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Fortegnelse
over

endeel Norske Baxter, ister Kryptogamister,
som et Tillag til Gunneri Flora Norvegica.

A ttdet Stykke.

Af

H. Strom.

^za jeg indgav det forste Stykke af denne Fortegnelse i det Danske Viden
skabers Selskab, var min Kundskab, af Mangel paa Erfaring og Hielpcmid- 
ler, ikke saa fuldkommen, som jeg gierne enskede, hvorfor jeg ikke heller 
havde Haster med Udgivelsen, hvis ikke en god Ven havde drevet derpaa, for 
at faae det indrykket i den tredje Tome af Selskabets nye Skrifter, som dog 
ikke forcud en temmelig Tid derefter kom for Lyset. Men det, som den Gang 
manglede, har jeg siden ssgr ak supplere, hvorfor jeg nu kan voere istand at 
rette nogle faa i forste Stykke begangne Feil, og i andre Poster at sige noget 
mere fuldsteendigk, end den Tid skeede, foruden det, som allerede i Naturhü 
siorie - Selskabet er indsendt og oplyst med Tegninger. Min Methode vil da 
her blive forst, ligesom i forrige Srykke, at anfore nogle Vcextcr af fuldkom
men Fructification, som i Gtttttten Flora Norvegica ere udeladte, og det 
ved Hiclp af Studiosus David Hogh Sommerfeldt paa Toten, som under
rettet om mit Foretagende, at giøre Tillceg til GttttttdN Flora, har varet
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fa a $ob at tilsende mig en af ham samlet Floram To ten fem, et desuden 
alle de V^xier in Naiura, fem deri findes anførte, men ikke staacr i Gunncrt 
Flora. Alle -disse cre da ikke af mig, men af ham selv navngivne, og fa a 
meget mer? paalidelige, som de crc bestemte af en faa kyndig Botaniker, som 
Professor Wahl, der paa fin Reise igienncm Toten beviste ham denne Tiencste, 
hvorfor jeg bliver dem begge største Tak ffyldig; beklager kun, at bemeldte 
Hr. S om mer fel dt døde fort efter meget pludselig, hvorover hans givne Loste 
at an straffe mig mere, og det Haab jeg deraf giorde mig, paa eengang blev 
giort til intet. Hvad derimod Cryplogamisterne angaaer, da agrcr jeg først 
efter Numcrne at igiennemgaae faa mange af de i det første Stykke anførte 
som jeg finder fornoden med nye Anmærkninger at oplyse, og siden at tilseie 
de nye Tillceg. Forud maae jeg alene erindre delte i Almindelighed, at jeg 
efter Udgivelsen af del forste Stykke, har bcfsgt et hoik Field hcr i Ncerhcdcn, 
for at erfare, hvad FieldeneS øverste Rygge vilde producere, men at jeg der 
ikke antraf en eneste Cryptogamist af Belydenhed, naar visse Lichenes und- 
rages, folgelig, at man forgievcs befsger Fieldryggcn for at finde Mnia, 
Brya og Hypna rc., som derimod paa Ficldstderne forekomme i Mcengde.

Fuldkomne Vcrxter.
Acorus Calamus, fom nf Eunnerus mnne virre forgfemt, cll-r mnaffee 

blot i Ilegisterel udeladt.
Adoxa Mofchatellina. Den Tvivl Gunnerus har, om den ffulde hen

høre til Norges vildvoxende Urter, falder altsaa bort.
Allium Sativum, som jeg dog ogsaa har funden paa Eger.
Ave na pubefeens, den samme, som jeg i ferste Stykke gav bette Navn, 

ffiønt med nogen Tvivl. Af de tilsendte Exemplarer, saavelsom mine 
egne, seer jeg, at den ofte i Toppen bcrr tre Blomster, og er alisaa 
deels bi- deels triflora.

Braflica Napus, de Norffes Naper og Danffes Roer, som ellers ikke 
sees vildvoxende i Norge.

Campanula perficifolia, ogsaa af Hr. Wille anført blcuir TellemarkenS 
Vcrxter, hvor den ffal voere temmelig almindelig.

Carex
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Car ex axillaris, voxer ogsaa mangesteds pan Eger i Sumper, og har gs- 
m-enlig ct lidet Blad ved det nedorste Blomster, som ventelig har givet 
den Navn af axillaris, kaldes ellers Carex remota i Linnæi Syfte- 
ma Vegetabilium af Murray, hvor og henvises til Flora Danica 
Tab. 370.

Carex montana, item ct nyt og ubckiendt Species, fom, efter Hr. Prof. 
Wahlö Paastand, skal vcere det eneste i sit Slag, som voxer paa terre 
Valker, og ventelig af ham selv bliver bckiendtgiort i Flora Danica.

I Feracium præmorfum, ventelig af Gunnerus forglemt, da den ellers er 
almindelig nok SyndenstcldS i Norge.

Hiera ci urn Auricula, ligeledes forglemt, eller maaskee blot udeladt i Re
gisteret.

Hieracium cymofum, paa Toren ikke ualmindelig, og voxer ligeledes 
paa Eger.

Melia Azederach. At see den Indianske og Ceylonske Plante Melia azc- 
deraeb indrykket i en Fortegnelse over Norske Planter, vil vel fore
komme mange underligt; jeg maae derfor forst giere Rede for, hvorledes 
og med hvad Ret den er kommen derind. Iblant andre Norske Vcex- 
tcr, som findes i Romsdalen, tilsendte Hr. Wille, Prcest til Grytten 
sammesteds, mig ogsaa denne, som jeg aldeles ikke kiendte, eller erin, 
drede at have seer Lige til; jeg begyndte derfor strax at lede efter den i 
Linnæi Genera plantarum, men paa den mig scrdvanlige Maade, 
med at gaae alt for fremmede og iscer Indianske Planter forbi; derfor 
fandt jeg den ikke heller; og da jeg formodede, at den maaskee kunde 
findes i de senere Editioner af dette Skrift, som jeg ikke har, aflod jeg 
fra videre Undersogning, og gik den korteste Vei, ved at sende den i et 
Brev til Hr. Prof. Wahl, som ogsaa havde den Godhed at svare der- 
paa og navngive den. Ved at see efter i Systemet, mcerkede jeg nu, 
ak den havde vcerek let at finde, hvis jeg ikke med Flid havde forbigaaet 
de Indianske Planter, blank hvilke jeg mindst ventede at finde den. 
Aden fo 111 enhver let kan tcenke, blev min Forundring nu desto storre, og 
Spergsmaalet dette, hvorledes Hr. Wille kunde vcere kommet til den? 
ct Spergsmaal, fom bedst kan besvares ved at l«se den Underretning, 
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som jeg nyelig, ferend Svar indløb fra Prof. Wahl, havde havk fra 
Hr. Wille selv, og lyder saaledes: "Den grenede Urt, med de hvide 
Blomster uden Blade, haver en sørgelig LcvnctSbeskrivclse; thi nred 
den gik det faaledeS til: Jeg haver en liden Dreng her i Huset al infor
mere, og som jeg forleden Sommer tog med mig, da jeg gik ud at bota« 
nisere i Skoven. Forud lende jeg ham, hvorledes han faulde boere sig 
ad, og paalaqde ham i far, at naar han fandt c ti Plante, skulde han 

E optage den med Rod, Blade og Alt, og tilbringe mig den strax. Men 
han gik i Taaget, og da han fa ae ovenmeldte Plante, rykkede han det 
everste af, og kom med denne Stump i Haanden. Jeg vilde da have 
ham til at vise mig Stedet, men hverken dens Sted eller Mage var han 
istand at finde, hvor lcenge han end ledte derefter. Imidlertid blev den 
taget halvanden Miil fra Prcesiegaarden op i Landet under et hoil Field, 
ved hvis Fod Steenfanden havde fadt Stene og Muld." Saavidr 
Hr. Wille. Noget Bedragerie eller Feiltagelfe kan altfaa herved ikke 
vcrre begaaet, enten af Hr. Wille, som aldrig har havt Scrdvane, at 
narre Publicum ved falske Efterretninger, ikke heller af Drengen, med 
mindre man vilde sige, at han havde rager den af et Herbarium; men 
hvor er vel samme at finde i Romsdalen, helst af Indianske Urter? 
og om faa var, ni a a tte Hr. Wille dog vel vide, at skille cn fartørret 
Plante af et Herbarium fra cn frisk, som nyelig var taget af Marken.

Jeg erindrer mig ellers herved et lignende Exempcl af Hyacinthus 
racemofus, som min farrige Capellan (siden Provst og Sogneprcrst i 
Bergen) Hr. Jells Alldreas Krogh, da han arbejdede paa en Beskri
velse over Nordfiord, fandt paa Stadtlandct, Norges yderste Pynt mod 
Vest, og med hvilken det gik ligeledes til, at en Karl, fam fulgte ham 
paa hans botaniske Reise, tilbragde ham den med flere, som han dcr 
havde samlet. Endnu havde nok ikke bemeldte Hr. Krogh Kyndighed 
nok, at paaskionne det Rare, som var ved dcn, og farfamde derfor selv 
at lede efter den; men da han var selv paa Stedet, og kicndte Karlen 
tisie, forsikrede han mig ofte, at den virkelig der blev funden, og at 
ingen Fejltagelse derved kunde vare begaaet. Jeg sendte den derfor 
til Biskop Gmmerus, som da arbejdede paa fin Flora Norvegica, 

v hvor
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hvor 6iin og har anført ben Tom. 2. S. 121., tuen tager ferst Feil deri, 
at han giør Stedet til en Ae *),  bernæft at han regner del til Sondmør, 
da det hører tilNordfiord; endelig tillægger han i en, fom mig synes, ufor
ti ød en Anmærkning, at der ved et frisk og fuldkommen Exemplar bør uns 
deiføges, om den ikke heller var en Scilla bifolia, da dog dens petala 
campanulata og flores raccmofi, foruden dens hyacintblaa Farve, 
ktendelig nok adst'ildte den fra hun, fom jeg endn". meget vel erindrer. 
Det er ellers meget ilde, at bemeldte Hr. Kroghs Beffrivelse over Nord- 
fiord, tilligemed et smukt og fuldstcendigt Kart, fom allerede var færdig, 
skal efter hanS Dod være bteven faa adsplittet, at den ikke mere kan samles. 

Orobus niger, eller, fom Hr. ZZahl skal have kaldet den, O. fylvaticus. 
Phlcum bulbiforme.

*) (Efter faa lang Tit's Forlob fan jeg dog ikke tilvisse erindre, om den, fom jeg troer, 
var tagen paa Siadtlandet, eller, fom Gumieri Beretning lyder, paa Bremanger, 
som da rigtig nok er en Ae, men henhørende kil Søndfiord, med mindre et vist Sted 
paa Stadtlandet selv har et saadant Navn.

Ranunculus reptans, anført af Linne i Flora Svecica fom rar, men paa 
Toten overflødig.

Spergula Saginoides. 
Thalictrum Simplex, ogsaa fundet af Oeder. 
Vicia dumetorum.
Viola Mirabilis, hvoraf dog ikke fulgde Gienpark fo in af de andre.

Cryptogamister.
Mnium.

1) Mnium pellucidum, ligner meget Androgynum, men adskiller sig 
fra famine endog faa derved, at den med Alderen antager en rødbrunn 
Farve, hvsrimod hiin stedse er blaaagtig grøn, fom af Spanskgrøn. 
Den første vorer paa Tuer og raadent Trcee i Sumper, men hiin meest 
paa fugtige Binge i skyggefulde Rifter; paa den første fees ogfaa Kap
sterne eller Frøeknoppene forte, og Dæksterne (opercula) hvide, naar de 
begynde at afflorere.

Aaa Z 2) Mnium
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2) Mnium fontanum. Tilforn hor jeg kun fundet den i liden Mcrngde 
ved Sumper; men ba jeg søgde den pan rette Tid og Sted ved S uur« 
brønde og koldt Vand, fandt jeg ben i Morngde, og blomstrende i Maji. 
Hoor ben voxer i Mcrngde, rober ben allsaa, at diste Vande cre i Ncrr- 
heden, fom £tnné rigtig nok har anmeerket.

6) Mnium fetaceum. Den ffyder smale Srceugler fea Roden, beklcrdte
med meget fm:a lancerlige Blade, hvorimod Frsest«nglen (Seta) om« 
gives ved Roden med Blade, fom cre mange gange |førre, famt lyse 
punctecebe, og fom bøie sig ti(fammen i en Runddeel fom en Svibel. 
S aa ledes har jeg fundet den ved Vanddamme i Maji, hvorimod jeg 
sildigere pan Aaret har feet ben meget hyppigere ved koldt Vand af Suur- 
bronde, da be fvibelagtige Blade (folia perigonalia) vare neppe Pien« 
delige, hvorimod be cpreifle Stcrngler vare meget rige paa Blade, fom 
giorde en liden Stierne i Toppen. Bladene vare lancetlige, ikke spidse, 
med cn lys Scene i Midten; hele Grønsværen var guul. Ellers blom
strer ben i Maji og Junii, fet is longis flexuofis, cap fulis filiformi
bus, calyptris itidem filiformibus inferne fifils.

7) Mnium cirrhatum, voxer mangfoldig paa Klipperne og ved Foden af
Biergene, blomstrer i August og September. Dens Blade, fom cre 
fmale og bugtede, sidde i Toppen fom en Stierne, og cre alle i det 
oversts af Stammen grønne, men nedenfor mørke; dens Froeknoppe 
(Kapster) cre astauge, opreiste, uden Krone, men med langs Teender; 
Dceksterne (opercula) ligeledes lange, fmate og opreiste, og Hcstten 
(calyptra) ligeledes. Dillenii Tegning er grov og liden, men liv
agtig, hvorimod noppe nogen skal tiende den igien af Tegningen i Flora 
Danica. Paa endeel af dem har jeg feet en fremmed Vcrxt, fom cn 
Ulva, bestaaende af ruude Kloder, større og mindre, bog noppe fynlige 
for blotte Hine, ellers grønne og blanke, og Heftaaende af cn fast gele
agtig Materie heel igiennem nben nogen indstuttet Vcedffe. Med diste 
grønne Korn vare Stammerne begroede.

8) Mnium annotinum, voxer meest paa nøgne Biorge, hvor Vand ned-
rinder, og bekloeder fannue med en Grønfvcer. Bladene cre ovale og 
spidse, og sidde meest hyppig i Toppen, hvor be undertiden banne cn 

Stierne.
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Stierne. Frøestcenglerne mcd sine lange smale og hængende Kapsier, 
udspringe ved Roden af de gamle og merke Stammer, ci af de friske og 
grønne, og sies blomstrende i Maji og Junii.

11) Mnium pyriforme, adsi.lles (et fra andre ved sine bugtede Frøestceng« 
ler (letre), pceredannede Kapster, og haarfine Blade. Froestilkene sidde 
ofte ved Roden, men oftere i Toppen af de smale Stammer, og Bladene 
c ve lange, sine, lyse og gtenncmfigtige. Denne, som vox er meest paa 
fugtige Steder, saasom ved Siderne af Vandgrøfter, og blomstrer forsi 
i Innii Maaned, er egentlig den, som Weber i hans Specilegium 
Flora: Gotting. falDer Brynm aureum men giøres af ham meget 
urigtig til en blot Artforandring af en anden, som han kalder Bryum 
aureum majus ß, hvorimod Hedvig, som i hans Defcript. et adum
bratio Mufcorum fron do fo rum har den under Navn af Webera 
nutans Tab. 4, med rette adskiller den, da Bladene paa denne ikke 
cre haarsine, men lancetlige, sidde ikke heller adspredte, men samlede 
ved Roden; Kapsierne cre ikke heller pcrredannede, oq saa meget heen- 
gende, fom paa hiin. Undertiden cre Stanunerne grenede, som Dlsi 
lenii Tegning visir, men Hedvig ikke har siet. Af alle Mosarter er 
der ingen, som her voxer mere hyppig end denne, vg allerede sildig paa 
Hestert udskyder den sine Frøestcrngler, fom strax ved Vaarens Begyn
delse faae sine modne Kapsi r.

15) Mnium fiflum f. Jungermannia bidentata, har jeg i Maji fundet 
globulifera o: med Knopper i Toppen af Stammerne, ligesom sammen
satte af runde Bcer, og af en guulagtig Farve.

17) Mnium hygrometrieum, har tvende Artforandringer: een med liden 
eller ingen Stamme, og alle Bladene siddende som paa en Svibel ved 
Roden; en anden med nogenledes lange Stammer, som ogsaa Dillenii 
Tegning visir. Den første voxer paa Biergene, og har lange Spidser 
i Enden af Bladene, som den anden ikke har. Denne sidste har jeg 
fundet i Sandbakker for Solen, og den forste er egentlig den, jeg har 
talet om i det første Stykke. Hertil kommer endnu:

19) Mnium lutefeens, fom den unge finne sk l have kaldet den, eller 
Dicranium latifolium, Hedvig Defcript. Mufcorum Tab. 33.

i Denne
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Denne har jeg vel ikke funder med Fructification, at jeg kan beskrive 
den paa cti fuldstændig Maade; men i mine Tanker fan den ikke være 
nogen anden, end den nærværende, da alle Ting i Henseende til Vært og 
Blade stemme faa nsie overeenS. Bladene ere ovale med en lang hvid 
Traad i Enden, derhos puncterede, fern paa de fleste Mnia, og for blotte 
Ørne morkgrenne og skinnende som grent Pluche. Dcn er desuden 
deraf mærkværdig, at Bladene sidde samlede i en Busk eller Klase, den 
ene undertiden over den anden, og at Stammerne, der kan være § a 6 
Linier hole, have adskillige vedhængende Trevler eller Traade, og des
uden mange fine Trevler eller Rodder, hvormed de fæste sig i Mulden. 
SaaledeS har jeg fundet den paa to Sieder ikke meget hoit op paa Bier
gene, og det baade i Julii, Augusti og September, men altid uden 
Fructification. Den er ellers en Nordamericansk Vcrxt, og derfor her 
desto rarere.

Bryum.

1) Bryum apocarpum Linnæi, har efter hans Mening tvende Varieteter,
som dog med bedre Grund kan regnes for to adskilte Species. Den 
forste, fa ni Hedvig kalder Grimmia apocarpa, vox er paa Træe og 
Stene, er uden Loddenhed, og har rode Kneppe, der knap titte frem 
af Stammernes Toppe; den anden, fom hos ham heder Hedvigia 
ciliata, vox er til Fields, har hvide cilia eller Haar i Enden eller Top
pen , og sammesteds langt stsrre Knoppe af en guul Farve og med ulige 
mere stumpede Dækfler eller opercula.

2) Bryum ftriatum, har to Artforandringer med mere eller mindre siddende
Knoppe eller Kapfler, som dog altid udmærke sig derved, at de ere stri
bede og lodne af de derpaa siddende og opadvendende Byrster. Bladene 
have et langt hvidt Haar i Enden, som hos Hedvigia ciliata No. 1 
ikkun sees paa de overste Knopblade.

3) Bryum pomiforme, har mangfoldige Forandringer, som ikke alle kan
være blotte Varieteter. Saaledes findes paa Fieldsidcrue en med 203 
Tommer lange Stammer, og dog enkelte uden Grens, folgelig aldeles 
lug B. pomiforme pendulum Flora Dan. Tab. 823, 1, men med

- , f , ganske
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ganske forte Froestilke eg meget smaae Kapsler i Stammernes Toppe; 
undertiden er ben byten grenet, og ellers af samme Anseelse; andre der
imod af famme Holde, have lange Froestilke med store Kapfler, der dog 
sidde faa langt ued paa Stammen, at Kapsterne neppe rage op over 
deres Toppe. Andre iglen cre hsie og grenede, med korte Froestilke, 
stribede Kapsier og conisi'e Dceksier, af hvilke Froestilke to og to sidde 
tilsammen paa Siderne, aldeles som Hitlers Tegning viser Enumeratio 
plant. Tab. 3. Fig. 8« Men hos de fieste har jeg ikke feet Fructifica- 
tioncn uden fortorvet, hvorfor jeg ikke videre >kan beskrive dem. Ellers 
har jeg og blant de mindre Arter feet den, som sorestilles i Flora Dan. 
Tab. 478, der adskiller sig fra det stedvanlige B. pomiforme, ved 
sine mere brede og nedboi.'de Blade, som, naar de torrede betragtes 
under Forstørrelsesglas, have rigtig tre Striber, som Tegningen viser, 
fPioni de opblødte ikkun fremvise en midladgaaende Scene. Kapsterne 
vare forterrede, men dog runde, stribede og lidet heeldeude.

6) Bryum pyriform c, vejrer i Mcengde ved Fiskedamme og paa Siderne 
af Vandgroster, og blomstrer i Mast. Dens Kapsier fee ud som oprej
ste Parer med forte Stilke, eller som Krukker, hvorpaa Dceksict sidder 
som et toppet Laag. Oste udspire to Froestilke af een Stamme, som 
o g fa a Dillcnii Tegning viser.

8) Bryum fu bulat um, sidder paa Klipper og Bierge, og blomstrer i Mast. 
Dens ovale Blade, der sidde som en Stierne, ere undertiden buttede, 
undertiden spidse i Enden. Froestilkene, som udspire i Midten af disse 
Stierneblade, ere tynde og bugtede, have langagtige Kapsier, coniske 
Dceksier, men lange Henter (calyptras), hvilke oste ere meget krumme, 
og af Anseelse som Boffelhorn. Saalcenge Kapsierne ikke cre fnldmod- 
ne, ligne de krumme Syle, og da er det den kan fortienc Navn af 
B. Sub 11 lat urn, men ellers ikke.

10) Bryum murale, vejrer meest paa Bier g cue, og er as mig befunden 
dcels ført med et Haar i Enden af Bladene, decks hoiere uden samme. 
Gemeenlig sidde ogsaa Bladene sammenklyngede, som paa Knoppen af 
en uudsprungeu Rose; Froestilkene udspire ved Roden, og blomstre i 
Augusti.

Vtye Samling IV. 29. Bbb 11) Bryum
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ii) Bryum foliis ovatis membranaceis obtufis Dillenii, font jeg i ferste 
Stykke har kaldet den, bør rettere Hede: B. acaulon Erica? tenuifo- 
lium ejusd. Tab. 49. Fig. 55, hvilket jeg nu med visse kan sige efter
D. Hedvigs Citation, som har den under det Navn Barbula rigida, 
og forestiller den Tab. 25. Ved at sammenligne min og hans Beffii- 
velfe, vil det let sees, at det er ingen anden, end denne han mener; dog 
kunde af mig i (leben for de Ord: foliis carnofis membranaceis in 
primis inferne pellucidis, bedre været sagt: foliis carnofis, inferne 
membranaceis pellucidis. Efter hane Sigende blomstrer den i Junii, 
men det samme skeer og i Augusti og fenere, ligesom Veiret falder, og 
Leeret i Murene, hvorpaa ben voxer, af Regnen opblødes, eller af So- 
len fortørres.

14) Bryum glaucum, fees andre Steder sielden med Fruetistcation, men 
her ofte i Soelbakker, som ligge høit og iblanr Træerne; men at de 
maae blomstre meget tidlig, eller maaskee sildig paa Hesten, stutter jeg 
deraf, ot jeg endog i Maji og forst i Jnnii har altid fundet den sortorret. 
Dens Froestilke, som ere en heel Tomme lange, udspringe som tiest af 
Stammernes Toppe, men ogsaa undertiden paa Siderne. I fugtigt 
Veir staae Bladene temmelig vidt fra hinanden, nten i tørt Veir finite 
be tæt tilsammen og danne en Pyramide i Toppen.

36) Bryum aciculare montanum, en Artforandring of ben i ferste Stykke 
anførte, er fort, mestendeels fort og alene i det overste grøn, har aflange 
og opreiste Kapster, ligeledes oprejste Dækster og Hætter af samme Længde. 
Den blomstrer i Augusti og September.

1^) Bryum flexuofum, voxer ikke alene paa raadent Træe i Sumper, 
men og paa Træer og Klipper, ofte af ben Høide, at den kunde tages 
for B. fcoparium, fra hvilken ben dog adskiller sig ved sine fmalere 
Blade uden nogen midtadgaaende Seene. Dens Frøestilke ere gule og 
lyse, temmelig tykke og bugtede, ikke meget over en halv Tome lange; 
Kapsterne mestendeels opreiste, men krumme sig dog, naar de tørres; 
Dæksterne og Hætterne fmale, spidse og liggende, dog sees de ogsaa 
hos nogle ganske opreiste. Den blomstrer i Junii Maaned.

20) Bryum



S. Fortegnelse over endeel Norske Baxter, re. 379

20) Bryum trimcatulum, voxcr iffe hcr som andensteds paa Mure, men 
paa Agrene, helst de leeragtige, saa man neppe kan kage en leeret Muld
klump op om Hosten, uden ar sinde den bevoxet med denne lille MoSart. 
Den blomstrer i September og October.

22) Bryum paiudofum, voxcr deels paa sumpige Skeder, deels paa Si
derne af dybe Veie, og er en ganske liden Vcrxk, paa hvilken Bladene 
sidde ved Roden som adspredte Haar. Froestilken er henved 3 Linier 
hoi; Kapsien oval og opreist; Dcrksiet smalt og spidst, og Hockten lige
ledes. Med Weber ot giore den kil en blok Arkforandring af B. Viri
dal um, har, saavidk jeg nu kan ffienne, ingen Rimelighed. Jeg har 
fundet den blomstrende i September.

25) Bryum verticillatum, voxer meget paa Siderne af Bandgrøfter, men 
ogsaa i Mcrngde paa brcendte og fugtige Steder ved Myrer; den skyder 
sine Fiøcstilke om Hesten, men faaer ikke modne Kapsier ferend i Maji; 
ere paa fugtige Steder en heel Tomme lange, men undertiden kun halv 
saa lange, og som tiest bugtede. Capfula? erecta?, opercula conica 
fiibarcuata, calyptra? arillata?, capfulis longiores, fæpius incar
nata? f. aurco-fufca?.

26) Bryum Ccilli, har jeg vel ingen Beskrivelse af, dog tanker jeg vist 
det er den, jeg her har fundet hist og her, men mecst iblank B. murale 
paa Biergene; furculis acaulibus vel fubacaulibus, foliis lineari
bus , fparfis carinatis, fetis longis tenuibus, capfulis oblongis 
erectis rubris, operculis conicis elongatis, calyptris ariftatis ob- 
liqvis. SaaledeS har jeg fundet den midt i Maji.

27) Bryum trichoides, voxer mecst paa raadent Trace i Sumper blank B. 
caespiticium, og blomstrer i Maji. Den failles let fra B. cæspiticium 
og Web era nutans Hedvigii (see far ft e Stykke No. 30) ved sine n ersten 
oprejste og i Huden mere tykke eller klnmpagkige Kapsicr, samt sine mør fe 
og glcrndsende samt smalere Blade, som dog af Hedvig Tab. 1. forestil
les for korte og stumpede. Den har to Artforandringer, en liden, en 
anden stor: den farste kun med 4 Tome, de andre med 1 til if Tome 
hoie Frøestilke.

B b b 2 28) Bryum
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2g) Bryum argenteum, vox er helst paa fugtigt og forraadnet Trcre. Den 
-skyder mange teet sammensiddende oprciste og trinde Slammer, greune, 
fom af Spauskgren, og felvfarvede i Toppene. Sidst i August har jeg 
fundet den, declö med fuldkomne og Hangende Kapsier, decks mcd Frse- 
stilke krumme i Enden, fom ingen Kapsier havde. En Arrforandriug 
faaeö ogfaa deriblaut af samme Skikkelse, men langt sterre og hecl grsune 
uden Forselvniug; de samme h-vde ingen Spidser i Enden uf Bladene, 
som hine, ikke heller nogen Fructification. Baade den storre og mindre 
Art fees hos DsilerNtts aftegnede.

Ai) Bryum capillare, voxer paa Bierge, gammelt Trcre og ellers overalt 
i Mcengde, og blomstrer tidlig i Maj i. Dens Forstikke ndspirsr ved 
Noden eller as de gamle og forældede Stammers Toppe, og bare heerr- 
gcnde Kapsier med lange og spidse Hcrtter, som Fnglenebbe, men korte 
og stumpede Dccksier. Bladene ere spidse i Enden, og langt bredere 
end paa B. cæspiticium, som ogsaa adffrller sig fta den ved sine kortere 
Stammer, mere udstaaende samt smakere Blade, og mindre Kapfler.

32) Bryum carneum. Denne lille Veen, som jeg nogle gange har sunde! 
blomstrende sidst i August, c c den samme som Hedvig har aftegnet 
Tab. 20, og som han ve! ikke der, men dog paa forste Blad i tredie Fa- 
scikel erkiendcr for B. carneum Linnæi. I Srorrelfe og Skikkelse lig
ner den Hedvigs Tegning fuldkommen, men kommer dog tpeD Dillcnii 
(Tab. 50. Elg. 69. c. e.) mere overeens derudi, at Stammerne ved 
FrocstilkeueS Rod udskyde en Sidegreen, som Hedvig ikke har, og at 
Bladene have en Spidse i Enden, fom ligeledes fatted hos ham. For 
Resten ere Bladene vidt fra hinanden og vexelviis siddende; Froestilkene 
korte og nedentil kiodrede; Kapsierne aflange og undertiden pceredannede, 
ellers kun lidet hcrldende eller horizontal liggende; Daksierne tykke og 
stumpede med en liden stumpet Tap eller Vorte i Enden; og Hcrtkerne 
ligeledes horizontal liggende, langspidsede og bagtil splittede. SaaledeS 
har jeg nogle gange fundet den paa terre Mure blant anden Mos, dog 
i enkelte Straa. De stsrre Arter deraf, fom Dillemus har aftegnet, 
men Hedvig intet melder om, har jeg ogsaa feet, men kun med fortørnet 
Fructification.

33) Bryum
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33) Bryum imberbe, ad stiller sig der udi fra B. ungviculatum, ot den 
er storre, har rødbrune Stammer, som alene i det overste c ve grønne, 
famt mere spidse og krøllede Blade; dcn er og mere grenet, har Frøe- 
stilkene siddende lcenger ned paa Stammen, og ei faa lange og spidse 
Darksier. Den vorcr desuden ikkun paa Fjeldene, dog ikke af den Høide, 
jeg i forrige Stykke har sagt, hvori jeg mane have confunderet den med 
en anden. B. ungviculatum sees derimod ikkun i det lave, saasom i 
Leerer paa Mure i Mcengde.

36) Bryum alpinum, capillaceis foliis, cauli adpreffis Halleri', er her 
ikke rar at see paa Fjeldene, hvorfor jeg desto mere undrer, at Atttte, 
Gttuncrtts og Muller gaae den saa stiltiende forbi. Hallers Tegning 
En um. Stirp. Hel vet. Tab. 4. Fig. 1. forestiller den tydelig nok, Fruc- 
rificationen undtagen, fom ikke vel kan kiendes enten af hans Tegning 
eller Bestrivelse, hvorfor jeg her vil tilføje, ot Kapslerne ere aflange 
og oprejste, Dceksterne (opercula) c o nist'e og korte, men Hcrtterne (ca- 
lyptræ) langspid sige og oprejste. Saaledcs sees den her blomstrende i 
Maji. Dens videre Bestrivelse kan estersces i første Stykke.

' 37) Bryum capillare, Dickfon Plant, cryptog. Fafc. r. Tab. r. Fig. 6. 
Denne, som af forbemeldte Skribentere ikke heller anføres, ligurr den 
forrige meget, men adstiller sig dog fra den ved sin høiere og grovere 
Vaxt, og mere mørke eller brune Farve, .fom paa hiin er lysegnon. 
I Henseende ti! Frugtdelene ere de hinanden lige, undtagen, at Deek- 
stet, som hos hiin er stumpet, er her langstrakt, som et Neb. De 
blomstre ellers begge i Maji, men voxe paa adstildte Steder, hiin i 
styggefulde Huler af steile Klipper og Bierge, men denne paa flade 
Kalkbjerge for Solen, og beklcrder samme med en Grønsonr 203 Fin
ger tyk. At den er Bryum capillare Dickfoni, er en Underretning, 
som jeg har Prof Wahl at takke for, da jeg ellers havde anf'et den for 
nye og ubekiendt; men da jeg ikke har denne Autor stlv til Eftersyn, 
vil jeg her tilføje denne af mig selv forfattede Bestrivelse: Surculi con
ferti biunciales, maximam partem tomentofi ferruginei, fu- 
perne læte virides, tenuisti mi erecti, fimplices et vix ramofi, 
foliis capillaribus, carinatis, cauli adpre/Tis fuperne magis con- 
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geftis et fubcrispis; fetæ unciales, tenuiflimæ aureo fplenden- 
tes, absqve tuberculo, é furculorum medio latere, interdum 
etiam é furculorum nondum adultorum apice, prorumpentes; 
cap fu læ juniores lineares, fæ pe horizontaliter falcis indar in- 
clinatæ, adultiorQs tenues cylindrical, absque annulo, dentatæ, 
item erectæ feu parum inclinatæj Calyptræ aridatæ, erectæ f. 
fubarcuatæ, opercula ro drat a.

S 8) B ry um alpinum. For at finde denne, som jeg længe sorgiævcs havde 
sogt, tilstaaer jeg, at jeg eengang satte mig i sierre Fare, end jeg burde, 
og vovede mig i en Præcipice af et Field, hvorfra jeg ikke uden Moie 
og Fare kom tilbage. Til Lykke fandt jeg den dog paa dette Sted sidst 
i Maji blomstrende, og det paa en flad Klippe, hvor den giorde en tyk 
Gronsvær, som en opheict Dyne, ganjlke igienncmtrængt og vaad as det 
nedrindende Vand, og af samme fremstak hist og her dens heie Froe- 
stilke med hængende Kapfler, som den hos Dillemus forcsiillrS. Dog 
befandtes Grenene langt tykkere og mere tæt sammenfoiede end hans Teg
ning viser, derhos i Toppen jcvne og ligesom afklippcde, samt tæt besatte 
med lancetlige og lidet concave Blade, derhos meget brækkelige, saa de 
ikke lade sig adjlkille uden at brækkes. Farven er heel igiennem hvid eller 
bleeg, som falmet Lov. Nogle gange tilforn, især paa Meheyen imel
lem Nummedal og Tellemarken, erindrer jeg nok at have sect denne MoS- 
art, men da den paa den Tid ikke blomstrede, kiendke jeg den ikke.

39) Trichodonium pallidum Hedvig. Tab. 27, et Slags Bryum, 
som her voxer i Mængde, dsels i Sandbakker, decks ved Siderne af 
dybe Veie, og kan let confunderes med B. heteromallum, fordi Bla
dene gemeenlig vende til en af Siderne, men har kortere Stamme, 
mere oprejste Blade, hsiere Freestilke, mere cylindriske Kapfler, og 
stumpe opercula. Den er ellers heel guul, og blomstrer i Julii, 
Augusti og September Maaneder.

4c) Gymnadomum ovatum Hedvig. Tab. 6. Denne meget lille 
V«xt, som ligeledes horer til Brya, har jeg eengang fundet paa en 
Fieldside, hvor den giorde en heel Gronfvær. I October, da jeg traf 
den, var den vel uden Fructification, men dens lave Vcext, samt runde 
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og concave Blade med en Seene i Midten og en Traad i Enden, gjorde 
den dog kiendelig nok adskrldt fra andre Brya. Hertil kunde endnu 
lcrggeo:

41:46) Nogle mindre bekiendte, om hvilke jeg ingen Underretning har kun
det finde, fa a fo ni: Bryuin furculo ftricto procumbente, foliis li
nearibus erect’s, cap fulis erectis, operculo roftrato; B. foliis 
linearibus, fubfafciculatis, capfulis fphæroideis, operculo ar
cuato (rettere conico-obliqvo), t forste Stykke urigtig kaldet B. Hy
perboreum; B. furculo filiformi ramofo, foliis fubulatis, cap
fulis pyriformibus, feffilibus, operculis conico-obliqvis; B. Hir
culo firicto procumbente, foliis ex ovato linearibus, capfulis 
elongatis, operculis ariftatis; B. furculo brevi ramofo, fetis 
contortis, capfulis ovalibus erectis operculis arcuatis, i forste 
Stykke tilforn aufert No. 37. Men deres Tegning og Beskrivelse er 
allerede indgivet til Selskabet for Naturhistorien, og findes indrykket i 
sammes Skrifters andet Hefte.

H y p n u m.

1) Hypnum taxifolium. Den er nok i forste Stykke confunderet med
H. fyivaticum, og er, faavidt jeg veed, ikke adskilt fra den tilforn 
beskrevne H. adianthoides, uden deri, at den ikke er grenet, men har 
enkelte og ved Roden famlede Stammer, faml at Frocstilkene ikke fidde 
paa Stammernes Sider, men ved Grunden eller Roden. I det mind
ste har jeg Exemplarer af fa adan Skikkelse, der ellers fuldkommen ligne 
H. adianthoides, naar Fruetificalionen undtages, fom er bone.

2) Hypnum denticulatum, har jeg fundet midt i Maji paa Tuer og rän
dern Trcee i Sumper, decks med fuldkommen, deels med ufuldkommen 
Fructification. Den har folia pinnata duplicata, fu pe ri ora in fetam 
producta, inferiora minus acuta magisqve falcata, fetas fere un
ciales, rubicundas, capfulas oblongas, juniores erectas, aridas 
nutantes, opercula obtufa, calyptras ariftatas fere erectas. Bla
dene, font ere uden Nervus, sidde meest famlede i Grenenes yderste 
Spidse, som gemeeulig ere krumme. At den, som Weber skriver, 
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ogsaa blomstrer i October, kan rimelig sluttes deraf, ot jeg i Mast har 
fundet dens gamle og forrsrrede Frugtdele tilligemed de unge.

5) Hypnum complanatum, (ignei*  H. Tricho manes, og h een g er, lige
som den, som et Skioeg ued af Klipperne. Forssiellen er alene denne, 
ot dens Blade ikke ere indhule, men flade, mere spidse, samt mindre og 
mere adskilte; hele Verxten er og lcruger, med mere adssilte Grene, 
der ofte i Enden see ud fom Traade, decks uden, deels med meget faa 
og forflidte Blade. Uagtet den med H. Trichomanes er meget almin
delig, har jeg dog aldrig feet Frngtdelene paa den, men derimod ofte 
paa hiin. See forste Stykke No. 6.

9) Hypnum rutabulum. Blank dette Slags finder jeg den Forssiel, at 
de fleste have langagtige og spidse Blade med en Folde (plica) i Midten, 
ofte ogsaa flere paa Siderne; andre derimod ovale og foran stumpede eller 
afrundede Blade med en virkelig Seene i Midten, hvilken synes at veers 
den saa kaldte Rutabulum Rufeifolium. Samme tilleegger Dille- 
nius capfulas fu bro tu ndas, men det samme har jeg og fundet hos 
hiin med.de spidse Blade. Hos Weber tillægges ligeledes Rufeifo
lium, folia ovata, obtufa, item capitula fubrotunda, og hos 
Wei 6, capfuls breves, er afliv operculo roftrato, item folia 
ovato lanceolata, brevia, lata nervofa, som alksammen, none 
Bladene undtageS, ogsaa paster sig til hiin. Det syncs altsaa, at hele 
Forssiellen bestaaer i Bladenes Figur, og at de tykke og korte Kapster 
hos den sidste ogsaa kan findes hos hiin.

10) Hypnum filicinum. Af de tvende Verster, fem i forste Stykke un
der dette Navn ere onførte, er den større Art, som voxcr i Sumper, 
den, som dette Navn egentlig tilkommer, og den samme har jeg sidst i 
Mast fundet blomstrende med heie og bugtede Frscstilke, samt eylindrisse 
og noget heddende samt krumme Kapster lige efter Dilleuii Tegning 
Tab. 36. Pig. 19. A. Derimod er

11) Hypnum compreflum ikke den jeg meettfe, fom kun var en større Art 
af chrifta caftrenfis, men egentlig den i forrige Stykke No. 10 anførte 
mindre Art af H. filicinum, da den virkelig har pinnas rameas com- 
prefläs feu complicatas, famt apices furculorum curvas, fed non

ineras-
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incraflatas, item pinnulas, magis qvam in H. filicino, confer
tas et erectas. Den 24de Junii har jeg fundet den deelS i fuld Flor, 
deels affloreret. Cap fulte juniores tenues et erectæ, adultiores 
horizontales, fubarcuatæ, opercula obtufa, calyptræ ariftatæ.

16) Hypnum crifta caftrenfis, Slrudsfiorr Mossen, har jeg siden fundet i 
Flor forsi i Julii Maaned, dog nylig udsprungen, hvorfor Frugtdelene 
be fandtes noget anderledes, end Autores beskrive dem, nemlig capfulæ 
oblongæ erectæ, operculum fimiliter erectum, dimidia capfulæ 
longitudine. Det cv egentlig den Mosart, som, efter Hr. Willes Be- 
irrivclse over Sillejord Proesiegield, der kaageö og drikkes mod Vatterfok.

19) Hyp num cuprefTiforme. Deraf gives ved Elvebredde og Dcrmnin- 
ger en Arkforandring i Mcengde, som ncesien er ganske liggende, derhos 
langt rykkere eg af en mere mørk Farve, end den ordinaire. Den blom
strer midt i Julii med 9 a io Linier lange Frsestilke, capfulæ fuberectæ 
fubarcuatæ, opercula conica ob tufa, calyptræ ariftatæ nu tantes. 
Hos den ordinaire ere opercula mere tilspidsede, og calyptræ mere 
opreisie.

21) Hypnum fcorpioides ? Den jeg har kaldet saa, ligner Dillenii 
Tegning fuldkommen, men voxer, som sagt er, paa Stene og Klipper. 
Paa nogle af en tykkere Art, end andre, har jeg fundet ovale Blade med 
stuurp Spidse og uden Folde, hvorimod andre bavc langt bredere og t 
Enden spidse Blade med en Folde i Midten, og med mange smaa Pukler 
som et Srsv paa Bladene. Dens Frugkdcle har jeg ikke feer.

27) Hypnum rugofum, har mange Folder paa Bladene, og de famme 
ikke siddende ved bafin, men messt i Spidsen, og er ellers, naar Tyk« 
kelsen undtages, H. fcorpioides meget tilg , og ansees derfor af Weber 
som en Artforandring af famme. Midt i Junii har jeg sect den blom
strende med cn halv Tome lange Frsestilke, udspirende saavel af Hoved« 
Slammen som Grenene, lange og cylindriske Kapst r, korte fmale og 
spidse opercula. Ligcsaadanne Frugtdele har jeg fundet hos en mindre 
og finalere Art, denne ellers fuldkommen liig, og synes at vcere den af 
Weber onførte H. fcorpioides minus, hvilken han dog gier til eet 
med rugofum.

VTy'e Samling IV. B. E e c 28) Hyp-
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2g) Hyp num paluftre, har jeg sect fuldkommen blomstrende den 22de Maji.
31) Hypnum curtipendulum, har jeg endnu ikke sect med Fruc-ificalion. 

Men nt den i forste Stykke anførte virkelig er denne og ingen anden, 
stutter jeg deraf, nt den gemcenlig voxer med en lango ad Jorden liggende 
Stamme, hvorpaa Grenene sidde enten pan den ene Side alene, eller 
pan begge. Bladene ere oval tilspidsede, uden nogen kiendelig Seene
i Midten. En af dens mankeligste Egenffnber er den rode Stamme,
og de ligeledes rede Knoppe, hvormed den er besat, fuldkommen af 
SkikkUsc som Dillenii Tegning Tab. 43. Fig. 69. b, og blive nok 
intet andet end dens Perichætia port feceflum fetarum refidua, 
hvorom Weis melder Plant. Cryptog. pag. 249.

33) Hypnum illecebrum, voxer iblant Grorsset og Trorerne paa tørre En
ge, og blomstrer i September og October med stive Freestilke, ikke fuldt 
en Tome lange; har forst oprejste, siden liggende Knpster, lange smale 
og gemcenlig opadbeicde Horttcr (calyptras), og Dorkflerne ligeledes, 
ffiønt kortere. Den er bckiendt af sine trinde Skammer og ovale Blade, 
som her altid befindes at have et langt Haar eller Traad i Enden; det 
synes derfor underligt, at disse Traade ganske forbigaacs i Tegningerne 
snavel H06 Dillenitts, som i Flora Danica, og at Haller i hans Bc- 
stkrivelfe Enumerat. Stirp. Helv. pag. 101, 17. ß ikke melder et Ord 
derom. Derimod Driver Weber, at den har folia fæpius pilo ter
minata, som dog her altid findes saadanne.

34) Hypnum riparium. Den som sees liggende i Elvene fnsthorngende 
til Trorer eller Stene, har jeg ikke seet blomstrende; men den anden, 
som efter Dillenii Tegning har en liggende Stamme med oprejste Grene 
(See Tab. 40. Fig. 44. D), og voxer i Morngde ved Elvcbredde, blom
strer sidst i Maji, fuldkommen som Dillenii Tegning viser, alene at 
Frøcstilkene ere langt høiere, og sidde meget løse til de gamle forarldede 
Stammer og Grene, men ei til de friske og grønne. Den har ellers 
hceldende og noget krumme Kapster, samt coniffe og korte Dcekster. 
Dette stemmer ikke vel overcens med Webers og Weises Beskrivelser, 
som desuden pette dens Blomstringstid til Enden af Sommeren. Des
uagtet viser Dillenii Tegning og andre Omstændigheder, al den ikke kan

vcere 
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vcere nogen anden, end forommeldke H. riparium Dillenii D, eller ret
kere en Arkforandring deraf med hoiere Froestilke.

3 g) Hyp num velu tin um, blomstrer ikke alene om Hosten, men og i Mast. 
En Arkforandring af den sees her krybende paa Stene og raadenl Trote, 
hvor den vidt udbreder sig, er guul og skinnende, og b«c forst i Maji 
en halv Tome lange Froestilke med tykke og hceldende Kapstcr, samt coni- 
ffe og korte men spidse Dceksier, og ikke meget lange men spidse og noget 
ncdadboiede Hcetlcr eller calyptræ. Froestilkcne blive tilsidst sorte, og 
Kapsierne rodgule, saml ffinncnde som af Guld. Hertil foieS endnu 
nogle i forste Stykke uanforke, saafom:

45) Hypnum fylväticum, der voxer i stor Mcengde paa Vierge, som ere 
fugtige, og helst i Skygge af Trcrer. Den adskilles fra andre Hypna 
pinnata ved sin grenede Vaxt, lyse Farve og oval tilspidsede Blade 
uden nogen midtadgaaende Seene, som vige fra hinanden i Enderne, 
og faae Anseende af Savtander. Froestilkene, som sidde decks ved 
Roden, decls hoiere op paa Grenene, boere temmelig lange og hceldende 
Kapsier med spidse calyptræ, der i Spidsen enten ere op- eller nedad- 
boiede. Den blomstrer i Maji og Junii, og er anfort i Flora Nor veg. 
No. 1094, men i Registeret udeladt.

46) Hypnum lucens, sees mangesteds paa Biergene befugter af det ned- 
rindende Vand, men og ofte fortorrel; er lcengere, end de fleste Hypna 
pinnata, og grenet, og har folia lanceolata acuta, nervo non 
ci i vila, punctata pellucida. Froestilkcne, som udspringe ved Roden, 
ere korte, med cylindriffe Kapsier og Dceksier, som bagtil ere brede, 
men fortil langspidsige. De fortorrcdc Kapsier have hvide Teender. 
Saaledcs har jeg befundet den midt i Julii Manned.

47) Hypnum Rellatum, Dickfon Plant. Cryptogam. Fafc. 1. Tab. r, 
men ikke Schreberö Hypnum Rellatum, som Dickson mener. Det 
er det Synonymen, Hr. Prof. Wahl har tillagt denne Hypnum, som 
her voxer hyppig i Sumper, og synes ellers meget at ligne H. aqvat. 
prolixum, foliis ovatis, Dillenii Tab. 85. Fig. 20, fkiont han ei 
har dens Frugtdcle. Den er en liggende MoSart med oprciste Grene, 
ellers overall smal og trind, og ncesten enkelt uden Bigrene, dog' har

Ccc 2 den
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Len undertiden 2 a 3 faadanne i Toppene. Bladene, fom falde t«t kil 
hinanden, crc langagtig ovale og stumpe med cn knap kicndelig Seene 
og nogle Rynker. De 2Z Tome lange Freestilke sidde paa de forceloede 
Parter af Stammen, fom ligger i Mudderet, og er fort; Kapsierne ere 
asiange og n-ogel hcrldende; Dcrksierne, fom en fort, bred og i Enden 
spids Pyramide; Hakkerne (calyptræ), langfpidsige og omtrent af famme 
Lcengde fom Kapsierne.

48) Hypnum furculo erecto lanato, fupra incraffato, pinnulis ra
meis, foliis ovali-aciitis, ligner meest H. filicinum, og er merkvcer- 
dig of den ved Stammen og Bladene Hangende Uld, men tilforn afteg
net og bessreven i en til Selskabet for Naturhistorien indsendt Afhand
ling, hvorfor den her forbigaaes.

Jungerman ni å.

1) Jungerm. pulcherrima, er i forste Stykke anført isteden for J. ciliaris,
fem herved rettes. Vel ligner den ganske J. pulcherrima, faaledeS 
som den bessriveS i Webers Specileg. Flor. Gotting.; men da Teg
ningen hos Dillenius, fom han viser til, viger langt fra denne, og 
jeg desuden ikke studer deune faa kaldte J. pulcherrima anfort af andre, 
end ham alene, maae jeg overlade til andre at domme, hvorvidt disse to 
Baxter ere adssilte, og vil da kun sige, at den, jeg i forste Stykke har 
meent og bessrcvet, er ingen anden end J. ciliaris, og at den her falder 
mere oversisdig, end nogen anden.

2) Jung. Tamarifci. Dens nederste Blade ere langt mindre, end de over-
ste, og tildeels indsikaarne, sidde ikke heller faa kat tilsammen fom hine, 
der falde tott paa hinanden, og ere oste dobbelte eller toradige. Dens 
Aren sidde fom brede tungeagtige Flippe ved Bladenes Grund.

4) Jung, bicufpidåta, fandtes den rode Junii i fuld Flor, deels med lange 
Froestilke, deels med andre kortere derimellem. Dens oprejste Skeder 
vare med store kløftede Blade omgivne. Dens øvrige Blade sidde tcrt- 
lere, end paa J. bidentata, ere og mere fiirkantede, og have cn Ind- 
fficrrelfe font en Halvmaane, ellers punkterede og igiennemsigtige fom 
paa hiin.

5) Jung.
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5) Jung, trilobata, ligeledes funden i fuld Flor mod Slutningen af Junii 
Manned. Dcns Slammer eve lange, men finde, have folia pinnata 
q vad rata fæpi us trifida, men imellem dens firerdannede Blade sidde 
andre fmaa og treklsftede Blade, som synes vrere dens Seen eller 
auric 11 læ.

ii og l2) Jung, dilatata og complanata, ere i forste Stykke omvexlede, 
da Navnet af den sidste bør tittregges den forste, og ligeledes tvcrlimod. 
Begge liane hinanden, dog har den forste storre Blade, uden Aren, og 
en gren Farve, og er ellers en stad og bred Vcext, i Toppen noget bredere 
end nedenfor, og har rundagtig hiertedannede Blade med en knap kien- 
delig indadboiet Kant. J. complanata har derimod en mere violet Far
ve, famt tret paa hinanden faldende Blade paa Siderne, ci paa Fladen, 
samt kiendelige Aren. Forst i Julii Maaned har jeg feet dens Skeder i 
Toppene, der vare fiirkantede. Begge voxe overflodig paa Fieldsiderne.

8) Jung, viticulofa, beskrives rigtigere faaledes, at den mecst n rer mer sig 
til J. ai pien oides, staaer og undertiden opreist fom den, men adskiller 
sig dog derved, at Bladene cre mindre og ikke tandede, oftere fees den 
ganske liggende, som lange Strengler, med smaa runde vidtadskilte Bla
de, undertiden ogfaa ganske skilt ved sine Blade, og som Tcaade. Den 
voxer paa fugtige Bierge og i Sumper.

13) Jung, alpina, er temmelig stor, nogenledes opreist. meget grenet, og 
Grenene indviklede samt beklredte med ovale og spidse Blade, som sidde 
tret til Grenene, naar den er tør. Slammen er mørk og rodagtig, og 
bedrekker Klipperne til Fields.

15) Jung, rupeftris, er temmelig lang, smal og grenet, og bedrekker lige
ledes Klipperne. Den har folia capillaria falcata fecunda, og lig
ner deri Hypna foliis reflexis, men ere tillige sammenlagte, com
plicata.

16) Jung, nemorea, er en opreist, bladriig og firerdannet Vrext Nied ovale
Blade, Der nedentil ved bafin have et kiendeligt Are, omtrent Tredje
delen saa stort som Bladet, og erc tandede i Kanten. Den blomstrer
baade Vaar og Host, og voxer paa Bierge i Skovene. Hertil kommer
endnu folgende:

C c c 3 ao) Jung.



390 S. Fortegnelse over endeel Norffe Vorter, re.

21) Jung, varia, er en fort, tyk, opreist og grenet Vcext, bckladt med 
langagtige ovale Blade af ulige Skikkelse, nogle smaa og splittede, an
dre 4 a § gange ftørre, n ceste a qvadrate og tvef tøflede, hvilke i fa c om
give Skederne, fom sidde i Toppen, og have decks fangere, decks kortere 
Frocstilkc. Hos nogle Blade mcerkcö et opreist Are. Den fees mang
foldig paa raadent Trcee i September, og blomstrer i Maji.

22) Jung, refupinata, voxer paa Klipper ved Elvene, en halv Tome eller 
mere lang, som tiest enkelt uden Grene, ellers bekfadt meb ovale teet 
sammensiddende Blade, tildeels njcevne i Kanten, der nedencil have et 
Are eller Flip, nnsten halv faa stort som Bladet, om ikke større. Dens 
aabne Skeder har jeg faet i Julii Manned. Voxer og paa grceslose 
Steder i Lovskov.

23) Jung, albicans ? faer ud som en enkelt opreist Green, foliis alternis, 
ovato-lanceolatis (non late linearibus) nervo divifis, da de have 
en Fold, og under Microscop en virkelig lys Scene i Midten. I Top- 
pen bcer den trekantede Knoppe, omtrent fain Mnium pellucidum3 
men kil Aren har jeg ikke fundet Tegn. Den er af en hvidaglig Farve, 
og voxer paa raadcnt Troec.

24) Jung, platyphylla? har bugtet Stamme og temmelig store folia fubro
tun da , imbricata, inferne ad bafm auriculata, auriculis adpres- 
iis, et ut videtur femi lunatis, item rudimenta ramorum alterna. 
Bladene ere ikke ganske flade, men lidt concave, og ikke faa ganfae run
de, som paa J. dilatata og complanata 9?o. 11 og 12, adskiller sig og 
fra samme ved sin bugtede Stamme og (tørre Blade.

25) Jung, multifida, har cn smuk Anfaende af de mange oprejste Frocstilke, 
som den kfar ved Noden, hvorfra til alle Sider udspire en Hoben smale 
og liggende Stammer eller Stcengler, som cre ficerdannede, og Fibrene 
(pinnæ) igien splittede i mindre Parter; den har og cn smuk gron Farve; 
blomstrer i Maji, og voxer i fugtig Sandjord.

s6) Jung, undulata, er cn nogenledes stor og for Ainene fanlig og ffarbatv 
net V«xt, som voxer opreist paa sumpige Steder, ber ligner mecst Jung, 
nem o rea, men er (tørre og af morkere Farve. Bladene cre smaa, 
runde og concave, og Arene, fom sidde bag paa Stammen i lige Mel

lemrum,



391S. Fortegnelse over endeel Norffe Vcexter, rc. 

lemrum, runde og fom tynde Blade, der undertiden have en Kløft. 
Foruden Blade og Øren have Stammerne mange Fibriller, hvormed 

de feestes til hinanden.
27) Jung, lanceoiata, bcstaaer som tiest af en enkelt Stamme uden Grene, 

og er beklcrdt med runde, tykke, men ci punctcrede Blade, der sidde tort 
til hinanden (imbricata), tage nedenfra cfterhaanden af i S korrekse, og 
give den hele Vecxt c 11 lancetlig Skikkelse. I Spidsen boer den en lige
som med Pudder bcstroet Knop, siddende paa en kort Stilk, som synes 
vcere Hanplanten; andre Froekuoppe fandtes ikke i Julii og September, 
da jeg undersøgte den. Den voxer i Sumper.

De i forste Stykke No. 21 og 22 anforte Jungermanniæ udelades som uvisse. 

Pha fcum.

2) Phafcum cufpidatum Weberi, anført i forste Stykke, bliver udentvivl
Phafcum crispum Hedvig Tab. 9, som ganske ligner den. Efter 
hans Beskrivelse cr det trunculus foemineus, som beer de store Blade, 
men trunculus maris, som har de smaa; den med fine filamentis op
fyldte Knop hos den sidste, bliver olrsaa flos maris.

3) Phafcum curvicollum Hedvig. Tab. 11, fundet forst i October blank
Hypna paa Ficldene. Den gior en Gronsvcer eller Samling af Stam
mer 3 Linier lange og besatte med langagtig lancetlige, men ei spidfe 
Blade, fom have en midtadgaaende Scene, ere noget concave og igien- 
nemsigtige, skisnt Vcexten for blotte Hine cr mørf, og blot i Toppen grøn. 
Kapsierne ere aflang.unde oz noget hceldende; operculum er nedentil 
bredt, temmelig langt og lidet krumt. Calyptra fandtes ikke; Froe- 
stilken temmelig lang, noget hceldende og omgiven af Blade. Hedvigs 
Tegning i naturlig Størrelse ligner den ganske, men paa den forstørrede 
synes Stammen for kort, og Bladene for spidse.

Fontinalis.

1) Fontinalis minor F. N., ligner aldeles Gunnen Tegning Fl. Norv. 
Tab. 3. Den har folia gemina, ovato lanceoiata, acuminata, 
pellucida et trifariam imbricata. Men dens Knoppe har Gunnerus 

ikke 
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ikke seek, og jeg ikke heller, hvorfor den ei fuldkommen kan bestemmes. 
Vel qiveS ved Elvebredde og ved Siden af Vandgrofter en grovere Art, 
ganske liig Tegningen paa Fontinalis minor hos Dillenitts Tab. 33. 
Fig. 2, og som bær Knoppe i Toppen; men da jeg i disse Knoppe aldrig 
har sundet uden en Samling af Blade, og den i Det ovrige alt for meget 
ligner næstfolgende, vover jeg ei at udgive den for en egen Art.

2) Fontinalis antipyretica F. N., har, ligesom forrige, Blade paa tre 
Sider, der gier den trekantet. Dens Knoppe, som ikke sidde i Toppen, 
men imellem Bladene paa Stammen og Grenene, har jeg seek mod Slut
ningen af Julii Manned, fuldkommen faaledes som de hos Dillenitts 
forestilles, men da vare Bladene smalere, ei saa spidse, og mere tæt 
sammensiddende, da de ellers staae udbredte og adskilte. Den voxer paa 
Stene i Elvene, og ovenpaa Sumper, i den Mængde, at man gierne 
kunde fylde et Rum imellem en Skorsteen og Veggen, som i Sverrig 
skal være brugeligt for at hindre Ildebrand, men kan dog neppe, efter 
min Mening, udrette noget.

B1 a Ci a.

Blasta pufilla, ligner af ferste Anseende Marchantia polymorpha, men 
har stere Grene, fryndsede i Kanten, og i Midten tykkest, med en paa 
langs lobende Scene, og paa Fladen besprængt med merke Puncier. 
I Enden af Grenene sidde Blomsterne af Skikkelse font Bouteiller, 
nemlig runde nedenkil med smale Halse, hvilke her sees hele Sommeren 
igiennem, men modnes maaffee ikke forend i September, fom Oeder 
paastaaer. Den voxer ellers overstodig paa Siderne af Iordhuller, 
helst ved Elve og Damme.

Riccia.

1) Riccia glauca, ligner Jung, pingvis, men er mere tyk, fast og rodag
lig. I Midten, hvor den er tykkest, har den en midtadgaaende morte- 
red og puncteret Ophoielfe, hvori sindes indstnttet Free, som grsnne og 
blanke Gryn. Den besiaaer ellers af et Blad, foran dcelt i to eller 
flere Flige, og voxer paa raadcnt Træe i Sumper.

2) Riccia.
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2) Riccia minima, som jeg har fundet forst i September paa raadent Tr«e 
i Snmper, er en meget tyk og fast Vcrxt, meget uordentlig deelt i 
Strimler, der som ticst ere i Enden todeclte. Men de indflmtede Frse, 
som ffal findes hos den ligesom forrige, bleve den gang ikke efterseete.

Lichen.

6) Lichen nivalis. Den Artforandring paa Fyrretrcee, som Weker mel
der om, har jeg paa samme Trcre funder staaende opreist og udbredt som 
en Vifte med adskillige brede Flige^ Den er ellers smuk hvid og besprengt 
med sorte Prikker.

7) Lichen ciliaris, efter F. N. rar, voxer også a her paa Fjeldene, har
finale og med stive Haar omgivne Flige paa Siderne, og oventil fcutel- 
las pedicellatas, der ikke, som Gmmerus skriver, ere smaa, men 
tildccls meget store. I sin terre Tilstand er den heel bruun, men op- 
bledt i Vand blev den gron, da bleve ogsaa Skjoldene ovenpaa indhule, 
som sor vare stade.

8) Lichen fragilis ? er en liden eorallignende Mosart paa Biergene til
Fields, der er meget brcekkelig. Af de mange smaa Knuder eller Vor
ter, fom den har paa Siderne og i Toppen, seer te tt kruset ud, er alt- 
saa ikke glat, ikke heller trind, men meget mere fladagtig, og paa nogle 
Steder concav. Dens Farve er graa og noget bruunagtig; hist og her 
sees den ogsaa besprengt med rodbrune Puncter, foruden endeel rodbrune 
Huller, som den har i det overste.

9) Lichen Lactuca ? sidder paa Klipper og udhcengende Biergknolde, sour
en tynd igicnnemsiglig, haard, puklet, ffier og sort Skorpe etter Skind, 
som i Vand bliver gron og bled, og af Anseende som en Ulva. Den 
er ellers over og under glat, men har dog paa Overfladen nogle faa ad
spredte Skiolde, som fungi pedicellati rufFefcentes, hvorigicnnem 
g'aaer ct Hul. Den findes hos Weber, men ikke i Flora Danica 

eller Norvegica.
10) Lichen fblid u s lob a tus, lobis in tubulum convolutis, punctis 

elevatis et imp refits, er kun liden, haard, tyk graa, men fugtig 
msrkgren, og bestaaer af uordentlige Blade uden bestemt Figur, der

Yt\-c Samling IV. B. Ddd
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kg hcenge lidet sammen, og ere ofte sammenruldede fom en Tubus , fol- 
gelig oventil convene og indentil concave, og paa samme concave Side 
noget rodbrune. Hist og her paa Overfladen sees deels indtrykke Punc- 
ter, deels fmaa Ophoielser med ligesaadanne Puncter i Midten. Voxer 
i terre Bierghuller.

Agaricus.

1) Agaricus Kermefinus, Flora Dan. Tab. 715? voxer ved Siden af
Vandgrofter, ganffe liden med ophoret Hat og tyk Stilk, har Lameller 
af ulige Lcengde, og er heeligienncm carmoflnrod og flimig.

2) Agaricus eqveftris, Har flad og hvidagtig Hat, bruun i Midten, der
hos svovelgule Lameller, samt temmelig smal og bugtet Stilk. Hatten 
er glat, men dog noget skccllet, eller ligesom bcflreet med Avner. Voxer 
i Samling.

3) Agaricus lactiferus ? har en toppet og redbruun Hat, og redagtige La
meller med hvide Melkedraaber, noget adffilt fta en anden med flad Hat, 
men af samme Farve og med ligesaadanne Melkedraaber paa Lamellerne, 
som maaskce kan vcere A. piperatus.

4) Agaricus chanterellus, har noget convex Hat med indadbeiede Kanter;
Lameller, som ere grenede og lobe langt ud paa Stilken, som er kort og 
tyk; Farven er heel Pomcranrsguul.

5) Agaricus cinnamomeus, har en noget convex Hat, af Farve som Ca-
nelebark, med brandgule Lameller, samt tynd og guulagtig Stilk.

6) Agaricus campeftris. Hatten convex og skallet (men ikke altid, see
Flora Danica). Lamellerne ferst redagtige, saa graaagtig rode, til- 
stdst sorte.

7) Agaricus fcparatus, har noget convex eller fladagtig Hat, graa eller 
rodagtig graa Lameller, som ved bafin ere adskilte fra Stilken; denne 
er lang, oventil omgiven med en Ring (volva), og nedentil svibelagtig 
tyk. Den er ellers heel flimig og af middelmaadig Stsrrelse.

8) Agaricus dcliciofus, er over og under guul, dog oventil mere rodagtig
og rodspettet, som med Avner; Lamellerne gule; Stilken fort, tyk og 

rod- 
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rsdagkig. Naac den trykkes eller tygges, giver den af sig en guul Saft 
i Mcengde.

9) Agaricus violaceus, har toppet og blaaagtig Hat, meest om Kanterne,
ellers glat med msrke Lameller og blaa Stilk, hvorpaa ofre fees en red- 
6ruun Uld.

10) Agaricus betulinus? er acaulis dimidiatus, og har lamellas ana- 
ftomifantes af rsdbruun Farve, er ellers coriaceus, og har udenpaa 
Hatten adskillige zonas, af hvilke den i yderste Rand er guul, de efter- 
felgende mere eller mindre msrke, men alle kdne, dog meest den yderste. 
Sidder paa afhugne og ligeledes paa afbromdte Fyrrestammer, men an- 
fsrcs ikke i Flora Norvegica.

11) Agaricus Georgii ? synes vcrre den her vcxende middelmaadige Svamp 
ved Vcie, fom er smuk svovelguul heel igienncm, med kort og tyk Stilk 
as famme Farve. Hatten er flad og tyk, og Lamellerne ved et Syk ad
skilte fra Stilken.

12) Agaricus pileo conico fangvineo, margine lacero, lamellis al
bis , flipite flavo cratio. Flora Svecica §. 1233, sees her accurat 
efter Definitionen paa Engene om Hesten. Den er ellers kun liden med 
noget toppet Hat, splittet i Kanten; Lamellerne ere mere gule end hvide.

13) Agaricus campanulatus, liden, med klokkedannet, stimig, graastcibct 
og gicnncmfigtig Hat, hvide Lameller, lang bugtet Stilk, fom er glat 
og giennemfigtig; vejrer paa raadent Trace om Hestcn.

14) Agaricus qvinqvepartitus, middelmaadig stor, med besynderlige La
meller, der lobe sammen og forme sig ved Tvcervegge; Lamellerne brune. 
Hatten splittet i Kanten, redguul og stimig. Stilken tyk og kort.

15) Agaricus exflinctorius, alabasterhvid, med toppet og tilsidst flad Hat, 
og lugtet Stilk; er meget stimig, og falder i Skovene.

16) Agaricus, pileo turbinato, lamellis decurrentibus, ftipite cras-
- fi ut culo, ganske liig chanterellus, men langt mindre, og heel hvid;

vexer i Mamgde paa Engene i October, og seer langt fra ud som hvide 
Blomster.

D d d 2 Hydnurn.
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Hydnum.

Hydnum imbricatum, er heel hvid med ujcrvn og bugtet Hat, ueden un« 
der besat med mdhceugende Spirer eller Tagger. Stilken er kort- tyk 

eg bugtet.

Clavaria.

6) Clavaria militaris. Act. Nova Hafnienf Tom. i. Fig., ir, 12 it.
Flora Dan., voxer i Leergrund ved Fiffed^mmc blank Mnia ferpylli- 
folia. Den er kun 2 aZ Linier lang, har lange Rödder, en opreist 
smal og trind Stilk, omgivcn nedentil med et smalt Blad eller nyt Ud
skud som en Skeede, og har oventil el ludende rundagtigt Hoved, Har 
eller Kelle, samme kan ffilles fra Stilken, som har en Top svarende til 
et Hul i Kellen. Farven er gren og rodagtig, Kellen lidt mere rod og 
puncterer. SaaledeS har -cg befundet den sidst i Mast.

7) Clavaria ferrata vil jeg kalde en liden Bcrxt, som sees blank Junger-
mannias, bestaaende af mange ved Roden samlede, oprejste og teet sam
mensiddende Stilke eller Blade, lidet over 2 Linier lange, lancetlige og 
temmelig tykke, paa indadvendende Side lidt indhule, paa udvendige 
derimod convexe med en midtadgaaende Kiel eller ophoiet Rand, ellers 
paa Siderne temmelig stade og indskaarne som en Sav. For Resten 
ere de i begge Ender tilspidsede, altfaa i Midten tykkest, og hvor de 
samles nedentil, have de smaa trevlagtige Redder.

Lycoperdon.

Lycoperdon mortariforme vil jeg kalde en liden smuk Vcextpaa Bcerene af 
Rhamnus frangula. Paa disse Bcer sidde de i runde Klaser, og giore 
gule Pletter, som, naar de betragtes under Microscop, bestaaer af teet 
sammensiddcnde Baxter, af Fasthed som Clavariæ, og af Skikkelse som 
Mortere, stkiont uden Aabning. Den Rand, som omgiver dem oven
til, hvor Aabningen skulle vcere, for at giore Ligheden fuldkommen, er 
udstaaende, hvid og fryndset, men for Resten er den heeligiennem guul. 
Jndentil er den vel noget indhuul, men Free har jeg dog ikke kundet finde.

Peziza.
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Peziza.

5) Peziza patella, ev et Navn, jeg tillceggcr en Vcext, ikke storre end ct
Sandskorn, der knap kan eines, og feer fuldkommen ud fom det Slags 
Skeel, man kalder Patella, da den er aflang, indhuul, tynd, har ad
skillige giennemsigtige Striber paa langs indtil Centrum eller Spidsen, 
fom vender nedad, og har adlPillige traadagtige Rodder, hvormed den 
feester sig til Jungermannias og Hypna. Farven er pailleguul. Pe
ziza cava albida intus coccinea Flora Dan. Tab. 657, 2. ligner den 
i visse Stykker, men er ulige storre. Derimod gives her en anden, 
famme mere liig i Storrelfe, fkisnt af anden Farve. Den er indhuul 
fom en Skcral, uden Stilk, ellers blod og brcekkelig, uden og indenril 
glat, og alene lidt trevlet i Randen. Farven er morkebruun og uansee
lig, men Randen lidt lysere. Voxer paa raadent Trcrc.

6) Peziza infundibuliformis, operculata, feminibus pedicellatis re
pleta, voxer paa steile og fugtige Bierge, og er en af dc besynderligste, 
jeg har seer, da den ei alene er dannet som ct Steb, og staaer paa c 11 
kort Fod eller Stilk, men ogsaa deri ligner et Stob eller Kruus, ar den 
er plat oventil, og bedcekket med ct tyndt Laag, fom kan lettes op; endnu 
besynderligere er det, at den indenril er opfyldt med en halv Snees eller 
maasikee flere Froe, af Anseende som runde og flade Penge, der paa 
undre Side, som er lidt mere convex end hiin, have en temmelig lang 
Streg, hvormed de cre fcestcde til den indhule Vcextes Vaegge, og som 
jeg ikke har feel Lige til hos nogen Vcext. Skorrelsen er omtrent som 
paa en Kirfebcrrsteen, og Farven smudsig graa eller tuerf, Laaget og 
Freene undtagen, som cre hvide.

An-Ddd g


