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19 2/6 14
Avreste med Nya Västerbotten kl. 4 em. Regn! – Klarnade framemot kvällen. Nästan klart 
utanför Landsort.
Hade glömt golvpressenningen och tältstängerna. Försökte telefonera i Nynäs, men kom inte 
fram. Trevligt sällskap.

19 3/6 14
Gick upp kl. 5. Strålande solsken. Svag nordostlig bris. Kl. 615 Första skymten av Norra udden 
och Jungfrun. Kl. 9 i Oskarshamn.
Utgifter: Telegram 0,65
Hamnbusar 1,50
Mat ombord 2,75
Städet 1,–
Stoppade in sakerna i ett hamnmagasin. Telegraferade hem efter pressenning och tältstänger.
Gick S-ut utefter stranden. Upptäckte att det gick att muta ilskna hundar med kex.
Strandklippor av röd, grovkornig granit, mycket lik Jungfrugraniten.
Maurabältet med 
Verrucaria maura t-s
(zenitlutor c:a 45° mot W.)
Caloplaca obliterata e-t
Caloplaca scopularis e
Lecanora halogenia e
Rinodina demissa e
Lecanora prosechoidiza e
Berghällen till åtminstone ¾ naken. Stora delar alldeles nakna. Obs! täml. oskyddat läge. 
Exponerat mot hamnen. Föga solexponerat (W.). Lutning c:a 45°.
Övre stormbältet med
Lecanora atra t
Rhizocarpon distinctum t-s
Rhizocarpon polycarpum t-s
Parm. prolixa e
Parm. conspersa e
Parm. saxatilis e
I en sippervattenskreva:
Asp. [oläsligt] y
Umbil. pustulata e
Övre stormbältet övergick uppåt i en prolixa-rik Cin-sax-ass.
Bältenas höjd: 
maurabältet c:a ½ m över dagens vattenstånd och ungefär 1 dm under. (Till grönalgsbältet) 
Undre stormbältet ungefär 10-12 dm. Övre c:a 5 dm.
Edafiska associationer:
En Xanthoria parietina-ass. uppträder på fågeltoppar, men även här o. där på zenitlutor, där 
ingen direkt fågelskitimpregnation kan påvisas.



En Anaptychia aquila-ass. förekommer h. o. d. på zenitlutor. Edafiska betingelser trol. blott 
saltstänket. På en äng en bit från stranden växte vit Ajuga pyramidalis bland huvudformen. Även 
högbladen bleka.
Mellan fotogenupplaget och lotsstationen funnos en del små, från havet ± avstängda lagunsjöar, 
kantade av berghällar. Vattnet var tydligen något salt, ty Triglochin maritimum, Scirpus 
martitimus m. fl. växte ymnigt.
En berghäll mot S. lutning c:a 30° (mot horisontalplanet):
Översvämningsbältet (c:a 2 dm över vattenytan): intet
Därovan 2–3 dm: Lecanora pseudohalogenia-ass. (Lec. e – t) 
Därovan: Rhiz. geminatum t, Lecanora pseudohalogenia e, Cal. scopulorum e.
På en annan häll, lutande blott 10–20°:
1. Översv.-bältet med en obestämbar brun Pyrenocarp. enst.
2.  Därovan: Lecanora pseudohalogenia s–r.
I allm. tycks översv.-bältet sakna lavar. Därovan vidtar en Lecanora pseudohalogenia-ass. och 
högre upp en Rhiz.-ass. av geminatum eller andra arter.
På udden mellan lotsstationen och fotogenupplaget synnerligen vackra strandklippor.
På en sippervattenyta strax ovan stormbältet (lutn. c:s 30°): Umbil. pust. t–s, Lecanora 
cartilaginea t–s, Physcia caesia t, Physcia melops t, An. aqulia e, Aspicilia aquatica? t–s, Lec. 
neglecta e.
Ute på udden kraftiga bälten fullk. motsv. de på Jungfrun
Aspicilia leprosescens på vertikal- och zenitytor i övre stormbältet. Caloplaca fuscoatra i nedre 
stormbältet, Lecanora prosechoidiza, halogenia. Tortula Heimii på havsstranden. Ophioglossum 
d:o, Cochlearia danica d:o.
Parmelia centrifuga på hällar i skogen. Alchemilla pubescens på en skogsäng. Även i stadens 
parker.
Utgifter: Wienerbrön 0,50
25-öresböcker 0,50
Hänglås 1,50
I tallhed följ. Cladonia-arter: alpicola, turgida, grac. chordalis, silvatica, rangiferina, uncialis 
dicraea, coccifera.
På en överluta i stormbältet på udden Catillaria chalybaea. På vertikalytor strax ovan stormbältet 
bl. a. Ramalina subfarinacea, Anaptychia ciliaris melanosticta.
Ohygglig eftermiddag. Irrade omkring i ”staden”. Svalt. Läste 25-öresböcker. Frös. Köpte 
slutligen för 50 öre Wienerbrön. Åt till oigenkännlighet. Satt i väntsalen och väntade på Harald. 
Regnskurar med korta mellanrum.
Kl. 853 kom Harald. Bakom. Gick till hot. Kung Oscar och sov.



19 4/6 14
Utgifter:
Spade 1,50
Bröd 10,00
Exportsprit, 1 l 3,00
2 l. konjak 6,00
1 l. O. P. 2,80
Kaffe 0,60
Brynsten 0,25
Sydvästar 2,50
Wienerbrön 0,50
På muren vid hamnen (granit) med murbruk växte: Physcia lithotea (mest på graniten)
Caloplaca decipiens (cfr, mest på murbruket).
Sov till kl. 9. Gick och drack kaffe. Köpte spade, sydväst etc. Gick ut till lotsstationen och 
beställde båten. Soligt. Svag sydost. Gick ut på udden bakom lotsstationen och åt wienerbrön.
Hade tyvärr lämnat kameran hemma. Tavlan från udden hade varit värd en film. Skrovliga 
strandklippor av den röda Jungfrugraniten, utanför de låga blankslipade, rödglänsande skären 
med sina svärmar av måsar och tärnor, ett djupblått solglittrande Kalmarsund och längst ut 
Jungfruns mörka kupol som fonddekoration mot den klarblå himlen.

På strandklipporna bl. a Cladonia rangiformis och .

19 5/6 14
Kvarlämnade saker i Oskarshamn:
1 cykel
2 stora lådor
2 kappsäckar
1 liten låda
Utgifter:
Hotellrum 8,85
Rakvatten 0,15
Vid 10-tiden kom Hyperion med pressenningen. Men inga tältstänger. Lotsbåten låg i hamnen 
och väntade. Svor som borstbindare. Telefonerade hem. Tältstängerna voro på stationen. For 
strax före 12. Solsken. Svag sydlig bris. Men nordostlig dyning. Försökte gå in vid Lervik men 
misslyckades. Landade i Sikhamn i stället vid 2-tiden. Hade ett otroligt arbete med att få upp alla 
sakerna. Måste skjuta lådor och säckar över klyftorna på tältstängerna. Stora lådan måste vi ta i 
småportioner. Höll på hela eftermiddagen med att bära sakerna över udden till lägerplatsen. Över
hala berghällar och branta klyftor, genom vidriga ljung- och björksnår. Kl. halv 9 efter 6½ 
timmars oavbrutet arbete, hade vi allting framme och tältet uppslaget. Bäddade. Bar in de 
viktigaste sakerna i tältet. Skulle koka vatten, men kunde inte få Primusköket att brinna. Drack 
toddy med c:a 30°:s vatten. Sov ±. Mygg!


