
Dagbok 
under 

år 

1852 
för 

Carl Agardh Westerlund. 
 

 

Borgholm och Gaxa 31/12 51. 

 

Allt för Naturen, Wänskapen och Kärleken! 
 

1. 
Januarius. 
4. Resa till Böda; war i kyrkan, kom hem sent på aftonen. 
6. - - Äfwentyr - - wackert månsken. 
Wäderleken är mycket egen till att wara vid denna tiden 
på året: alldeles ingen snö, solskint och blåst, en och 
annan gång köld som stenar skogskärren. Stora skaror af 
Sidenswansar och Domherrar finnas. 
7. I dag på morgonen war månförmörkelse. Bref från 
Sofie H. 
11. Fick bref från Hemmet hwaruti låg bref. Fick bref 
från Nerén Ups. d. 25 dec. 1851. 
Hade på eft. m. ganska muntert. Inom wår lilla krets här 
är utom andra Handl. C. Hedenberg, Landtmäterieleven 
Bror Georg Ad. Osc. Rothstein (från Hultsfred), Sw. M. 
Råberg, och med dessa komma Liljeholm och jag 
tillsammans mest hwarje afton då vi sjunga, röka, spela 
kort och dricka ”glögg”, punsch och ”toddyar”. Litet 
längre (1½–2 fjerdingswäg) äro Gust. & Magn. Hessler 
samt Aug. Bokelund – så att dagarna ila ganska muntert 
fram. 



2. 
Januarii månad. 
12. I dag fyller jag jemt 21 år. 
Skref bref till Pastor Frigelius (:om mina botaniska 
wandringar under 51 års sommar med resultatet af dem i 
Småland; om Stud. Aug. Holmgr. tilltänkta exkursion 
efter wårinsekter till Öland etc.) 
Skref bref till de i Hemmet – med 1 rdr i julklappar. 
Skref bref till Sofie Hultén. 
13. Skref bref till Nerén (Thorsd. d. 22. dennes kl. 12 
skola vi dricka brorsskål fastän 50 mil skilda). 
Skref bref till Goldkuhl. 
War på qwällen på en lekstuga hos en bonde. Drack ut 
julen. 
17. Den 15de gick jag på morg. med Rothstein på wäg till 
Korsman. Framemot midd. kommo vi inuti Böda skog 
och der förwillade fingo vi wandra der bland de mäst 
wärsta mossar ända till mörkt då vi beredde# oss att 
tillbringa natten der.: då började tröskas på ett ställe och 
rättande oss efter slagornas ljud kommo vi i mörkret 
genomblöta och uthungrande till Böda och derifrån till 
Mellböda gästgifvaregård der vi tor- 

3. 
Januarius. 
kade oss och lågo om natten. På morgonen den 16de 
regnade det och marken war grufligt omblöttnad. Vi 
gingo ½ mil till Garfverifabr. Ahlbäcker hwarest vi woro 
och blevo wäl undfägnade med mat och dryckjom till 
skymningen då vi åter begåfvo oss ut och kommo genast 
genomblöta – ty det regnade förfärligt – fram, då jag låg 
öfver natten hos Rothst. och i dag marcherade hem. 
Det sades att vid Horn wäxte Carduus nutans. Månne 
detta är den ”Tistel” som säges wäxa på Byrums sand?* 
18. I går afton fick jag bref från Björnström. dat. d. 12 & 
19 huj. – Goldkuhls och min ”Smålandsresa” är under 
pressen i Nov.häftet av Not. – ”Ölandsanteckningarne” 
inkomma snart i Not. för 52 som Thed. ämna utgifva. – 
”Kalmarfloran” införes af Wikström i Årsberättelserna 
om den blir mera utförd, hwarom jag snart får bref. 
20. Skrifvit bref till Björnström som afgår i morgon. 
Derjemte skickat till Apoth. Thedenius ”Ett par 
exkursioner i Calmar stads omgifningar” för att införas i 
1852 års Bot. Not. De utgöras af 
 
* den ”Tistel” som dermed menas är Eryngium. anm. 31/3 
52. 



4.  
Januarii månad. 
twenne utflygter. en åt Hossmo och Ljungby (= de södra 
orterna från Calmar) och en åt Ryssby etc. (= de norra 
sn.arna) men båda utom Calmarflorans egentliga gränsor 
(= utom ¾ mil å ömse sidor om C.), samt till slut en 
wandring på stranden och i skärgården (= anförande af 
dess wäxter). Den skrefs i dag och på 7 postpapper 4t-
sidor. 
21. I går afton fick jag bref från Thore Fries dat. d. 15 
huj. Nu mera min bror. 
I dag på morg. skref jag bref till Thore (Innehåll: min 
anm. vid Globularia (i Sjöstr. Ölandskatalog) med 
begäran att prof. skulle genomgå den och yttra sina 
meningar om den. – Om de ant. om Öland som äro eller 
komma att uppsändas för Not. – Om min Calmarflora). 
 

Calmar och Berga den 28de Jan. (Carldagen) 
den 24de dennes wandrade jag på f.m. af till Böda dit jag 
kom vid midd. I sällskap med Carlsson gick jag sedan till 
Korserman och besåg hans fogelsamling. Jag låg i prgden 
öfver natten. 
– 25te gick jag i kyrkan der Past. Kåse predi- 

5. 
Januarii månad. 
kade. Eft. m. och aft. tillbragtes i Past.familjen under lek 
och glam. Äfven denna natten blef jag anmodad att ligga 
öfver i prgd. 
den 26. tog jag afsked af den past.liga fam. som 
afskedade mig med många wisserligen uppriktiga 
välgångsönskningar. Ganska rörd skildes jag ifrån dem, 
som både wisat mig mycken godhet och wänskap och i 
hwars sällskap så många glada stunder förflutit. Jag 
marcherade till Gaxa. På eft. m. reste jag, Råberg och 
Hedenberg till Horn – jag på afskedswisit – der 
Bödaboarna woro. Wi hade muntert der en stund. Blef 
bror med Handl. Lundberg. Sent kom jag hem. 
den 27. i dag på morg. tog jag afsked af min principal för 
att resa hem. Jag begaf mig på wäg kl. 10 och i det 
grufligaste wäglag och äfven owäder kom jag kl. 10 på 
aft. till Färgplatsen Stor Rör der jag tog in. En brasa 
tändes upp och jag lade mig. 
– 28. I dag bittida for jag med egen båt öfver 



[6] 
Januarii månad. 
till Refsudden samt derifrån med gästgskjuts till 
”Lindsdal” vid Galgekrogen der mina föräldrar bor. 
Sedan jag rastat och uppfriskat mig der några timmar 
skjutsades jag och Aron till Berga. Vi woro till sent hos 
Kapten Elwing, hwadan vi sjlefva fingo ordna och 
bädda. 
29. Obs. Campanula latifolia vid Lilla Tomteby af Jon. 
Håkansson. 
31. I dag och i går har jag warit sysselsatt med att gå 
igenom de remissor jag bekommit från Th. Fries, A. F. 
Holmgren, Fristedt och Björnstr. – I Fr. war 80 spec. 
Lafwar som ordnades och i Bj. en mängd Mossor. 
 


