. 3, p. 496 samt 

Reicheub.) 

Potent illa norvegica och intermedia synas mig så nära be- 

slägtade att de endast med svårighet kunna skiljas. Hos 

den förra delas stundom på yppiga ex. det udda småbladet 

i 3, hvarigenom bladen blifva 5 fingråde, hvilket troligen 

föranledt en del förf. att ans© dem för parbladiga. 

P. Guntheri är ett vida äldre namn (1814) än P. sor¬ 

dida, hvartill det af Prof. Fries sjelf redan i Aspegrens Fl. 

Bleking, citeras som synonym. Det hör derförc behållas 

framför det senare så länge F. collina och sord. anses för 

skiljda, så framt icke Giinthers ännu äldre namn Wieman- 
•• 

nia skall upptagas. Emedlertid återstår att på Oland reda 

dessa former, hvilka att dömma af torra exemplar, ännu 

synas mig åtskiljda. 

P. maculata # ambigua ell. P. ambigua Gand. enl. 

Koch är (I geranioides Handb. Troligtvis är Schleichers 

namn P. geranoides förkastadt såsom förut af Villd. till- 

lagdt en annan, asiatisk art. Denna form förtjenar när- 
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mare granskning i fjälltrakterna; då jag 1813 först obser¬ 

verade den, (illskref jag en mer beskuggad och fuktig local 

de olikheter den företer, 

Geum hirtum Wahlb. tros af Bar. Diiben i Bot Not. 

1843 snarare tillhöra G. hispidum än urbanum, troligen 

derföre att kronbladen äro större än hos G. urb.; men hå¬ 

ri ghet, frukt och bladfoim äro hos originalexemplaren al¬ 

deles denna arts. 

Tilia parvifolia kan ej skiljas som art genom bracte- 

ernas skapnad och förhållande till blomquastcn; åtminstone 

bar jag funnit den vilda, snart sagt normalt, hafva dem 

spetsade mot basen. Hos T. vulgaris äro de än längre 

än kortare än corymbus« 

Nuphar intermedium och Spennerianum synas, alt döin- 

ma af torra exemplar (från Lappl. och Vogeserna), vara 

former af samma art; åtminstone äro märkets strålar icke 

mer utlöpande hos den sednare, än hos den förra. 

Ranunculus alt aiens är ett äldre namn (1774) än sul- 

. phureus (1775), hvilket dessutom af De Caudolle, Ledebour 

ni. fl. föres till en form af R, nivalis. R, frigidus Villd. och 

DC. är ett \ida yngre namn (1799). 

R. Lanuginosus och sylvaticus anses af flera författare 

t. ex. Loiseleur, för samma art eller som variationer 

(DC. Fl. Fr.). Exemplar, instämmande med Prof. Fries 

beskrifning på den sednare, samlade vid Visby ruinor af 

min son, kunna ock ej skiljas från magra tyska ex. af R. 

lanuginosus, hvarfore jag antagit detta generella namn. 

Fördes i Handb. ed. 4 till R. acris, såsom varietet ft velu- 

tinus. 

Sceptrum Carof. synes förtjena slägträttighet så väl 

som många andra Labiatæ, t. ex. Calamint ha, T hymns, 

Clinopod. Odontites in. fl. Så väl krona som fröhus och 

frön afvika betydligt från dem hos Pedicularis. Hvad nam¬ 

net angår, är det lika godt som Tunica m. fl. och påmin¬ 

ner om de af vetenskapen förtjenta Budbeckarne. Rei- 
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chenbachs Prosopia (afdelningsnamn) liknar för mycket Lin¬ 

nés siägtnamn Pr os opis. 

Mentha sylvestris * latissima ell, /3 nemorosa Handb. 

(Herb. Norm. f. 1 N:o 18) kan väl näppeligen, med sina 

hjertlikt äggrunda och nästan glatta blad, vara Linnés huf- 

vudform, hvilken beskrifves: foliis oblongis tomentosis, 

hvarmed Bauhini af Linné citerade fig. i Hist. 3 instämmer. 

Denna bredbladiga form närmar sig enl. Yirtgens ex. från 

Coblentz mycket M. nepet oides Lejy som dock har mer 

hufvudlika ax och något olika bärighet. 

Mentha rubra är ett så forvexladt namn att arten, i 

fall den är skiljd, förtjenar ett annat, hvarföre jag antagi) 

M. pratensis So/e, såsom enl. Fr Mant. 3 hithörande. 

M. Sativa bär Prof. Fries namn, emedan jag tviflar att 

det är Linnes sativa, hvilken i min tanke bör sökas i den 

nu s, k. gentilis. 

Linnés beskrifning upplyser väl föga eller intet, men 

då L. citerar M. crispa vertici/lala Hafik. Pin. till sin sativa, 

lärer det väl hafva skedt på grund af de af Bauh* anförda 

Fuchsii och Lobelii goda figurer, hvilka tydligen tillhöra 

M. Gentilis Fr. dit äfven Joh. Bauhini, af Linné anförda 

figur hörer. Fuchsii och Bauhini figurer föras äfven af 

Fries till dess M. gentilis; och då denna allmännast fore¬ 

kommer odlad och förvildad i åkrar etc. men sativa Fr. 

verkligt vild i åar och på fuktiga localer, är det väl mer än 

sannolikt att Linné med sin sativa förstått den förra, icke 

den senare, som han måhända menat med deni Syst. X upptagna, 

men sedan åtc*r försvunna M. vertici/lata. Sjelfva nam¬ 

net saliva tyckes vara lånadt af Fuchs. — Hvilken Linnés 

M. gentilis är, blir svårare att afgöra, så framt det ej är 

M. pratensis; eller om man ej snarare får tro Bentham, 

som lärer under detta namn i Linnés Herbarium funnit en 

variation af M. arvensisy med hvilken L. sjelf kallar den 

simillima och i diagnosen som skiljemärke endast anför 

ståndarnes längd, en sak hvarvid han fäste mycken vigt, 

men som vi nu veta variera. 
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Mentha aquatica * lit toralis, förut ansedd för M, odo¬ 

rata Sm. strider för mycket mot Smiths beskrifning och Fig. 

i Engl. Bot. för att vara denna, hvarföre jag gifvit den an¬ 

nat namn. Huru vida någon verklig M. od, med stora 

tunna hjertlika grofsågade blad och glatta blomskaft samt 

foder, förekommer in uti landet, är mig obekant; M, Ht to¬ 

ralis har altid smä och tjocka grundt sågade äggrunda blad, 

sträfhåriga blomskaft och foder. 
r i 

Ajuga pyramidalis fi är här den glattare, med korta 

bladrefvor stundom försedda Norska afarten. Sedan jag 

varit i tillfälle att se Bar. Dubens ex. af den bohusländska, 

ell. A. alpina Fr. finner äfven jag denna knappt vara skild 
•• 

från A. Replans, ej ens som variation. Afven sistnämnda 

har stundom rotslående och blommande bladskott. I Handb. 

titade jag på Pr. Fries’ uppgift i Mant. 3, att den bohusländ¬ 

ska närmade sig mera till A. pyramidalis än till reptans. 

Rhinanthus Aleclrolophus är det äldsta namnet för 

R. major fi hirsutus och bör, enl. hvad Koch redan gjort, 

upptagas, i händelse vexten constateras som art. Namnet 

hirsutus passar ock föga på den hos oss vexande. 

Odont it es rubra fi simplex, som troligen af mig först 

fanns, och upptogs i Handb. ed. 1, kallas nu, med ett myst» 

förbigående af detta synonym, af Pr. Fries 0. littoralis\ 

ehuru mitt namn, efter dessa egna grundsatser (t. ex. Za- 

nich. pedicellaia, Carex spars fflor a Wg.) bort behållas. 

Emedlertid blir sannolikt denna art af föga varaktighet, 

helst characteren af bracteis flore brevioribus icke är adæ- 

quat, då de äro minst så långa som blomman. 

Euphrasia off, fi montana är enl. authentica ex. Rei- 

ehenbachs E. nemorosa, hvarföre detta namn blifvit antaget. 

— E. gracilis skiljer sig från E. salisburgensis nästan en¬ 

dast med smärre blr» 

Melanosinapis. Genom antagande af detta slagte, som har 

characterer både af Sinapis och Brassica och ej saknar 

egna, undvikes bäst de svårigheter, som åtfölja dess subor- 

dinerande under något af de nämda. 
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Cochlearia arctica har jag skiljt på grund af de fåfröige 

skidorna, om denna character bekräftar sig. De hafva 

stundom skiljeväggen hålig och är då troligen Browns 

C. fenestrata. Arten kan för öfrigt knappt skiljas från (7. 

Ang lic a. 

Draba hirta. Den stora, från Dovre, ell. D. incano- 

hirta, har, såsom till alla delar mest utvecklad, blifvit antagen 

som hufvudform, ehuru flera skäl, t. ex. Solanders exemplar, 

göra det sannolikt, att D. rupestris är Linnés ursprungliga 

hirta. Ehuru dislineta ytterligheterna än synas, finnas så 

många former, svåra att bestämt hänföra till någondera, att 

det torde vara nog vågadt att af torra ^xeinplar statuera 2. 

coordinerade arter, så länge våra förnämsta fjällvextkännare 

Wahlenberg, Blytt och Læstadius ej erkänna dem. 

Arabis arenosa. Ex. från Dresden af Reichenbach fil. in¬ 

stämma noga med våra svenska från Strängnäs och Norr¬ 

köping. Från Pfaltz af Koch har jag både denna form och 

den starkt stjernhåriga. — Frön hos både den från Norrk. 

och Str. äro fullkomligt lika till form och storlek, nästan 

dubbelt större än hos A. thaliana, aflangt ovala, med en liten 

urnypning vid hilum, icke nästan fyrkantiga, som hos den 

sednare, hvarjémte de bestämt hafva kantliggande rotämne. 

Mindre mogna frön hafva en märklig hinnkant, som hos 

de fullmogna nästan försvinner — att Pr. Fries ännu skiljer 

A. arenosa och svecica kan endast förklaras deraf, att han 

icke sett rätt utvecklade ex. från Strängnäs. 

Barbarea arenata fl acidula, som jag vid Warberg haft 

tillfälle alt undersöka lefvande, har inga andra characterer, 

med hvilka den kan skiljas från arenata än den bittra sma¬ 

ken och mer uppräta skidor. Dessa äro icke längre än 

på nyssnämda, hvarföre denna, efter Fries Nov. (under 

arenata) angifna character, rättas till nästan uppräta. 

Hvad smaken angår, kan den väl betyda föga mera hos 

denna culturvext, än hos många andra; enl. Fries kan ju 

en vild Polygala efter localen vara både smaklös och gan¬ 

ska bäsk. 
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Brysimum virgatum är upptagen efter Fr. Mantiss. 3 (E. 

hierucif. v, durum, som af Koch föres till det äldre virgatum). 

Af Mant. tyckes denna form vara sydländt, och mer »säll¬ 

synt»; af S. Veg. måste mansluta att den tillhör den norrut 

nog allmänna E. alpinum Fr. Emedlertid har jag ej funnit 

någon form i Sverige, som öfverensstämmer med tyska ex. 

af E. vigalum, utmärkt af jemnbredt lancettlika, spetsade 

blad m. m. 

Fumaria capreolata från Lund instämmer noga med 

Kochs sista beskrifning i Syn. 2. vol. 3, och måste i följd 

af pedunculi recurvati xara Linnés. — Den norrska af Pr. Blytt 

öfverensstämmer lika noga med Kochs ell. Sonders jF. muralis 

ehuru den tydligen är F. capreolata Sm. i E. Bot. Torde 

vara Loiseleurs F. media, men både hans beskrifning och 

Vailants figur äro för otydliga att afgöra något. 

Cory dalis Lobelii är samma art som C. laxa Fr. hvil¬ 

ket namn, ehuru föga passande, då vexten vauligen är lika robust 

som C. solida, bör antagas, sedan det lärer vara afgjort att 

C. Lobelii är indentisk med pumila. För denna finner jag 

ingen annan skilnad än den angifna. 

Polygala amara från Kinnekulle skiljer sig icke från 

Österrikiska ex. af Pohl m. fl. med annat än en hårsman 
> 1 

mindre blommor. Nervförgreningen hos foderbladen är 

aldeles den samma. — P. calcarea är upptagen efter Fries 

i Bot. N. 1843, hvilken nu i S. Veg. icke skiljer den från 

depressa. Emedlertit lär näppeligen någon medgifva en dy¬ 

lik förening, och är icke Pr. Fries’ P. amara i Nov. den 

verkliga calcarea, så lärer väl denna utmärkta vext (örten 

af P. amara ell. uliginosa och blrna af vulgaris) åter utgå 

ur vår flora. — Oaktadt tusen försök på olika trakter och 

localer, har jag ej i Sverige kunnat finna någon märkligt bäsk 

Polygala, 

0nonis spinosa från Tyskland visar inga andra skilje¬ 

märken från den vanliga än smärre, smalare och glattare 
f. 

blad; allt annat varierar, så att jag anser dem högst som 

underarter. Ex. från mitmarker vid Lund» lemnade 
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af Pr. Wikström, kunna knappt skiljas från de utländska. 

Att vår är Linnes 0. Spinosa Fl. Su. är uppenbart, hvarföre 
. r . . 

namnet bör behållas; för den tyska har jag enligt Pr. Fries* 

önskan antagit Koch cfe Ziz’ namn campes/ris. 

Lotus major är L♦ cornic. e ulig. Handbmen Scopo- 

lis art lärer enl. Koch vara osäker, hvarföre Schkurs namn 

L. uliginosus bör föredragas. 

Melilolus alba är ej, såsom genom tryckfel uppgifves, 

Desvaux’ namn, utan Desrousseaux* i Lam. Diet. (1796), samt 

äldre än Willdis namn vulgaris (1809). 

Tragopogon major Jacq. är upptagen efterff 

239: T. porrifol. cum corrollis luteis med syl ä. yf majqp, 

Jacq. anses som art af Koch och skiljd med 12 

Svenska ex. har jag icke sett. Namnes ieke ens som var. 

i Syst. Veg. 

i 

Sonchus arvensis /9 litoralis är vår nordiska »S. mari- 

timus; den sydliga beskrifves med aldeles glatt holk, så¬ 

dan den knappt linnes hos oss, hvarföre namnet blifvit än¬ 

drat, i händelse den sednare skutle vara skiljd art. 

Hieracium auricula * majus är H. sueeieum S. V. 

här vid Gefle skiljbar endast med storleken, som lätt för¬ 

klaras af den fuktiga och feta localen. Den fanns fordorn 

vid Löfsta bruk (Handb. ed. I.) på ett nu upphugget och 

uttorkadt ställe, der den återtagit sin normala litenhet. 

H. jurcalum Hop. fTrän Norrige) föres af Pr. Fries 

under H. spheerocephulum Reich. Huruvida detta namn, 

som egentligen lärer tillhöra Frölich, är äldre än Hoppes, 

af Koch antagna, är jag ej i tillfälle att afgöra. 

Gnajthalinm norvegieum är G. syhal. fi fuscatum H. 

Senecio b ar b ar eifo Hus är upptagen efter Koch och en- 

ligt Tyska ex.; huruvida det är den skånska, hvilken jag 
Hot. Not. 1846. 11 6c 12* 
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icke selt, kan jag ej gaga. Pr. Fries lyckes nu icke anse 

denna vara så säker art. 
* 

Orchis latifolia elc. har jag sökt reda på annat stalle 

i dessa noticer N:o 10 pag. 145—149. 

Epipactis atro-rubens, som enligt lyska ex. är E. rt/6*- 

ginosa Gaudär äfven i delta slägle äldre än både ruhig♦ 

och media Er. såsom redan 1830 antaget af Reich. 

ZannicheUia palustris L. är ett collectivt namn, hvarun- 

der än den* e*ia än den andra arten forstås; hvad som hos 

oss kallas så, tillhör mest Z. polycarpa, hos Tyskarne Z. 

major, hvilken hos oss synes vara sällsynt jag har funnit 
* —, 

den endast vid vestra kusten. 

Carex Schreheri från Öland tillhör enl. franska exem¬ 

plar (?♦ ligerica Gay, hvilket namn derföre blifvit antaget. 

C. Sc/ireb. återstår för Bleking, hvarifrån jag dock aldrig 

sett utvecklade exemplar. 

C. Hornschuchiana är ett namn, som allt mera antages 

än speiroslachya, hvilket endast af Smith blifvit upptaget för 

en, såsom det synes af Hookers Br. Fl. ed. 2, osäker art. 

C. vaginal a Taush. föres af Pr, Fries till C. sparsiflo- 

ra; såsom artnamn är dock det förra äldre och ovisst är, 

huruvida Prof. Wahlenberg sjelf erkänner sin variation 

vara en från C. panicea ski 1 j<1 art, se noten p. 170. 

C. saxatilis är lemnad af l)oc. Mag. Anderson utan 

namn från Lul. Lpm. cch bestämd efter beskrifningen i Reg. 

Zeit. på C. Grahami Boot. 

C. rhijncophysa är ett efter Fr. Nylander antaget namn, 

då lævirostris först i Sinn. Feg. blifvit upphöjt till art 

namn. När Meyers publicerades är mig obekant. 

C. nutans Host bör utgå, sedan nu Pr. Fries, som 

först infört den i Sv. Floran, anser den Svenska såsom en 

var. ohesa af C. riparia. 
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Betulæ glutinosce namn är efter Pr. Fries antaget i 

stället for namnet pubescens, hvilken fortn, såsom vanligen 

buskartad, tyckes böra sitbordineras under den trädfonniga. 

Atriplex latifolia och hastata har jag behållit efter sed- 

nare författares bestämningar, emedan föga hopp är att få 

namnen å nyo omkastade, och föga annan vinst deraf står att 

skörda, än ett nytt namn (cctlol heca). Dä dessutom, enl. Smith, 

Linné verkligen lärer i sitt Herbarium hafva nutidens ha¬ 

stata inlagd under detta namn, ehuru beskrifning och sy¬ 

nonymer tillhöra A. latifolia, finnes så mycket mindre skäl 

att ändra namnen; det tyckes vara nog att hafva deras hi¬ 

storia utredd. , 

A. crassifolia måste antingen vara högst sällsynt och 
... t KwflSnÉB ;#/.'• • - \ 'i?»’/ , 1 / c 

sparsam i trakten af Warberg, eller ock är beskrifningen i 

Mant. och Syst. Veg. felaktig. Denna beskrifning är full- 
' 

komligt passande på en der mellan hafsklipporna befintlig 

tjockbladig art, ända till frö sättningen; men derunder 

förlängas blomgyttringarne, få smala och hela skärmblad, samt 

äggrunda hela småtandade fruktfoder, ingalunda bracteæ ha¬ 

statae (som första blombladen) eller calyces fem. tripartito- 

hastatae. Någon annan, mera passande har jag, oaktadt all 

möda, icke kunnat finna hvarken pä kusten eller öarne. 
I ' • 

Emedlertid synes af Mant 3 Prof. Fries icke hafva sett vex- 

ten under dess sista period , utan är det möjligt att frukt- 

beskrifning är hemtad af Meyer, efter hvilken frön beskrifvas. 

I detta fall kan fråga uppstå , om vår verkligen är Meyers 

art, ehuru vexten i -alla fall förtjenar arträttighet. Fruktfö- 

dren blifva ofta stora och deltoidiska eller rättare rhombiska, 

men aldrig tredelta eller spjutlika, och fröen då stora som. 

hos latifolia. Skulle delta vara A. crassifolia bör beskrif¬ 

ningen härefter i Florulan rättas. På samma stränder fanns 

på de ruttnande tånglagerna en annan Atriplex: caule de¬ 

presso ramosissimo, foliis hast at o-defl oideis sinuato dentalis> 

floralibus conformibus; calycib. ovatis denticulatis; utmärkt 

af sin spädhet, alltid hårdt nedtryckta, till alla delar lefver- 
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Bab. enl. Fries, kan jag ej afgöra. Emedlertid lärer A. pro¬ 

strata hafva nedra bladen spjutlika, hvilket rättas i boken, 

der vexten är beskrifven efter ofullständiga norrska exem¬ 

plar. 

Bolrychii rutacei namn synes utan så många omstän¬ 

digheter kunna hehäilas för denna art, såsom gifvet af sjelf- 

va slägtets grundläggare (1800). Att Swartz vid namngif- 

ningen haft denna art under ögonen är nästan säkert; hans 

frons it/Åsolitaria (såsom det ofta är) och bipinnata antyder 

detta, hvilket han ock sjelf i Sv. B. (1809, innan Willd:s 

Filices i dess spec. Pl. utkommit) med ord och figur uttryck¬ 

ligen gifvit tillkänna. xVler än Svartz sjelf hafva sednare 

författare ijorthlandat detta namn och äro väl de nya: Ma- 

iricariæ, 31 at r icar io ides, Matricariifolium fullt ut sä trass- 

liga. 

Cystopteris fragilis fi är fi cuneata i Handb. och En¬ 

gelsmännens C. dentata, en med frag. sammanflytande fjäll¬ 

form. — C. alpina ell. C. regia v. Kock cfe Fr. är, åtminstone 

den svenska, hvaraf jag har flera medelformer, näppeligen 

skilje! art. 
/ Chara toment. fi latifolia (äldre namn) är fi ceratophyl- 

la Handb. C. J. Hartman. 

2. Bidrag till Vermfands Flora af L. M. Larsson, St tid. af 

IVer mlands Landskap. 

(Forts. fr. N:r 10) 

Cornus Suecica L. Aspholmarna vid yttersta udden af 

y iSaset. 

5. Bulliar da aquatica D. C. Gillberga S:n vid Odenstad. 

Campuuula latifolia L. Stafsnäs S:n vid Misterud. 

6. Viola canina — montana Fr. (V. montana L.) backar 

krt'ng Philipstad. 

Se linum Carvifolia L. Gillberga S;n vid Elfvik, 
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Convallaria multiflora L. Valserudsberget i Nyed. 

Polygonum dumetorum L. Liksåshöjden i Ölmehärad. 

7. El aline orlhosperma. v. Diiben. i el fven vid Christinæ- 

hamn. C. Andersson. 

8. Silene nutans L. nära Stafnäs kyrka. 

Me/andrium nod florum Fr. Gillberga kyrkogård. 

9. Melandrium vespertinum Röhl. backar kring Philipstad. 

Stellaria nemorum. L. Slömne i Gillberga. Höglunda 

i Nors S:n. 

10. Stellaria uliginosa Mtirr. i ett alkärr vid Ölmehärads 

preslgård. 

Sedum rupesfre L. Christinæhamn Stud. N. O. Sillén. 
o 

Edsberg i Segersta S:n. Asmunderud i Grums S:n. 

11. Euphorbia Peplus L. Carlstad. t. ex. i Borgmästare 

Flormans trädgård. 

12. Prunus spinosa L. Ursjötorp emellan Rudsberg och Ug- 
•• 

gebo i Ölmehärad, hvarest den bildar ordentliga 

snar. 

13. Spiræa Eilipendula L. Carlskoga vid Wahlåsen. 

14. Genm intermedium Wild. Höglunda i Nors S:n. 

15. Pyrus Malus L. Eds S:n emellan Segemon och Hägge- 

vik. N. O. Sillén. Djefverön nära Carlstad. 

Lamium album L. finnes upptagen i Myrins »Anmärk¬ 

ningar??. Jag har ej sett den nägorstädes. Dess 

förekomst måste också vara i hög grad tvifvelak- 

tig, då den bevisligen endast tillhörer östra delen 

af riket. H:r Lindgren har också visat detsam¬ 

ma i afseende på Westergöthland. 

16. Clinopodium vulgareL Öfra Ullerön N. O. Sillén. Gill¬ 

berga i trakten kring Slömne. 

17. Limosella aquatica L. vid stranden nf Hammaröviken 

nära Carlstad. 
C arne lina fler l ida Fr. linåkrar vid Wäsehärads prestgård. 

18. Sisymbrium oflicinafe Scop. Carlstads gator. 

19. Parbarcca strida Fr: Pbilipstad nära Spångberget. 
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Anlhyllis vulneraria L. flerestädes i Wenerstrakten ss. 

Kummeion. 

Lathyrus Sylvestris L. Walserudsberget i Nyed. 

Tragopogon pratense L. Gillberga Kyrkogård. 

20. Leontodon hispidum L. (Apargia hispida Hoffin.) växer 

på sandiga dikesrenar utefter vägen, som löper 

närmast förbi Carlskoga prestgård. En skänk, 

hvarför Carlskoga har att tacka sitt granskap till 

Nerike. 

21. Hieracium cymosum L. Fr. Walserudsberget i Nyed. 

Bidens cernua-radiata. Chvistinehamn vid Marieberg. 

N. O. Sillen. 

22. Neottia nidus avis♦ Rich. Walserudsberget i Nyed. 

List era ovala Br. d:o 

23. Cypripedium Calceolus L. på en udde i sjön Yngen nä¬ 

ra Philipstad. Mag. Sahlsröm. 

24. Carex arenaria L. på sandstranden af Clarelfven emel¬ 

lan Carlstad och Kartåsen. 
\ 

25. Carex riparia Curt. vid stranden af sjön Möklen nära 

Carlskoga kyrka. 

26. Carex sparsiflora Fr. i ett kärr nära Prestgården. 

Lillorella lacuslris L. vid Borssjön i Nyed emellan 

Gälserud och Walserud. 
•• 

27. Humulus Lupulus L. på Saxholmen i Olmehäradsviken. 

3. Tillägg till Larssons »Bidrag till Wermlattds Florav>, 

af C. J. Lindeberg. 

Under några exkursioner sistlidne sommar i sydvestra 

delen af Wermlaud, särdeles inom Gillberga och Långseruds 

socknar, anmärktes några för denna provins dels nyay dels 

sällsyntare vexter, hvilka här må anföras. l)e med * beteck¬ 

nade äro ej förut funna inom provinsen. 

Hieracium rigidum Hn. Basterud i Gillberga S:n. 

# H. Indentatum Fr, Knappersberget vid Kohlsäler. 
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* H collinum Gochn. Sågbacka i Gillberga* 

H. cymosum L. Elofsbyns egor i Långserud. 

Symphytum officinale L. vid Stömne. 

Clinopodium vulgare L. mellan Sågbacka och Emilsdal. 

* Euphrasia parviflora Fr. Kohlsäter etc* 

Pedicularis silvatica L* flerestädes. 

Cornus suecica L. vid Basterud. 

Nymphæa alba L. flerestädes. N. biradiata träffades ej 

inom trakten. 

* Batrachium peltatum (Schranck). Kohlsäter åen. 

Camelina foetida Fr. Gillberga. 

Hypericum montanum L. Kohlsäter. 

Bibes rubrum-silvestre vid Knappersbäcken etc* 

* Rubus suberectus b. mitis Arrh. Elofs byns ägor i 

Långserud. 
A 

Pyrola media Sw. Torpskogen vid Fjellsjön och vid vä¬ 

gen mellan Gropen och Kohlsäter. Äfven vid Lak- 

ne sjön (P. C. Afzelius). Förut blott anmärkt vid 

Östra gränsen mot Nerike, såsom »v,alde sporadica». 

* Chenopodium polyspermum L. Kohlsäter. 

Betula nana L. Gillberga-mossen (Eftril Ericson). 

Taxus baccata L. »Barrlinddalen» i Långserud. 

* Ca rex leporina-argyroglochin (Horn.) Stömne. 

Atitn. Af Heterostachyæ distigmaticæ funnos i denna trakt 

endast C. acuta L. och en mängd former af C. vul¬ 

garis Fr. — Troligen döljer sig bland dessa former, ' 

af hvilka några synas fullkomligt constanta, mer 

än en art. 

* Triticum caninum L. vid Knappersbäcken. 

Dessutom anmärktes af Calamagrostis tvänne utmärkta 

foriner, den ena af lanceolata, den andra närmast lik silva¬ 

tica, hvilkas beskrifning här meddelas, mest för att fästa en 

större uppmärksamhet vid detta, såsom det synes, hittiis i 

allmänhet förbisedda slägte, af hvilket några arter i formri¬ 

kedom täfla med vår floras mest polyruorfa. 
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Calamagrost is intermedia. In fruticetis subhumidis jux¬ 

ta rivulum Knappersbacken par. Långserud. 

Panicula erecta patente, deflorata stricta; valvis angu¬ 

ste lanceolatis, acuminatis 1. in apicem subulatum contractis, 

fructiferis subapertis; pilis glumella dimidio fere brevioribus? 

arista dorsali, recta, inclusa, scabra. 

Culmus demum ramificans, tri-quadripedaJis, strictus, lae¬ 

vis. Folia angusta, lanceolalo-linearia, plana, margine de¬ 

mum involuta, plus minus flaccida, rigescentia, secus nervos 

praesertim in pag. superiori scabra. Panicula elongata, an¬ 

gusta, spiculis subaequaliter sparsis. Valva submernbrana- 

ceæ, secus nervos scabriusculae. Pili ad latera glumellae fa- 

sciculati eåque semper breviores. Arista, sicut in aliis qui¬ 

busdam, insertione varia, nunc e medio dorso, nunc (id quod 

fere semper!) paullulum supra medium egrediens, tenuis, glu- 

mellam paullum superans. Rudimentum secundi floris e pe- 

dicello minuto plumoso constans. Color culmi dc paniculae 

fere stramineus. 

Secundum characteres s. d. biologicos locum inter Helo- 

philas (cnfr. Fr. Sum. Vegetab. Scand.) tenet Calamagrostis 

nostra, ita tamen, ut ad Nemophilas propius accedere vide¬ 

atur. Inter has Calamagr. silvaticae 1). C. hatitu est proxi- 
> ■*» ,i 

ma: gramine cfe panicula fere eadem, sed aristå recta, inclu¬ 

sa etc. primo obtutu diversa. Multo magis quidem cum Ca¬ 

lamagr. acutiflora D, C, cenvenit, a qua tamen panicula, lon¬ 

gitudine da directione aristæ etc. differt. Est quasi media in¬ 

ter hanc dc illam, unde sibi nomen a nobis, dum aptius in_ 

veniatur, impositum. Ob characteres bonos vix ac ne vix 

quidem cum ulla nostratium confundi potest 

Calamagrost is lanceola! a-glauca. Cum praecedente. A 

varietatibus Calamagr. lanceolatæ adhuc descrip¬ 

tis facile diversa, quare descriptionem huic quoque 

addere haud alienum videtur. 

Panicula diffusa nutante, deflorata laxa; valvis anguste 

lanceolatis, acuminatis, apice subulato-compressis, fructiferis 

patentibus; pilis glumellam aristamque parum superanti! us; 
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arista recta, scabra, infraapiculari 1. terminali, glutmnellarn 

einarginatam paullum superante. Culmus ramificans. Rudi¬ 

mentum secundi floris nullum. 

Calamagr. lanceolatæ vulgari simillima, at tamen notis 

propriis diversa : foliis rigidioribus, scabrioribus, intense glau¬ 

cis ; pan icti/a valde diffusa pallidiore, albida, spiculis multo 

minoribus c& rarioribus; artata (si notae ab insertione hu¬ 

jus ulla fides habenda sit!) infraapiculari, quamvis nonnum¬ 

quam nunc e media fere dorso, nunc ex ernarginatura egre- 

diente, scabra. — Neque ad Arund. canescentem Wigg. ( = 

Calamagr. Gaudinianam Reich.), cujus arista »laevissima», 
t 

nec scabra est, neque ad Calamagr. lanceol. — canescentem 

suec., cujus panicula »purpurascens» dicitur, accedere vide¬ 

tur. Pleniorem cum affinibus comparationem, speciminibus 

authenticis carentes, instituere nequimus. Est forsitan for¬ 

ma Cal, littoreæ DC. — 

Då till ofvan upptagna vexter laggas de af Myrin (K. 

V. Akad. Handl. 1831), L. Borgström (Bot. Not. 1842), C. 

Andersson (obs. Stirp. circa Christinehamn 1842) och L. M. 

Larsson (Bot. Not. 1846) redan förut antecknade, sä uppgår 

hela antalet af i Wermland hittils kända phanerogamer till 

omkr. 620—ett antal, som, alltför ringa i jemförelse med 

provinsens utsträckning och mångartade vegetationsförhållan- 

den, visserligen genom noggrannare undersökningar kommer 

att betydligt förökas. — 

III. H varjehanda. 

1. Calamagrost is lit lorea DC. är af Stud. C. Hartman 

funnen i Härjedalen, samt Cenolophivtn Fischeri Koch i Nor- 

rige vid vattendraget, som går till Scelbo hytta, af Härads- 

höfding Kröningssvärd 1836, enl. till Doctor Hartman lem- 

nade, blommande ex., hvilka förut, i saknad af ex. till jem¬ 

förelse, icke kunnat bestämmas. 

2. Anmälan. Då den botaniska Bytesförening, son» 
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förlidet år bildades i Upsala, ingått i härvarande Student* 

Förening, såsom dess Naturhistoriska fack, och sålunda 

funnit nödigt i åtskilligt förändra sina förra stadgar, har den 

härigenom velat tillkännagifva; 
/ 

1) att hvar och en, som önskar träda i förbindelse med 

föreningen, insänder, pä hvad tid som helst under läsetermi- 

nerna, under adress »till botaniska fackföreningen i Upsala» 

portofritt de vexter han önskar bortbyta, jemte en åtföljande 

fullständig desiderat-lista, 

2) att med ledning af nämnde desiderat-lista utlägges, 

alltefter som de begärda växterna till föreningen inkomma, 

ett mot det inlemnade equivalent växtantal, dock med afdrag 

af 20 procent för nötning, förkommande etc; 

3) att de sålunda utlagda växterna böra af ägarne sjelfva 

afhämtas. 

Upsala den 13 December 1846. 

> » 

Rättelser. 
i 

1 D:r Hart mans afhandling i Bot. Not. N:o 10 d. å. 

finnas följande fel, som torde rättas. 

Pag« 146, r. 13 står Vi mm. läs Wimm. 

—147 r. 16 — virridis,— viridis. 

— 149 r. 21 — skulle, — skola. 

gXV'~ 
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Af lian dlin gar. 
\ ,s 

^ Anderson, Anteckningar under en resa i Umeå, Piteå och 

Luleå Lappmarker sommaren 1845 ♦ . 1. 

£ — , Några ord, om form-begreppet hos Pilslägtet 97. 

Hartman, Undersökning om Linnés Orchis Lati¬ 

folia och Incarnata ♦   145. 

— ,Warens utveckling vid Gefle 1844—46. . . 150. 

— , Motiver för behandlingen af en del vexter 

i Sv. och Norsk Excursions-Flora ♦ ♦ . . 161. 

Larsson, Bidrag till Wermlands Flora .... 153. 

Lilja, Stirpes phanerogamæ Spont. in paroeciis 

Billinge <Sc Röstånga Scanicis.113. 

Lindeberg, Tillägg till Larssons »Bidrag till 

Wermlands Flora». ♦ ..182. 

^ Lund, Forelöbig Beretning om en Botanisk Reise 

i Östfinmarken i Sommeren 1S42. 33, 

— , Förste anhang till Beretningen i Bot. Not. 

N:o 3.65. 

v. Post, Tillägg till »Vestra Mälarstrandens Coty 

ledoner» gjorda åren 1844—45   4l. 

i . *" ~ i. • • - , 

Befordringar och hedérshevisningar. 

Anderson 157. — Arrhenius 96. J. Booth 96. _ 

Liebman 31. — Pontén 127. — Sahlström 157. _ 

Schagerström 31. — Sonder 128. — de Vriese 48. _ 

Dödsfall♦ 

Borgström 160. — Liedström 30. — 
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Resande Naturforskare 

Anderson 110. — v. Diiben 63, 111. — Holmgren Hj. 

och C. i 10. — Lindgren 110. — Longberg 110. — 

Lund 111. — Munck af Rosenschöld 31. — Sjögren 110. — 

Stenhammar 110. — Wirzén 111. — Ångström 110. — 

Utdrag ur utländska arbeten. 
• 

Beneken, om Bromus Serotinus n. sp.103., 

Steenstrup, undersøgelser over Hermaphroditis- 

mens tillvarelse i Naturen . . . . 137. 

Wenderoth, om 2:ne arter af slagtet Betula. . . 104. 

Anmäl dt a arbeten. 

A. Anderson, Salices Lapponiæ cum fig. XXVIII 

Specierum.56. 

Beurliug, Botan, iakttagelser under en resa 

genom några af rikets Mell. och Nordi. ' 

landskaper.i . 105. 

Bruch. & Schimper, Bryologia Europæa.118. 

Kröyer, Naturhistorisk Tidskrift.107. 

Ledebour, Flora Rossica, Fase. VII.142. 

Lindenberg, Synopsis Hepaticarum.108. 

Lindgren, Musci Suee. exsiccati Fase. III—VI. . 53. 

Schagerström, Conspectus vegetationis Uplandicæ. 60. 

v. Schlechtendal, Linnæa, Ein Journal fiir die Bota¬ 

nik in ihrem ganzen Umfange. ♦ . . 109. 

Schleiden, Grundziige der Wissenscaftlichen Bota¬ 

nik.140. 

, Grundriss der Botanik. ...... 141. 

Snizlein, Iconographia familiarum Natural. reg¬ 

ni vegetab. Heft. IV.139. 

Smärre Uppsatser och Notiser. 

Anderson, Conspectus veget. Lapponicæ. ♦ . . 96. 
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Balington, Synopsis of the Brittisch. Rubi. . . 160. 

Betteken, Anmärkning öfver Sagina ciliata och 

S. apetala.96. 

Bjurzon, Skandinaviens Vext-familjer.111. 

Blomsterföreningen i Billinge. ....... 64. 

Botaniska Bytesföreningen i Upsala. 32. 185. 

d:o d:o i Köpenhamn. . . ♦ 64. 

Botaniska Institutionen i Lund.127. 

Cereus-arters blomning i Sverige. .. 128, 158. 

De Candolle, Prodromus Systematis Naturalis 

Pars X.143. 

Fries om Potatis sjukdomen.31. 

— , Summa Vergetabilium Scandinaviae 96. 

Fördelningen utaf de af Ständerna beviljad me¬ 

del till vetenskapliga resor cfec. . . . 63. 

Förfärdigandet af Mikroskoper och Luper. . . 144. 

Hartman, Svensk och Norsk Excursions Flora. 96. 

Hugo von Mohl, Wermischte Schriften botan. In¬ 

halts.♦' . . . . 160. 

Koch, Synopsis der Deutsch. und Schw. Flora. 144. 

Lindley, School Botany.. . . . 160. 

—“ j Vegetable Kingdom.. . 143. 

Musa Rosacea i blomma.128. 

Potatis-sjukans utbredning. ....... 144, 158. 

Schleiden, Uebcr Ernährung der Phlanzen c£c. . 144, 160, 

Seubert, Elatinarum Monographia.96. 

Sommarens egna företeelser inom Vextriket 1846.157. 

Svenskt Conversations Lexicon. . . . . . . 112. 

Vahlbergs samlingar.63. 

Vetenskaps Akademiens resestipendium. . . . 96. 

Vinterns beskaffenhet 1845—46. ...... 48. 

Utmärktare Wextnamn. 

Ajuga 132. — Alopecurus alpestris 10. — Althæa oflici- 

nalis 127. — Anagallis 133. — Arenaria humifusa 22. 



190 

v Bathrachinm panthotrix 62. 

Calamagrostes. 184. — Calamagrostis littorea 185. — 

Carex bullata 4. —. C. dioica paralelloides 46. — 

Carices 15, 26, 90, 130. — Cerastium latifolium 16. — 

Cenolophium Fischeri. 185 — Colpodium latifolium 46. — 
Di osera longifolia 27. 

Eriophorum russeolum 25. — Erysimum cheirathoi- 
des 28. 

Euphrasia parviflora 62. 

Galium Svaveolens 3. — Glyceria eonferta bottnicca. 62. 

, Hieracia 68. ' : 
Iris Spuria 127. 

Lamium amplexicaule 28. 

Malus præcox 117. — Malvæ 115. -- Menthæ 132* — 

, Mi mulus guttatus 132. 
Norna borealis 3. 
Phippsia algida 17. — Platanthera ob tusata 81. 

Sagina apetala 127. — Salices 15. — Salix versifolia 

2, 5. — S. glauca-myrsinitis II. — S. Finmarkica 8. — S. 

ovata 19. — Sambucus Ebulus 127. — Saxifragae 77. — 
Scrophularia aqvatica 131. Sedum Sexangulare 127. — Sene¬ 

ciones 130. — Stellaria crassifolia fi subalpina 29. 
Thrincia hirta 127. — Tilia platy phyllos * glutinosa III. 

Ulex 127. 
Vulpia sciuroides 127. 

LUND, tryckt uti Lundbergska Boktryckeriet, 1846. 
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