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från och med Febr. månad 

1. 

Febr. 

5. Regn och snöslask. Det före som nu några dagar funnits är mest 
bortgånget. 

10. I retour genom Borgholm och Gaxa bekom jag i dag bref från 
Thore Fries Ups. dat. den 1:sta huj. – Inuti låg en uppsatts från Prof. 
Fries angående den öländska och gottländska Globularia vulgaris 
såsom oppositioner mot mina och Proff. Wikströms et Willkomms 
anmärkningar vid densamma. 

11. I dag har jag till största delen warit sysselsatt med brefskrivning till 
Prof. Fries:  

(:Ytterligare anm. vid Glob. der jag will förswara att wår G. vulg. är 
olik med G. vulg. enl. L. utan samma som G. spinosa Lam & Willk. 
Prof. säger att Gl. spin. Lin. är G. valentina Willk. — Om de wexter 
som (förv. anförde för [oläsligt] av Moqu.) jag utesluter från 
Calmarfloran och orsaken. Desse äro: Veronica longifolia, 
Imperatoria, Erythraea 



2. 

Februari 

Centaur., Scandix, Sambucus Ebulus, Erigeron Canadense, Hierac. 
echioides och Ranunc. lanuginosus, både Moqu. och Prof. sjelf. — 
Om Erythraea-arterna, deras var. och öfvergångar samt min 
förmodan om deras varaktighet o.s.v. — Om Calmartraktens rara 
wäxter och Florans Sma 820–830 vasculära spec. och knappt 120 var. 
och subsp. — Om de i mina Ölandsanteckn. för Ölandsfloran nya 
arter och subsp. anförda wäxterna.) 

Bref till Th. Fries. 

15. I går bekom jag bref från Nerén dat. den 8 huj. — Om wårt 
twistämne atom. — från Goldkuhl dat. d. 8 huj. 

(:Jag har i dag skrifvit bref till Apotekh. Thedenius och laggt quarstad 
på mina uppsända opera.) Afskickades ej. 

16. I retour från Öland bekom jag i dag ett bref från Frigelius 30/1 
52. 

3. 

Februarius. Mars 

Bekom jemwäl bref från Thedenius dat. den 13 Febr. — Följande 
dagen kom ef.m. 4ra ex. af 1sta häftet af 1852 års Notiser till 
utprenumerering. 

Skref bref till till Thednius (:Tack för hans anmn. vid min upps.; om 
mina Ant. till Ölfl och Exkursion kring Calmar: anmodan att lämna 
mig anm. vid vid dessa och låta mig veta om jag skall skrifva om dem 
för Not.; — Om pren. till Not. att jag wisserligen får många) 

28. Efter en lång tids mild wäderlek och solklara dagar hafva wi nu 
fått snö-wäder. 

29. Snöslask. 

Mars månad 

3. Wädret kallt (8–10 grader); ett klingande före. 

7. (Anteckn.) I går lemnade jag till Georg Melén från Thorslunda på 
Öl. dels några wäxter och dels 



4.  

Mars månad 

en lista på de Öländska wäxter som jag önskade att han skulle taga i 
sommar åt mig. 

Enligt underrättelser från Rosén och Petterson från Ryssby wäxer: 
Inula Helenium (planterad?!) i en hage vid ett torp i Ryssby; dessutom 
vid Falkenberg, Piparekrogen ock; Symphytum off. vid nya 
skolbyggnaden vid Malmen. 

Nu börjar wårmildan med några allwar[?]. Lärkan är hörd för länge 
sedan. Aspen har sina blomhängen mycket utslagna. 

15. Utmärkt sköna wårdagar. Lärkorna sjunga i kören, Talgmesen och 
Gulsparfven slå sina klagande wårmandoliner. 

I dag skickade jag ett bref (skrifvit d. 12te huj.) Stud. C. A. Gosselman 
i Lund – Scanus(?) – Förf. till en uppsats i Not. 1851 och till ”Stirpes 
rariores territorius Ystadiensis” 1851. 

18. Skrifvit bref till Goldkuhl (:angående min Cflora– 800 spec. 120 
var. Hartm.) och om Ant. till. Öl. floran!!). 

5.  

Mars månad 

Dito Bref till Aug. Holmgren (en förteckning på de rarare Coleoptera 
som Frigelius tagit på Öl. med angifv. på Insektställen efter Frig.) — 
bref till Nerén (dispyt eller opp. mot hans åsigt af de chemiska 
”atomerna.”). — Alla lades i Goldkuhls bref. 

22. Mycket wackert wårwäder under flera dagar. Wädret är skönt, 
lugnt, solklart. Lärkan sjunger, Starar wyssla redan för 8de dagen, 
Veronica 3phyllos, V. hederef. Lamium purp. blomma. 

26. Nu hafva wi några dagar haft ett besatt urwäder af starka snöfall 
och storm så man knappt wågat sticka ut hufwudet. Det war ett starkt 
afbrott i det sköna wårwädret som i dag börjat återkomma. Stellaria 
media o. fl. blommade. – Vipor, Änder, Kledran etc. äro synliga och 
låta höra sig. 

Bref från C. A. Gosselman. Brefvet dat. Lund d. 21 Mars. 



6. 

Mars månad 

29. Nu är det åter skönt wäder, fast sträng frost om nätterna. 

Den 27de huj. tog jag vid Lindsdal följande lafwar som jag 
examinerade: Umbilicaria polyphylla, semper fertilis, på stenhällar, 
Usnea barbata, Evernia jubata, Cladonia deformis, C. ***Ochroleucæ, 
Peltigera rufescens, P. Horizontalis? Ramalina calycatis, Parmelia 
cæsia (öfver gråblå under swart, foliaceus), P. cinerea, P. tartarea m. fl. 
— Draba verna blommade allmänt. Kledran sjöng med Bofinken, 
Gulsparfven, Talgmesen, Rödhaken, Starar o. fl. 

I dag (29) slutade jag renskrifningen af mina Anteckningar till Ölands 
Flora — nu för sista gången ändrade och renskrifna. De inrymmas i 
tät stil på 3 postpappersark. Skola med första skickas till Thedenius. 

30. Skref bref till Thedenius (:om mina sista Ant. till Öl. flora; att jag i 
sommar stannar quar här och skall noga 

7. 

Mars månad April 

genomsöka sydvestra delen och mellersta delen (Högsbytrakten af 
Calmarlän, complettera vextlokalerna kring C., samla vidare materialer 
till min afh. om Smålandsinfl. på Öl., samla vidare ant. till Öl. 
Lafwarnas utbredning); anm. honom anskaffa mig Fr. Lichenographi 
och Stenh. Ant. till Gottl. Lawvegetation; beder att få wänta med 
pren.afg. till nästa månad, och will hafva ytterligare 3 à 4 ex. ergo då 
min skuld 21 à 24 dlr. Elementaristernas önskan att få Cfloran in i 
Not.) 

31. I går, natt och i dag starkt störtregnande utan uppehåll. 

April månad 
1. Storm och regnwäder. I går skref jag bref till C. A. Gosselman (:om 
de olika riktningarna i naturstud. vid de båda Universitetena; Ett ord 
Erythraæ; ett om tvisten emellan Wm och Fr. rörande Globularia; ett 
om Stellaria glauca; innehållet af Not. Marshäfte; om de wexter som 
jag kan skicka nu; om den afh. af hvad inflyt. etc. med hvilken jag går 
hafvande; om Öl. lafwarne och mina sträfvanden rör. dem; om mina 
Zool. bemöd.; Begäran att skaffa NatH. Diss. från Lund; etc. En 
dessideratlista medföljde. Härmed skickade jag ett bref till prof. 
Nilsson (:om subskrib. till Faunan som var 19 p. 



8. 

April månad 

; om Pany borealis i A. E. Holmgrens bref; om om mina resor i 
sommar och om att jag skall stud. Ölands Vadare etc.) med hvilket 
följde subskriptionslistan. — Inlämnade tillika Thedenii bref på 
posten att fortgå i dag och senast d. 3 huj. 

3. Hela gårdagen och i natt har det utan uppehåll snögat häftigt då 
och då med snöblandat regn. 

8. I går fick jag bref från Gottf. Granlund dat. d. 3de i Christvalla. 

Skref swar derpå samma dag. Skref äfven i dag bref till Prof. 
Wikström hvilket skickades med dagsposten till Sthm. (:ursäkt för 
mitt dröjsmål; om min Cflora: att den ej kunde publ. sådan den var 
sist, att jag nu stannar här för att undersöka den vidare och noga 
utforska de mindre beskr. ställena, fråga om det gifves någon plats i 
ngt större arbete åt den, om dess framst. (:1) Historia, 2) Geogr. och 
Vextgeogr. skildring. 3) Catalogen såsom häfte); begäran om en fört. 
på de veget. – äfven Lafwar som åstundades från dessa orterr; att man 
samla subskr. åt min flora här och råda mig att ingifva den på trycket 
här –som jag ej will). 

Den 4de lemnar jag till Red. på Kalm.posten Hr. Ströhm en uppsats 
om ”Våren” i år för att införas i 

9. 

April månad 

dess tidning. – Först i Maj månad. Ganska wackert wäder: Taraxacum 
off. spsm., Holosteum flerst blomma. 

(9. Skref bref till Fristedt Upsala. Afgår i morgon. Afgick ej). 

14. På Öland blommar (seste refero) Viola odorata, Anemone 
hepatica, Salix caprea. Om aftn. och natten föll litet snöblandat regn. 

16. Bref från Prof Wikström med återsändandet af msc. till min 
Calmarflora. Dat. d. 13de. 

Ett par dagar stark snöyra som äfven nu fortfar. 

22. Snö hafva wi haft nu flera dagar, som betäckt marken, hvilken 
dock nu gått bort. Wädret är ”kuligt”, kalt med lite snöfnyk; himlen 
mulen; Wind (Nordlig i flera dagar) nu en från Ostlig som alldeles 
nedkufwar vextligheten. 



10. 

April månad. 

Den 19de kommo Bot. Not. för denna månaden. – Vid påsken hade 
viporna redan 3 ägg i sina bon, anmärk. I går examinerade jag några 
lafwar tagna vid Berga i höstas. De woro: Peltidea canina, Parmelia 
saxat., atra, cinerea, ciliaris, parietina, vitellina, olivacea, centrifuga, 
Cladonia pyxidata, rangiferina, Umbilicaria polyphylla. – I dag gjorde 
jag en tur utåt Skällby men wädret war så bistert att jag wände. 
Beckasiner, Tärnor, Måsar o. d. skrika wid sjön. — Veron. 3ph., 
hederefol., Holosteum, Lamium purpureum woro de enda jag kunde 
finna. Krusbärsbuskarna slår allmänt ut sina blader. 

24. Nu hafva wi ett ganska wackert – fast något kyligt – wårwäder. 
Hela vextligheten är dock i år högst senfärdig i jemförelse med fjol 
och de förra årens. (Utdrag ur min bror Arons Dagbok för April:) d. 
13de tog han Ficaria och Gagea lutea allmänt i blomma. – d. 11e Maj 
slog Ribes u. c. ut sina blader. 

11. 

April månad. Maj 

allmänt. 

Erodium cicutarium och Lithospermum arvense blomma. 

I går fick jag bref från C. A. Gosselman i Lund. Dat. d. 12e huj.  

27. På morgonen g. wackert wäder, men på eft.m. föll teml. med snö 
som dock snart gick bort. Jag gjorde i dag en tur med bössan men 
min fångst blef ringa. Strandskator skrika, Syrenen knoppas; Oxöron 
blomma allmänt. 

I går fick jag bref från Goldkuhl och Aug. Emil Holmgren. datt. 
Upsaliæ d. 22. hujus. 

Maji månad. 

1. Maji gjorde sin entré på ett ganska owäntadt och nedslående sätt. I 
stället för att bjuda oss med fogelsång och blomsterdoft på denna 
wårens första högtidsdag så kom den under ett 



12. 

Maji. 

häftigt urwäder af snö och regn med stark blåst som fortfor oafbrutet 
hela dagen. Alla de många glada förhoppningar om nöjen i det gröna 
gingo således i qwaf. 

2. Blåst och något snöslask. Mulen himmel. 

3. I dag är ganska wackert wäder. Ur bref från Bror Aron: Den 25te 
sistl. tog jag Gagea lutea, Corydalis fab. Anem. Hepatica och 
nemorosa, Ficaria, Lithosp. arv. Pulsatilla vulg. hvilka alla blr. länge. 
Equisetum arv. Primula veris blommar. 

4. I dag är det ganska skönt wäder, lugnt, baddande warmt, enast. 
”fogelsång och blomsterdoft”. Jag gjorde en promenad utåt landet; 
genom Skällby till Berga och derifrån hem. Oxöron ymniga, Gagea 
lutea, Ficaria, Anem. nem. Corydalis laxa, blommar. Måbärsbusken 
slår ymnigt ut sina blader. Göktytan börjar skrika, Bofinken drar till 
sitt bo. I ”Djurängsbacken” låg jag och baddade mig i solen, 
lyssnande förtjust 

13. 

Maji. 

till de många foglarnes sånger. 

9. Valerianella olitoria blommar allmänt. 

10. (Skickade 12 rdr till Thed. för Bot. Not. 4de heftet) 

20. Nu är hela naturen i sin skönaste fägring. Flora i sin största glans, 
smyckad av massor av blmor. Att fröjdas åt och njuta af hennes behag 
har jag en och annan gång gjort utflygter undan bokdammet. I går 
f.m. med Dr Petersson och hans elever. Wägen togs då öfver Skällby 
åt Tegelbruket, södra landswägen åt Lindsberg och hem. Dr Petersson 
har f. ett par dar sen gjort en ny och rar upptäckt till min Calmarflora, 
neml. Gagea stenopetala som wexer söder om Galggatan på en åker 
(= öster om stora wägen emellan Spännarebacken och Röda Grind) 
teml. ymnigt. Nu war den nära utblommad. Jag tog 24 ex. Emellan 
Skällby och Tegelbruket på en backe vexte teml. sparsamt Draba 
muralis. Corydalis-arterna förekomma i flera formar. Salixarten som är 
planterad utvid Rostad i en damm säger Dr P. wara viminalis. Viola 
arenaria war ymig på backarna vid Tegelbr. och Skällby. Göken har 
galit i flera dagar. Äfven har Cypselus apus warit här kring 5 dagar. 



14. 

Maji månad. 

Orobus tuberosus  tenuifolius wexte flerst. 

I dag (d. 18) ankom Bot. Not. för Maji månad jemte 9 nya ex. med 5 
nr. i hwarje. 

23. I går gjorde jag en utflykt i sällskap med J. A. Petersson. 
Anmärkningar: Garrula Crex ank. som först i dag i Åkrarne. 
Batrachium panthotrix war allm. i dypussarne. Avena præcox var 
ymnig på backarne vid Stensö – slottet m. fl. st. Cerast. semidecandr. 
a. Veronica polita wexte ytterst ymnig på åkrar vid gamla staden, 
emellan slottet och Stensö o. fl. st. Af denna och af V. hederefolia 
som war der högst frodig och i frukt toga jag en myckenhet exemplar. 
Lamium incisum och L. intermedium woro allmänna på åkrar wid 
Stensberg, på åkrar vid slottet, på Balkplan m. fl. st. Adoxa war ej 
spsm. på Stensö. 

Fick i dag bref frå E. H. Rundqwist, Upsala. 

28. Skref bref till C. A. Gosselman Lund, hwilket bref afgår i dag med 
Th. Wilén (:ursägt för dröjsmålet; om de wexter som nu tagas vid K.; 
om vexter som finnas vid K., men som Skåne saknar. Om Öland, 
dess rikedomar i flera afs.; 

15. 

Maji månad 

i Bot. zool. Anthiqu. Hist. – för naturfenomener, för folklifvets stud. 
o.s.v. Fråga när Nilssons Fiskfauna kommer ut. Tack för löftet om de 
båda afh. Begäran om en lista på de vexter som han företrädeswis 
önskar härifrån; att jag äfven ett annat år tackar för de Skån. som nu 
ej kan presteras. Begäran att underrätta mig om Lund (såsom Ups!) 
bot Trädg. önskar rara vextfrön, lökar o. d.) 

I går gjorde jag en större Bot. utflygt i sällskap med Granlund och en 
stud. Nyberg. Wägen: först till Stensö, derpå till Stensberg och öfver 
till Tegelbruket, Berga, till Förlösa Sn. Kl 8 anträdde vi hemmarchen, 
och sedan vi [i] en mängd hus förgäfwes bedit om nattquarter, 
kommo vi hem till K. kl. 11½ om natten. Anm. Barbarea vulg. vexer 
vid Skansängen. Mycket togs af Veronica polita, Scirpus-arter, Arabis 
thaliana, Carices m. fl. woro allmänna. 

För ett par dagar sedan gjorde Stud. Granlund en wandring till 
Hossmo & Ljungby hwarunder han anmärkte eller insamlade 
Equisetum fluviatile a., Viola uliginosa, Prunus avium vid 
Skattegården i Kranklösa, Muscari b. etc. Mercurialis 



16. 

Maji månad 

perennis, Pulmonaria azurea vid ån åt Kranklösaholm, östra sidan vid 
Håpen. Convolvulus sepium på Kranklösaholm åt södra sluttningen. 
Convallaria multiflora vid Kranklholm och Skattegården. Malva 
moscata vid Ölfwingstorps kyrkomo. Campanula latifolia vid 
Tomteby. Prunus Padus vid Kranklös. Melandr. sylvestre, flerst. 
Pulsatilla pratensis på Kranklösah. teml. ymnig på en inskränkt plats. 
P. vulg. med mycket smala flikar ib. Adoxa flerst. 

Junius 

 Calmar den 1. Juni 

1. Maji d. 28de kom Stud. A. E. Holmgren hit till Kalmar för att resa 
till Öland och åt Vet. Akad. insamla insekter. Bekantskap gjordes nu 
personligen och vi promenerade ut åt Slottet der Saxifraga 3dact. 
wexer teml. ymnig på wallarna. 

– d. 29de begåfwo wi oss på wäg till Ålen. Vi gingo till Ryssby, 
hwarifrån vi togo skjuts till Ålem, dit wi anlände kl. 7 aft. Farbr. 
Frigelius hade en gäst 

17. 

Junius 

förut, hwarför han skaffade oss i en granngård. — Prunus Cerasus 
wexer jemte wägen wid Röda Grind. Batrachium (omnibus foliis 
reniformis, 3-5-partites) in aqua juxta viam. 

– d. 30de gjorde wi exkursioner i Ålemstrakten, åto middag hos 
Frigelius. – Geranium lucidum var a. Equisetum fluviatile a. på åkrar. 
Stellaria Holostea högst ymnig i lundarne. Melica uniflora ymnig. 
Prunus Padus teml. allmän i lundarne. Mercurialis perennis högst 
allmän. Ribes alpinum a. Alm flerst. i skogarne. 

– d. 31e Åto wi frukost hos Frigelius; äfwen middag, hwarefter 
Holmgr. & Frig. genomgingo Insektsamlingar. – Melica nutans 
allmän, Pyrus Malus i lundarne, Batrachium panthotrix i humparne. 

– I dag gingo wi tillbaka till C. (3 1/4 mil). I lundarne jemte wägen 
wexte ymnigt Orobus vernus, Mercur. per. Dentaria, Melica nutans & 
uniflora, Stellaria Holostea m. fl. Holmgr. fann åtskilliga mycket rara 
insekter. 



18. 

Junius 

– Hemkommen lämnades mig Teesadalia tagen vid Monumentet på 
Stensö. 

8. – Den 5te huj. kl. 6 på eft. begaf jag mig i sällskap med Stud. J. 
Håkansson, på wäg till Ljungby, dit wi ock anlände sent på quällen. 

– Den 6te gjorde wi bot. exkursioner widt och bredt, hela dagen om. 
Viola ulig. togs i mängd både i blommor och frukt och frön 
insamlades, äfwen af Pulmonaria azurea. Prunus padus war allmän i 
stora träd, inwid åstränderna. P. avium wid Lindholmen, Pulsat. pr. 
war mycket allm. på det. cit. st. och insamlades. Equiset. fluviatile a. 
Humulus lup. h. o. d. Latræa squamaria hade Håkis fått tag i på ett 
ställe der omkring. Convallaria polygon. & multiflora wexte h. o. d. i 
Kranklösaholmstrakten. Rubus saxatilis flerestädes. 

– Den 7de åkte wi båda till Kalmar. 

Min Kalmar-flora skall tryckas i Kalmar hos Aug. Westin. 
Subskriptionslistor äro redan kringspridda. 

10. Under några dagar har jag emellanåt genomgått mitt Herbario för 
att kunna lemna Granlund 220 spec. köpta. 

19. 

Junius. 

I dag bekom jag, genom Rud. Wallander, från C. A. Gosselman i 
Lund 3 dissert.: 2 af Mag. Dr. O. Hammar neml. Om Carpologien 
Juni 1849 & Monogr. Orthotrichorum et Ulotorum Suecicæ XXIX 
Maji 52. och Gosselmans egna: Stirpes rar. Territorii Ystadiensis. Bref. 
skrif. d. 2. huj. medföljde. 

11. Här finnes wid Kalmar på flera ställen (f. ex. vid Badhuset: J. A. 
Petersson, och vid Skansen på sandfälten: båda ”in arenosis 
maritimis” Fr. fl. Hall.) former af Cerastier som knappast kunna föras 
till någon annan än Cer. glutinosum. 

14. I går morgon gick jag till Lindsdal; i dag tillbaka. – Papaver 
Argemone är allmän på åkrarna öfverallt. Fragaria elatior och calycina 
vexer ej sparsamt i Djurängsbacken vid Skällby. 

Skref bref och afsändes till Gosselman, Phil. Cand. Areschog, Stud:e 
Rosenberg, Lund. Erhölls bref från Th. Wisén, Lund 



20. 
Junius 

15. I går giorde jag på quällen en liten exk. åt Stensö. Melandrium 
pratense a. Anthyllis a. i Skansängarne, Listera ovata flerst. – Isatis togs 
ymnigt på stadswallarne. Barbaræa vulg. är t. a. flerst. omkring staden. 

 

En färd till Öland 

K. d. 4 Juli 1852 

16. Onsd. reste jag i sällskap med några kamrater, bittida om morg., på 
en eka öfver till Eriksöre på Öland. Wi hade ”salat” tillsammans till 
dryckjom och mat. Der tillbragte vi dagen under lek och dryck och 
mat. – På aftonen gaf jag mig i wäg till till Thorslunda prestgård, der jag 
råkade Gustaf Melén och Edv. Uddenberg. Här stannade jag, på 
invitation, quar. 

17. Gjorde jag en utflygt om f. m. till Tweta hvarest jag tog Ulmus 
effusa i mängd (hvilka alla förderfvades sedan för mig), Carex 
tomentosa, Schoenodorus asper, Milium, Valer. dioica (som äfven blef 
förderfvad!) m. fl. 

– På eft. m. kommo D:r Brunius (som bor på Thors- 

21. 
Junius 

borg, ett litet stycke från prgd.; är bror till Architecten prof. Brunius i 
Lund) med fru och fl. till prestgården. Wi woro nu i en wacker lund 
och drack Kaffe m. m. samt ”Kastade Krans” o. d. Här i prgdn woro 
systr. Emma och Lydia Melén. – Brorsskål dracks med Edv. 
Uddenberg. 

18. f. m. Exkursion till Arontorp och Tweta: Tog en hop Adonis i 
frukt, Carex tom., ymnigt af Viola elatior och pratensis, Ornith. umb. – 
På eft. m. war jag med prostherrskapet bjuden till D:r Brunius. Här 
lekte vi till sent på aft. En m:ger Pies var hos D:rns. 

19. Kl. 5 eft. m. tog jag afsked af mitt artiga och gästfria wärdfolk och 
gaf mig i wäg till Vickleby prestgård ¾ mil ifrån den förra. Prosten sjelf 
kom ut och inbjöd mig. Min gamle bror Axel P. var hemma. Jag 
presenterades för M:sellerna Sofie (Mag. A. Sjögrens färstmö) och 
Amanda (!) P-n, Sofie och Charlotte P-n (de förras cousiner, 
orgelnistdöttrar från Wissefjerda på Småland) Agnes Malm (fr. 
Westervik). Lector Sjöberg kom sednare på quällen hit. 

20. Söndag. På morg. gorde alla Damerna sällskap till en hälsobrunn 
(1/4 mil hemifrån). Eft. m. och aft. lekar hemma. 



22. 
Junius 

21. Månd. gorde jag, med Georg Melén, en utflygt åt Wickleby borg. 
Tog Globularia, Heliant. oel., Oxytropis camp. Anthyllis vuln. ß. På eft. 
m. war jag hos Controlleur Melén i sällskap med Axel, Prosten och 
Lector Sjöberg. Hemkomna förnyades lekarna inom hus. 

22. Gick jag bittida till Fröbygårda färgplats hwarifrån jag reste till 
Kalmar. Der omlade jag de wexter, som lågo i präss – hwaraf n. alla 
Pulmonariae woro förderfwade –, samt lagade ihop några 
nödwändighetsartiklar att taga med mig till Öland. Reste ock tillbaka på 
eft. m. och ankom aft. till Vickleby prgrd. 

23. Eft. m. war i sällskap med Damerna & Axel och ”löfvade” för 
morgondagens räkning. På aft., i det gudomligt sköna wädret woro 
Axel och jag ute och promenerade. Folket skyndade i massor ned till 
”brunnen” att der tillbringa natten med lek. 

24. (Midsommardagen) F. m. gick sin kos under muntert skämt. Eft. m. 
gick under lek, sång och dans. And. Petersson war nu hemkommen 
från Tweta der han är skrifvare hos Kammerer Siljeström. – Sednare på 

23. 
Junius 

quällen kom Med. fil. Candid. Alfred P. hem från Lund. Wåra dansar 
förnyades till kl. 11 på natten, då vi skildes täflande, som wanligt, om 
”natthugget” hwilket Damerna af allt sökte mest undvika. 

25. I Kalm. Posten för d. 19:de huj. står mitt första bref om ”Ölänska 
folklifwet” infört. F. m. war jag ute och botaniserade: Lithospermum 
off., flera allmänna gräs. Eft. m. förflöt i prostgården som vanligt. 

26. gorde jag på morg. en tur utåt fälten: Trifol. spad. togs i mängd, 
Lafwar, Carex-arter, Gräs etc. Eft. m. war vid Frö och badade. 
Hemkommen war ute med Herrskapet och prom. På aft. dans. 

27. 3:de Böndag. War i kyrkan. Eft. m. lek, promen. & dans. 

28. Följde M:sell Amanda & Agnes M. till Frö der de embarkerade för 
att resa till K. War hos G. Melén och lemnade honom de wexter, som 
jag tagit hittilss på Öl. för att pressa och torka. – Regn hindrade mig att 
i dag marchera till Thorsl. 
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29. Tisd. gick jag efter intagen frukost, kl. ½ 10 från V-by prgrd. – Wid 
Thorsl. fick jag af en bonde spörja att Holmgren och Victorin funnos i 
Isgärde. Jag åkte för den skuld med samma bonde till Isgärde, men de 
woro resta söderut för en vecka sen. Jag begaf mig derför i 
tvertomwägar till Runsten hwarunder jag tog Anacamptis, Herminium 
monorchis, Arabis glabrata, Campanula cervicaria. Jag tog in hos 
Bonden Peter Abrahamsson i Rsten, en af de rikare och mest bildade 
bönder jag råkat på Öland. Här åt jag och logierade på mitt gamla ställe 
när jag besöker Rsten. Allt är här propert och gentilt. – På aft. war jag 
ute och tog några kalklafwar, – Starar flyga här flerestädes nu! – 
Fragaria elatior? wexer vid Dyestad i Rstens Sn och vid Vickleby. 

30. Regn skurit hela dagen. Emellan skurarna gorde jag några 
utwandringar, fastän de blefwo mycket korta. Carex obt. något litet vid 
Loperstad, samt Gräs. – Sedan jag liquiderat på mitt logie, reste jag 
med gästgskjuts kl. 5 till Repplinge prestgrd der Visén, som nu kommit 
från Lund som Student [var] 

25. 
Junius & Julius 

– Der gjorde jag bekantskap med hans morbror Joh. Elfström, en 
gammal Upsalabo. 

Julius. 
1. Lite utwandringar i owädret som rasade wilt på slätten. Lafwar & 
Carex obt. woro mina enda fynd. Största delen af dagen tillbragtes 
inom hus. 

2. Kl. 11 tog jag min bindsel och mina paketer och begaf mig på väg. 
Wandrade till Mossberga der jag tog Scandix i mängd, något Linaria 
minor. Marcherade så till Isgärde der jag råkade Hn och V-in, som just 
då kommo från sin Ottenbyfärd. Sedan vi på Isg. gästis druckit hwar 
sin goda toddy, och jag blifvit ”bror” med Victorin, gick jag till Röhälla 
gästis, der jag låg öfver natten. 

3. Bittida kom V-n till mig och i sällskap reste vi öfver till Kalmar. De 
Upsalastudenter, som warit på besök i Christiania, hade kl. 4 på 
morgonen med sitt ångfartyg ”Berzelius” kommit till K. V-in och jag 
begåfvo oss straxt ut att söka bekanta. Frith. Holmgren råkades. Wid 
midd. följde vi ut med ”tåget” till Rostad 



26. 

Julius 

der tal höllos, skålar druckos, sånger dånade genom rymden. Kl. 12 ½ 
reste de glada bröderna sin wäg under sånger och hurrarop. De woro 
150 man. V-in följde med dem till Borgholm. 

4. På eft. m. war jag i sällskap med Mlle Amanda & Agnes ute och 
promenerade till Skälby; återkommo kl. ½ 11 på qvällen. 

9. I flera dagar har jag warit ganska illamående så att jag mest måst wara 
inne. Ännu fortfar jag att stå under läkaretillsyn. – Den 5:te war Med. 
fil. Cand. Alfred P-n från V-by hos mig. Wi drucko och blefwo 
”bröder”. – I går gjorde jag i sällskap med Thor Ekm. en widsträckt 
wandring: först öfwer Skällby och Berga, så genom Binga skog och till 
sjön, Björkenäs, Wärsnäs och Horsö samt sen tillbaka igen och kommo 
till C. kl. 9 på aft. – Cynogloss. flor. alb. vexer vid nya bron. Rosa 
tomentosa a. I dag renskref jag en artikel benämnd ”Jungfrun” – för 
KPosten. 

27. 
Julius 

10. Den sjukdom som jag har, är en slags Frisel som går här mycket i 
staden. 

Wid middagstiden gorde jag en exk. till slottet och stranden rundt 
omkring det. Det som insamlades war: Conium macul. a. på balkplan, 
Delphinium Ajacis vexer förwildad wid stranden wid balkplan, Torilis 
Anthriscus vexer allm. på balkpl. och ikring slottet, Lactuca Scariola & 
muralis t. a. der. Polygonum avic. ) erectum a. på stranden, Spergularia 
media war a. vid slottet på stranden. – Acer pseudoplatanus är 
planterad i Rostad. 

Fick bref från Goldkuhl med ångb. Cometen; dat. W:vik d. 26/6. – 
Skref swar i dag och skickade med Cometen. 

Erhöll bref från D:r Cnattingius, Skenninge, dat. d. 3 huj. Åtskilliga 
vextlistor följde.  

Tog ut på Bokh. Anderss. Gramineae. 



28 
Julius 

15. Månd. d. 12 åkte jag hem till Lindsdal, åt middag der, samt fortsatte 
sedan vidare till Ryssby, der jag tog in hos Stud. Petersohn hwars far 
Peter Johnsson bor i Rockneby. Här mådde jag som en prins hos den 
rika hårdvallsgubben. På aft. gingo vi igenom en hop af hans wexter 
hwaraf jag fick många rara. 

C.a 13:de gjorde vi en wandring nedåt ån till sjön. Achillea Ptarm., 
Stellaria palustr., Hierochloa bor. etc. togos, jemte Samolus vid 
stranden. Hemkomna fortsatte vi att gå igenom hans herbario och jag 
att skörda der. – Jag gick på visit till Pastorn och Brodern Kjellström på 
Knapagården. 

C:a 14:de. Slutade på f. m. att gå igenom herbarium. – Åt Biggareaux 
och Maj-körs samt Vinbär. – På aft. skjutsades jag till Lindsdal, der jag 
låg öfwer natten. I dag åkte jag in till Kalmar, der jag skrifver detta. 

Bot. Ant. – Ranunculus Lingua vid Vickleby på Öland. – Dianthus 
Armeria Kalmar vid Dörby. – Thymus Chamaedr. låg i Psons herb. 

29 
Julius 

från K – Chrysanth. segetum vid Storbron. – 

Af Vicia cracca förekommer en strandform mycket liten, luden och 
högst finbladig. – Ligustrum vulg. wexer alldeles wild på ön Gulland. – 
Trichera förek. stundom flor. proliferi sålunda att ur det rätta blomstret 
utgår i krans många långa skaft som hwardera uppbär ett blomster. – 
Oenoth. togs först af Ahlqu. vid K. – Chenop. hybr. vid Stensberg vid 
K. 

17. Ant. på morg. – Sönd. d. 11 war jag på kalas hos Befalln. 
Callerström. Kl. 3 eft. m. gingo vi ut till Lagm. Engzells willa Manilla 
och här lektes och dracks, och skämtades och dansades till kl. 11 på 
natten, då vi gingo tillbaka till staden. En stor skara handelsbetj. och 
damer (Amanda P-n, Agnes M-n, Rosa K-st, 3 Msll. Callerström m. fl.). 
Brorskål dracks med Patron Carl Callerström, Handelsbetj. Otto 
Deurén en gammal Apologist-kamrat, Rosén. 

I går gjorde jag vid middagen en utflygt åt Stensberg, der jag tog en 
nov. för min flora neml. Rosa Acharii. Bryonia som vexte allm. på 
gärdesgårdarne i Gamla staden, togs. 



30. 

Julius 

Symphyt. Orient. insamlades ymnigt i Gamla staden. Först wid midd. 
kom Phil. Cand. Fr. Wilh. Areschoug till mig. Han är på en bortresa nu 
först till Gottland dit han afgår i afton, och sen till Öland, der vi skola 
wandra tillsammans. Wi genomgingo en hop wexter, som jag 
meddelade. Eft.m. återkom han och vi forts. wårt förm.arbete, 
”språkade botanik”, skrefwo en lista på de Skåningar som jag will 
hafva, drucko brorsskål m. m. Skildes åt kl. 9 på aft. 

Ant. på aft. Sedan jag inskrifvit ofvanstående så kom (kl. 6) Areschoug 
till mig, och vi begåfvo oss på en exkursion. Wid slottet togo vi Ballota 
foetida i mängd, Poa compressa. En beynnerlig laf på kyrkog. Sökte 
förgäfves Diplotaxis; Wi gingo derifrån till Malmfjärden för att söka 
den nya arten jag funnit der, men blott ett sterilt ex. fans. Deremot 
började wi söka bland dess Ulver efter vattenfanerogamer och vi gjorde 
bra fynd. Ruppier, Potamog. mar. perfol. & pectinata samt en novitie 
för min flora: Zannichellia major. 

31. 

Julius 

Den tycktes ej wara spsm. De wexte tillsammans med Z. polycarpa. 
Atriplex hastata wexte tfivelsutan vid slottet på stranden. Såsom utan 
frukt kunde den ännu inte bestämmas. 

Sedan vi genogått förstnämnde insamlingar och lagt in dem, så satte vi 
oss till att examinera den Umbellaten som wext på ”Gamla 
Apotheksgården”, och fann det wara Coriandrum sativum! 

Eft.m. genomgingo vi en hop wexter. Kl. 6 reste Ar. med Ångb. Louise 
till Wisby. Återkommer, säkert lastad af rariteter, den 30de dennes. 

I dag fick jag Bot. Not. för Junii månad. Mina Anteckn. till Ölands 
Flora är till en början där intagna. 

Under 14ton dagar har jag varit ifrigt sysselsatt med sammanskrifvandet 
af min Kalmar-flora. I morgon skall jag börja renskrifningen. — Hr. 
Ströhm skall blifva min förläggare. 

Eft.m. och aft. regnade det ganska starkt. 



32. 

Julius 

P.M. 

Af de wexter som jag tog i Smålands högtrakter i fjol sommar och som 
ej äro upptagna i min reseberättelse är att anm. Hieracium echioides? 
togs den 12/7 i en äng vid Ryd i Karlstorps Sn der den wexte ymnigt. I 
ängar vid Böle växte den äfven ej ssnt. Potamogeton zosterifolius war 
allm. i sjöar vid Fluxerna m. fl. ställen. Betula pubescens Ehrh. wexte 
stundom på samma träd som odorata: – på B. odorata wexte ofta 
grenar, med både stam och blad ludna, då den andra grenen bredvid 
war glatt som vanl. hos odor. så att pubesc. icke gör den till egen art. 

19. Hela gårdagen och i dag på morg. war jag träget sysselsatt med 
renskrifvandet af inledningen till min flora. Lemnar den i dag på 
tryckeriet. — Gjorde från kl. 12 en utflygt; tog en Rumex obtusifolius 
som är allmän på fuktiga ställen, m. fl. 

20. Fr.m. tillbragte jag med att på Westinarnas Tryckeri med Ströhm 
genomgå mitt mscrpt (Inledningen). Midd. 

33. 
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gjorde jag en exkursion. Ononis arvensis L. Hn. wexte på åkerrenar 
jemte wägen åt Stensö ej spsmt. Det synes ganska swårt att rätt skilja 
denna från Kochs campestris. Äfven den förra har mycket ofta parvisa 
tornar, glatta aflånga småblad, baljor föga kortare än fodret. Endast på 
hårigheten skall således skildnaden bero, men ex. af campestris från 
Skåne hafva ganska ofta alldeles lika hårighet med ex. tagna här och på 
Öland warest arv. helst wexer på åkrar. — På åkerrenar och emellan 
Slottet och Stensberg har man tillfälle studera R. tomentosa i många 
variationer. Mest förekommer den med aflångt-lancettlika frukter, som 
äro tätt beklädda af styfwa rödknoppade glandelhår, trubbiga blad och 
alltid med 2ne taggar vid stiplernas infästning liksom på R. 
cinnamomea. — Wid Stensberg wexer R. Acharii teml. ymnigt. — 
Cichorium finns ej spsm på åkerrenar i gamla staden. — Wid Berga har 
jag taget en n. tagglös form av R. cinnamomea med bladen n. glatta 
under och glatt skaft och nerver småludnare. Förtjenas undersökas. 



34. 

Julius 

24. Onsd. d. 21e marcherade jag kl. 11 till Ljungby från Krafslösa där 
jag tog in hos Stud. Håkanssons föräldrar. Wandringen var dryg 
emedan jag tog wägen förbi Hagby gästis. För.dagen hvilade jag stilla. 

— d. 22dra gjorde jag i sällskap med Håkis en längre exk. Wi följde 
åstranden hemifrån till Hossmo, till ”åmun”, der ån faller ut i saltsjön. 
Wi utgingo kl. ½7 på morg. och återkommo kl. ½5 eft.m. Anm. I den 
mycket djupgående – ända till 3 alnar – ån wexte Potamogetons natans, 
gramineus, lucens, compressus; Sagittaria; Callitriche verna med varr.; 
Spargania. På den wid Hossmo mera långsträckta åstranden: Limosella, 
Scirpus pauciflorus, Myriophyllum (spicatum helst). Wid Ljungbyholm 
Mentha Agardhiana (äfven wid Kölby m. fl. st.). 

— d. 23de: Exk. längs Ljungby åstrand, först N. åt. Häråt är äfvenså 
wackert, som utmärker hela åloppet. På Kranklösaholm togs den 
wackra Convolvulus sepium, som wexte der spsm., Eupatorium, som 
är allmän vid ån bland buskarna, Rumex, Ranunc. flam.  interm. a., 
Mentha Agardh. ymnig, men nästan alltid steril. Hy- 

35. 
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pochaeris radicata, som är högst ymnig på betesmarker, togs i mängd. – 
Eft.m. gjordes en exk., en strandwandring, söder åt. Tog i stor mängd 
den herrliga Osmunda, något Achillea ptarmica. Hydrocotyle är allm. 
vid stranden. Tog Arnica som är ymnig i ängarne. Polystichum Filix 
Mas  serratum a. wid stranden. P. spinosum m. fl. 

— I dag reste jag tillbaka till K. med Håkis’ skjuts. 

Obs. Betraktar man Oxytropis camp. från Öl. och ex. från Småland, så 
wisar sig genast att den förra alldeles icke är normal utan afviker 
betydligt från den sednare, som är typformen. Den Öl. är en var., som 
jag skulle wilja kalla baltica: foliolis tenuissimis plenumque vix 
semilienam latis (vel in specimen Smolandica, ### sesqui ### ad duo 
lineus lata), brevis, caule multo breviose et hirsutiose quam in spec. 
norm. (smolandica) [den latinska diagnosen är svårläst och dekvis 
otolkad]); baljorna 3-4 gånger längre än sprötet (på Småländska ex. 
knappt dubbelt längre och stundom lika långa). 

26. I går renskref jag wextkatalogen till Umbelliferae. På eft.m. 
promenerade jag ut till Skällby på visit. Efter jag druckit kaffe följde jag 
allt ungherrskapet Kölmark till Dahlgr. i Berga, der vi superade och 
hade mycket muntert till kl. 9 på 
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aft. då jag efter att hafva följt dem hem till Skällby, vandrade till staden. 
– Ida K. är nyligen förlofvad med Joach. Krok. 

Anm. vid Menthae Ölandicae: Wid Mentha wilja wi observera följande: 
Hr. Sjöstrand hänför (p. 17) den Öl. M. sylvestris till  nemorosa (= 
hans  latissima) men de ex jag tagit i Bredsätra Sn tillhöra alldeles 
hufvudformen (Med bladen lancettlika–eggrunda, under mycket 
gråludna). — M. viridis L. wexer förwildad wid Spjuterum i Rsten. — 
Former som jag icke kunna hänföra till någon annan än M. Agardhiana 
har jag tagit i S. Runstens östra utmarker, wid Gårdby bro samt wid 
bron emellan Lindby och Äpplerum. En trol. hithörande form wäxer 
wid Äpplerum ibland buskar. — M. gentilis Lin. har på Öl. många 
former. Till dessa för Hn. formen *villosa som, enl. Mag. And., är en 
utmärkt egen art och af Sonder i Fl. Hamb. förs till sativa under namn 
af lanata. Enligt Bot. Not. 51 pag. 149 finns denna form på Öland. — 
Af M. arvensis L. finnas äfven en mängd former, mest locala, emedan 
arten förändrar betydligt utseende alltefter som den wexer på åkrar, 
ängar, alfvaren eller i bäckar. 

Galeopsis Ladanum L. har en mängd former, från 

37. 
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alnshög, ytterst grenig och robust till en forma perpusilla (vid Rsten, 
Wickleby etc äfven vid Kalmar) caule semipollicari, setaceo (tagelsmal), 
foliis in verticillum, plerumque 3lap com flore uno (rario flor. tribus). 
Herba tota pollicaris. 

Jag gjorde på eft. m. en liten exk. som inskränkte sig till slottet att taga 
flera ex. af Spergularia media, Sagina mar. bakom slottet, Rosa rubig. 
frutigera, Lactuca Scariola o. dyl. 

Aug. d. 3. Kalmar 
Augustius 

3. Thorsd. den 29 Julii reste jag på speciell bjudning till Wickleby på Öl. 
i sällskap med M:sell Kallerström, Am. P-n, Agnes M. – Wi emottogos 
med kaffe i det gröna. Aft. tillbragtes med dans. – Fred. d. 30, f. m. 
woro wi ifrigt sysselsatta i trädgården. Eft. m. war kalas och menniskor 
samlade från alla wäderstreck. Sedan må man veta gick det trevligt och 
lustigt till under lekar och dansar, dryckjom och skämt till kl. 11 då de 
främmande reste och vi störtade oss uttröttade i Morfei armar. 

Lörd. d. 31 war jag på f. m. hos Georg Melén efter en hop wexter som 
jag lemnadt der förra gången 
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och fick äfven några andra. Eft. m. dans etc. – Sönd. den 1 Aug f. m. 
hemma och stilla, eft. m. lek, aft. dans. – Månd. d. 2 reste jag ned till 
Frö kl. 5 sedan öfver till Kalmar, der jag råkade Areschoug, som kom 
hit den 30 Juli. 

Eft. m. gjorde vi en utflygt till Kläckeberga. Åska gick och nedjagade 
regnskurar. Anm. Rumex obtusif. är g. allmän, Rosa Acharii är t. a. 
jemte vägen, Rubus Wahlbergii har Areschoug tagit häromkring förut 
och nu visade han mig den, som wexte öfver allt jemte wägar o. dyl. 

På Öland har jag läst correcturet till Florans 1:sta ark som jag fick d. 
29de. – Inlemnade det i går. 

Obs. Bokar finnes g. många i en dunge straxt bredvid Långmåla kyrka. 
– Medicago sylvestris  procumbens wexer på Öl. vid Fröbygårda, 
söder åt, på sandbergen midt uttför Lilla Frö, vid kusten. 

Rumex divaricatus togs vid Röda Grind. 

5. Eft. m. den 3dje woro vi ute på Kläckeberga. – Den 4:de f. m. gingo 
vi igenom en hop wexter, eft. midd. sexade och toddyade vi – Aresch. 
och jag –, gingo sedan ut med Granlund till Rostad, der vi kommo i 
säll- 

39. 
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skap med Dr. Pet., Mag. Bergquist, Coll. Kjöllerström, en Befalln. 
Wahlbom (Student i K.) fr. Kronob. län, Cand. Sporsén m. fl. – Jemte 
dessa drucko vi g. tappert att vi g. mosiga återkommo kl. 11 hem. – 
Brorsskål dracks med S. M. Cand. Sporsén. 

Aug. 5 reste Areschoug och jag öfver till Öland med färjan vid 
middagstiden. På Färjestaden nedsatte vi wåra saker och gorde en 
ströfwandring deromkring samt togo Atriplex rosea i stor mängd. 
Sedan vi druckit kaffe marcherade vi till Thorslunda prgrd der prosten 
Melén tillbjödo oss nattlogie och öfrigt behöfligt. Sakerna buros upp på 
ett rum och en warm toddy serverades. All ungdomen var borta på 
maskerad på Frö. 

6. På f. m. gjorde vi en utflygt till Tweta. Der togs Humulus, 
Brachypodium gracile, Hypericum hirsutum, Lonicera Xylosteum, Rosa 
molissima en form folii canescentibus, en form (alfvarform) 



[40] 
Aug. 
af Rosa rubiginosa; Verbascum Thapsiforme vid kyrkan. – På eft. m. 
marcherade vi till Vickleby prgrd. Der drucko vi ett par toddyar med 
Alfred Petersson som war äfven A:s gamla bekant, och med Damerna 
lekte vi sen hwarjehanda på quällquisten. 

7. F. m. en wandring till Vickleby berg: Coronilla i frukt, Sisymbrium 
supinum, Arthemisia laciniata, campestris, Globularia i frukt, Thymus 
lanuginosus några tufvor. De hittills på Öland gjorde insamlingarna 
lemnades till Georg Melén att pressa och förvara. – Kl. 4 marcherade vi 
i sällskap med Cand. Alfred P-n till Resmo. Medan vi wäntade på skjuts 
togo vi mera af Thymus lanuginosus. Sedan reste vi till Kastlösa gästis 
och jag gjorde en hastig visist på prgrdn hos Pastor Holmström och 
tärde några glas pounch. Återkommen till gästis requirerades toddar 
och nattward. Promenerade i månskenet. 

8. I Thorslunda och V:by S:nar sågs Rubus Wahlbergii ganska allmän 
spridd. Sjöstrand har ej sett den på Öl. utan anför den efter Arhenius. 

[41] 
Aug. 

Angående nederbörden anm. att den är mycket ringare än på Småland. 
Minst är den på den sydligare delen, der alltid är stor torka. Westra 
delen af ön får mera regn än de öfriga emedan ett och annat strömoln 
kommer dit. De delar som ligga närmast Smålandssidan (ss. Skäggenäs 
och) Stora Rör får mest regn. Åskmolnen fördela sig merendels midt i 
sundet. – Såsom högst besynnerligt förtjenar antecknas att en ung 
Skräddarmästare Sundin – förr hos Skr. Svensson i Berga – på egen 
hand efter Liljeblads flora studerat botanik och kände teml. 
Ölandswexterna med sina latinska namn. – Wi åto frukost på gästis och 
blefwo bjudna på middag till prosten Rundkrans i Kastlösa. Sedan 
kaffe war druckit gingo vi vidare och skildes från A. P:n samt fingo 
logie hos ett par bönder – den älste (el. twertom) heter Anders 
Andersson – i Klinte af Smedby Socken. Ehuru vi der både åto och 
drucko så ville de ej emottaga pengar. 



[42] 

Aug. 

Ottenby Stallmästarebost. 

D. 9. marcherade vi från Smedby. Då vi kl. 6 på morgonen gingo åkte 
Sjöstrand förbi norrut och vi blefwo derför ganska förargade att ej få 
hopp råka honom. – Wid wägen togo vi ganska ymnigt af Potentilla 
fruticosa både i blom och frukt. Hela tiden regnade det och vi 
nödgades taga in h. o. d. När vi kommo närmare målet störtregnade de 
så att vi totalt genomblöta anlände till Ottenby herregrd. Här bådo vi 
Inspektor Noring om quarter som presenterade oss för en 
Hushållsmamsell emedan både Stallmästare Bejier och hans fru woro 
resta till Wärnanäs på Småland. Wi fingo oss ett rum, torkade wåra sura 
mobilier och blefwo bekanta med Djurläkaren på stället A. E. Gust. 
Lindquist samt beridaren Löjtnant Wallin med hvilka vi tömde en 
boutelj warm pounch och besågo stuteriet, schäfferiet samt ladugården. 

10. I dag gjorde Arskog en utflygt åt än- 

[43] 

Aug. 

gen, lunden och hafsstranden oaktat det regnade ofantligt. Jag måste 
ligga inne emedan Skomakaren hade mina enda stöflar att laga. Arg. 
sökte Kochia förgäfves. Atriplex hastata (=calotheca Fr.) togs som 
wexte ymnigt på str., en 1 ½ aln hög form af Galeopsis tetrahit på d:o. 

Kl. 5 togo vi afsked samt marcherade till Näsby i Åhs s:n der vi gingo 
till kusten och togo mer af Atriplex calotheca. På vägen ner till 
stranden wexte Medicago sativa (ny för Öl.) på en afslagen åker. Inula 
Britannica, Thalictrum Galioides samt Tok togos i mängd. Sedan 
sträckte vi af till Gräsgårds s:n de vi blefvo visade till ett hederligt 
bondfolk (Anders Swensson) att hvila öfver natten. Wid samspråk med 
far och mor upplystes det att jag hade i fjol vid denna tiden en söndag 
warit här och deltagit i slottermiddagen. Mulen var himlen, men stilla 
war luften och jag promenerade ensam ut i natten att swalka mitt blod. 
Byns tärnor 



[44] 

Aug. 

och unga drängar tänkte visst detsamma ty de ströfwade ock omkring 
att njuta af och i naturen. 

11. Wi marcherade på f. m. till Hulterstads prgrd der vi togo in, drifna 
af regnet. På quällen gingo vi, åtföljda af G. Brunnér till Gösslunda der 
vi togo: Artemisia laciniata, Anthericum liliago (!! ny för Öl.!), 
Linosyris, Rosa cinnamomea samt frön af Anther. Liliago & 
Gypsophila fastigiata. – På alfvaren togo vi mycket af Cetraria junip.  
alvar. och var. tubulosa Schdrer, jemte sjelfva hufvudformen som utom 
alfvaren är mycket rar på ön, C. nivalis, Parmelia sax. var. omphalodes 
och en för Swenska floran ny laf neml. Cladonia endiviaefolia (Stenst.) 
sedan bestämd af Prof. Fries. 

12. Jag var ute och tog Teucrium i mängd samt t. mycket af Alisma 
ranunculoides. På morg. march till Triberga, hwarest vi togo skjuts till 
Gårdby och derifrån till Rsten der vi togo in hos Peter Abrahamsson 

[45] 

Aug. 

13. Wi gjorde en utflygt till Runstens hafsstrand: Glyceria distans var. 
pulvinata som wexte der i största mängd och af hvilken vi äfven tog oss 
en betydlig del; Plantago major var. scopulorum eller helst en form af 
denna: bladen tjocka, groftandade, än ludna än glatta, blomstänglarna 
alltid bakböjda och tryckta till jorden, Atriplex latifolia Wg. var. 
depressa t. a. på Zosterer. – Jag insamlade en del lafvar. 

Repplinge prgd d. 15 

På eft. m. den 13 marcherade vi från Runsten till Gärdslösa 1 mil. 
Mentha sativa togs i bäckarne. På Gärdslösa prgrd fingo vi quarter hos 
prostinnan Rundquist. Wi drucko toddy hos pastor Petersson. 

14. På morg. march från G:lösa. Mentha aquatica och sativa togs vid 
wägen. Wi gingo till Öfra Sandby i Bredsättra s:n der vi togo in hos en 
bonde medan vi ströfwade omkring i trakten. Mentha sylvestris togs i 
strömmen. Wi wandrade ända ned till ”Långöre kapell” vid hafskusten. 



[46] 

Aug. 

Här togo vi högst ymnigt af Schoberia maritima, Salicornia herbacea 
med  biennis (som är en var. mihi et Ashoug). Aresch. tog Artemisia 
maritima i stor mängd. Kl. 7 marcherade vi till Repplinge der vi fingo 
quarter. 

Kommentarer 
I texten finns en mängd understrykningar av t. ex. artnamn och ortnamn. 
De återges i regel ej i föreliggande avskrift, liksom ej heller det stora antal 
tankstreck författaren använder. 

Bruket av v respektive w är vacklande i originalet och dessutom ofta 
svårläst. Originalets skrivning har följts i görligaste mån. 

Osäkert tolkade ord markeras med symbolen # och ord som inte alls 
kunnat tolkas ersätts med ###. 

Kommentarer och rättelser mottages tacksamt. 

Åke Rühling 2015-01-24. 


