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Fortegnelse
over

endeel Norffe Baxter/ tfar Cryptogamister,
fom et Tillstg til GunneRI

Flora Norvegica.

Forste Stykke.

Af

Hans

Strom.

Urter, som fattes i Gunneri Flora Norvegica, kan vel ikke udgisre

uoget betydeligt Antal, siden Trykningen af den anden Tome faa lange blev for
haler, at Forfatteren deri kunde indrykke sine sildigste Iagttagelser.
Det
Tillag, jeg her h-<r giort, bliver derfor kun liM, saalange man henseer til de
saa kaldte fuldkomne Baxter (Baxter af fuldkommen Fruckistcation), der i denne
Fortegnelse ikkun belobe sig til en SneeS Stykker.
Jeg har desuden ikke villet
nnfere uden det, jeg selv har seer og erfaret, uden at indlade mig i det, som
kan vare indrykket i de 4 sidste Stykker af den nye Flora Danica, so ni jeg
uagtet mange Lovter endnu ikke har havt den Lykke at see. Henseer man derimod
ril Cryptoqamisierne, som foruiedelst deres mindre Størrelse og farre ForskielsMarker, lettere kunne nndstye en Iagttagers Hine, maae Tallet nodvendig blive

porre.

At
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At anstille en neirre Undersogelse i denne Klasse af Urter, har derfor
fønflc vceret min Agt, og vet er allerede mange Aar stven jeg til den Ende an
skaffede mig fra Engelland, Tegningerne (ffiont ikke Texten) uf Dillenii kostbare
Verk de Mufcis, eller Hiftoria Mufcorum.
Imidlertid marked- jeg snart,
hvor utilstrakkcligt dette Middel var uden videre Tilhielp af Beskrivelser, hvorfor
Sagen stoed faa hen, indtil jeg fik Hallers enumeratio Stirpium Helvet. »
og Webers Specilegium Floræ Goetting., som fornemmelig handler ohi
Cryptogamister, og gav mig baade mere Lys i denne Materie, og Lyst at arbejde
deri.
Dog da enhver Sagkyndig let indseer, hvor vansselrgt det var, med saa
saa Hielpemidler ar trange ind i BotanikenS fineste Dele, saa kan let flulteS,
ot det manne koste nng dobbelt Arbeide, i en saa vanffelig Deel af Urte- Viden
skaben at bringe det til nogen Fuldkommenhed.
Desuden har jeg kun i 3 Aar
arbeidet derpaa, og har Aarsag at troe, at jeg i längere Tid kunde have ud
rettet langt mere.
Det er og virkelig mit Forfat, om Gud giver Liv og Hel
bred, nt fortsatte Arbeidet, og i Tanke, nt pan denne Prove kunde folge flere,
idet mindste et lidet Speciiegiqm eller Efterhost, maaffee og nogle Tegninger,
har jeg givet denne Fortegnelse Navn af det forste Stykke.
Noget besynderligt
og nyt vil vel neppe nogen vente af en Forfatter i mine Omstændigheder; jeg
lover ikke heller neget saadant, med mindre man dertil vil h.nregne de No. 4,
5, ir, 23, og 36 anforte Brya, Hypnum 43. Iungermannia r, 20, 21,
22, Clavaria No. 3, 4, 5, Pezvia 1 og 3.
De saa kaldte nye eller mindre
bekiendte Vcexter af denne Klasse, som GunneruS deelS af egen Erfaring deelS af
Flora Danica unserer, har jeg ligeledes for det meste fundet, ffisnt ikke alle,
da min Tid og Helbred ei har tilladt mig at bessge Steder af alle Slags Situ
ationer, ikkeheller de overste og hoieste Bierge, men kun lad-t mig noie med,
at klavre temmelig hoik i Field. Siderne.
Det er ellers i sig selv mcrrkeligt, og
noget, jeg her ikke kan forbigaae, at da andre Urter ikke findes uden hist og her
adspredte over det gansse Land, antrcrffeg Cryptoqamisterne, i far Mnia, Brya,
Hypna &c. samlede inden en gsnffe kort Omkreds.
Jeg har i det mindste
havt den Lykke, ar trceffe, om ikke alle, saa dog de allerfleste, i Fortegnelsen an
forte i en Omkreds af 3 Mile, og tvivler ikke paa, at jo de faa, som endnu
fattes, ville findes inden for samme Kreds, naar alle Steder af alle Slags
Situationer bleve noie underssgre, som i den korte Tid, jeg har arbeidet derpaa,
X x 3
ikke
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ikke har v«ret mueligt.
Jeg har dernoest moerket, at det ikke saa meget er
Herden i Luftens Region, som Forandring af Grund og Jordart, Vand og
Skygge, som virke paa disse Baxters Vaxt og Trivelse, og at man kan finde
dem, meget faa undtagne, i det lave saevelsom det hoie, sikisnt de fiefie i Horden
dog have en storre Vcext.
I Begyndelsen var mit Forseet, at udelade as Fortegn'.lscn, hvad GunneruS i fin Flora Nor veg. allerede har, men for eet og
andet lidet Tillågs Skyld i Henseende til Blomstrings-Tiden og deslige, har
jeg taget dem med, og med de Bogstaver F. N. udmcerket dem fra de ovrige,
som jeg selv har tillagt.
I Henseende til deres Navne og Orden, folger jeg Linne, som den meest
antagne Forganger, uden at indlade mig i de Forbedringer, som endeel nyere have
villet give hans System i dette Fag.
Saaledes seer jeg, at Weber, og andre
for ham, forkaste Genus Mnium, og henfore alle Mufci af dette Slags til
Brya og Hyp na, uagtet mange af dem virkelig synes ot have ForplantelseSs
dele, som ikke findes hos de andre, hvorpaa ogsaa her anforeS Exempler ved Mnium
i, 2, 3, 4, 13.
Men hvorfor han til samme Klasse hcnsorer Mnium purpu
reum cirrhatum og flere, hos hvilke flige Dele ikke findes, og som, saavidt
man veed, ikke i noget Vcesentligt, hvad Fructificationen angaaer, adssille fig fra
Brya, det er noget, som gives hans Tilhængere at betcrnke og mod Modstan
derne at forsvare.
I Henseende til Ordenen har jeg ligeledes fulgt Linne, men
dog varet nødt at afbryde den ved en og anden mcllemlsbende, som han ikke
har.
I deres Beskrivelse har jeg vceret kort, og ikkun anført deres Hovedcha«
rafter, efter det Begreb, jeg har giort mig derom, undtagen hvor et og andet
mindre bekiendt forekommer, da jeg af Fornødenhed har brugt noget stsrre Vidtlsftighed, og dette er da alt, hvad jeg i Forveicn har at erindre.

Nogle Urter af fuldkommen Fruetifikation.
Avena pubefcens? kalder jeg med nagen Tvivl en Havreart, omtrent af
Størrelse som Avena flavefcens, men som ikkun har i hver Knop 2 Blomster eller
Korn, hvert med sin brakkede Snerpe etter Arifta, og det honste og største
akne bafi pilofum.
Dens Blade ere flade og smalle.
Jeg har ellers ingen
Beskrivelse paa Avena pubefcens, hvorfor jeg ikke tilvisse kan sige, om det er

den eller ikke.

Cam-
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Campanula Trachelium, voxer ikke alene ester EgerS Beskrivelse
paa boarden Hamre, men og paa Kolberg i Mængde.
Campanula Cervicaria, ligeledes anført og kortelig beskreven i Egers

Beskrivelse.
Cichorium intybus.
Dentaria bulbifera,

See sammesteds.
Har Hr. Wille tilbragt mig fra Tellemarken,

Hvor den dog ikkun skal vox- i liden Mængde.
Hieracium aurantiacum, har Hr. Wille ligeledes'tilbragt mig mange
smukke Exemplarer as fra Tellemarken, hvor den er bekiendt under det Navn
Timmeltcrre.
Jeg har neie lignet den med Hierac. No. 6. pag. 743, Hall.
Enumerat. Stirp. Helv., og finder den med samme fuldkommen overeenstemmende; og denne er igien, saavidt jeg veed, H. aurantiacum Linnei.
Hydnum parafiticum, Dont Crypt ogamist, anferes dog her af Hr.
Willes Beskrivelse over Sillejord, og er mig af ham foreviist.
Filago arvenfis.
See Egers Beskrivelse.
Gnaphalii Sylvatici Varietas minor alpina, som Linne ommelder
i sin nyeste Udgave nf Sy ft. Naturæ, og synes nt være den samme, som Gnaph.
6. Hall. enum. pag. 700.
I det mindste passer Hallers Beskrivelse neie til
den, og da han ligner den med næst soregaaende, som bliver Gnaph. Sylvat.
Linnei bestyrkes jeg i den Mening, at den er samme Urt, som de begge tale
om.
Den er ellers kun en Halv Finger hoi, og sidder i Klynger eller mange
samlede ved Roden.
Hr. Wille har ligeledes tilbragt mig denne fra Telle

marken.
Ifoetes lacuftris F. N.
Deraf tilsendte Hr. Wille mig ferst nogle
Exemplarer fra Tellemarken under det Navn Tang, og samme havde visse ved
hængende utriculi, der syntes sammenfatte as fine Bladstilke.
Inden i samme
fandtes et Vand7Insect as Krabbe-Arten, som havde 2 Par Fclehorn, dct
ene Par meget langt og fiint, 3 Par Fsdder, de 2 Par smalle, men det Zdie
og forreste bredere med et endnu bredere Led og en bevægelig Kloe foran.
I
Rumpen sad 2 fine Spidser. Mere kunde ikke adskilles, da Vcexten var sortsrret og
sammenklemt.
Ved min Reise til Tellemarken 1787 fandt jeg den der lige
ledes sidst i Junii, men uden stige, utriculi.
Man gav den der samme Navn,
og benyttede sig af den til Foder for Qvreget om Vinteren, uaar Vandet var

lavt
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Iwt oq aabent i visse faa kaldte Voaker, hvor Isen holder sig aaben; paa andre

Tider funtre man ikke komme til den.
Juncus articulatus, Varietas vivipara.
See Hr. Willes Beffrivelse over Sillejord.
Den er kun kort, men barer i Toppen en stor Busk as
Blade, som giver den en artig og ganffe fremmed Udseende.
Lathyrus Sylveftris.
See Egers Beskrivelse.
Den kommer nsie
overeens med Figuren Fl. Dan. Tab. 325, men anseres der ikkun sow en Dansk,

ei Norsk Urt.
Lithospermum Officinale, er ikke alene of mig selv funden vildvoxende (See Egers Beskrivelse) men er mig og siden tilsendt as Hr. Prof. Thor-

stensen paa KongSberg, som en der i Egnen vildvoxende Urt.
Matricaria Parthenium, er mig fra Tellemarken tilbragt as Hr.
Wille.
Monotrapa Hypopythis, fandt jeg i fuld Flor den 12 September
1787 i Bierg-Siden ovenfor Gaarden Asker paa Eger.
Den havde 7 Blom

ster i Toppen, af Hvilke den overste og største bar 10 Stev-Pinde, men de an
dre kun 6 eller 7.
Nogle af dem vare hvide, andre sorte.
Phyteuma Spicata, er temmelig almindelig i visse Field-Dale i Telle
marken, hvor dens skionne og spiselige Rod er bekiendt under det Navn Vadderod. . See Hr. Wille om Sillejord.
Efter hans Beretning skal den i
mange Henseender patriotiske Herr Iustitöraad og Foged ElMlMUNN have i
Sinde, at anlcegge Plantage deraf, hvorved maaskee fortiende at iagttages, hvad
Hr. Jorlin lkriver i hans fordanffede Urte- og Kiekken.'Have S. 15, at den,
faaet om Hosten, kommer bedre op end oni Vaaren.
Prunus avium, Fuglebttk.
At den voxer vildt paa HesthammerHen i det Vand Ekern, har jeg allerede viist Egers Beffr.S. 275. Jeg har og
siden havt B«r og Blade deraf, som begge vise, at den er Fugle-Bceren.

Ranunculus nivalis, Varietas flore luteo, der kommer noie overeens
med Ranunc. 13 Hali. enum. pag. 327. hvorom Haller skriver: parum å

priori (fc. nivali) differt, ikkun Heiden er ftørre, Bladene neden til mere
spids udf^aarne, med mere.
Den har ikkun en eneste stor og quilt Blomst, og
er funden i Tellemarken af Hr. Wille.
Exemplar af den, saavelsom Gnaph.
Syl-

-
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Sylvat. variet. Med nogle flere har jeg sendt til de Herrer Professorer Wahl og

Retzius.
Rumex aqvaticus, voxer i Vandboekke og Skygge af Trcrer paa Egers
Preeftegaard.
Mange af deus Blade ere i Spidsen udskaarne som en Tap,
eller scrrffilt lidet Blad, som synes at vare en Virkning af visse Inftcters Sting.
Selinum fylveftre. See Egers item Sillejords Bessrivelfe.
Seliiium lactefcens anfores ligeledes af Hr. Wille, ffisntjeg har ikke
seek ben.
Sifymbrium Islandicum. See Egers Beskrivelse, hvorved dette rettes,
at den ikke altid voxer mindre her, end Tegningen i Fl. Dan. viser, men ofte
ligesaa flor, om ikke flsrre, ffisnt den da gemeenlig er meget af Insecter igiennemstukket og hullet.
Tragopogon pratenfe, anfsreS vel i F.l^. blandt Ssndenfieldffe Urter,
men kun efter Rami Vidnesbyrd, hvortil jeg her kan fsie mit eget, da Hr.
Wille har tilbragt mig mange deraf fra Ringerige.
Typha latifolia voxer i temmelig Mcengde i Lier Sogn noer Drammen,
hvor dens Blomster-Duske eller Froe-Huse (forstaae de nederste eller Hun-Blom
sterne) bruges til ar rense og pudse Fleiel, Manskester og deslige, til hvilket
Brug de og der kisbeS af Hollænderne.
Et Stykke af Roret lader man blive
siddende som et Skaft, skiont man og betiener sig deraf ril smaa Karbaand. Det
Navn, man der giver den, er Sievledoir, fordi dens Samling af Froehuse,
som ligneö ved Duun, udgior en lang Cylinder, fom det trinde Redskab Kievle,
hvormed man i Norge bager Fladbrod.

Cryptogamister.
Mnium.
i. Mnium pellucidum, F. N. findes allerede i Maji Med saadanne
runde Knopper, som Dillenii Tegning viser, og af Linne holdes for HunKnopper.
Jeg har og funder den just fom H ller har den aftegnet, decls med
fmaa Skaale eller Borgere i Toppen, decls med lange og smalle Cap fulis erectis
(font er dens sædvanligste Skikkelse), deels Capfulis cornutis feu bicor
nibus.
Dens Blade er oven og nedentil mindst, i Midten sterst.

Py

2. M.

354

£ Fortegnelse over endeel Norsse Vagter.

2. M. fontanum F. N. voxer ikke alene ved Vandfader paa Fjeldene
fhvyr jeg dog ikke her har sect den), men og i Sumpe i det Lave, hvor der dog
synes ar vcrre koldt Vand i Grunden, item paa brane Bierge, hvor Vand ud
rinder i Mængde.
Paa sidste Sted har jeg dog kun seek den kort, og med de
faa kaldte Hun-Blomster i Toppen, nemlig med Stierne-Blade og en Aabning
i Midten, hvori indeholdes et redt Froe.
Dens runde Kapfler har jeg ikkun
fundet fortsrrede i Sumpe.
3. M. paluftre, F. N. voxer i Mamgde paa Tuer ved staaende Vand,
ffiont jeg og har funder den allersverst paa et temmelig heil Bierg, og det i
fuld Flor sidst t Junii Manned.
Derimod har jeg stet den midt t Majj med
fe tis fæmineis, faaledes fom Dillenjus har den aftegnet.
Tab. 31. Fig. 3.
D. endog paa temmelig terre Groesgange, item med Stierne-Blade i Toppen
vg en merk Aabning i Midttn, hvori lyntes at sidde et Slags Free.

4. M. androgynum, F. N. kaldes faa, fordi den har fetas mafculinas et fæmineas paa famme Sramme, ssisnt paa adffilte Grene, naar M. '
pellucid, har dem paa adffilte Stammer. Saaledes har jeg funder den baade
i Begyndelsen og Midten af September paa raaddent Trcee ved Sumpe.
Den
er ellers kigefom M. pellucid, en af de mindste i sit Slags.
5. M. purpureum, F. N.
Den fees silde paa Hesten og mod Vin
teren med fétis gbfqve capfulis (Blomsterstilke uden Knoppe etter Kapfler)
og faafnart Sneen gaaer af om Vaaren, staser den i fuld Flor.
Den har ikke
alene rode Stilke og Kapfler, men og sildigen paa Sommeren, naar den fore
terres, rede elf r rodbrune Stammer og Blade, faa den deraf kan tiendes langt
fra.
Paa Torv ved Siden af Veie, og ellers paa andre Steder, voxer den i
Mcrngde; jeg har og stet gamle Spaantage tcet befat deraf.

6. M. fetaceum, er liden med enkelte furculi eller Stammer uden Grene,
Bladene ovate og spidse, og krolle sig, naar de korreg, har ellers fine Blomster
stilke og fmalle oprejste Kapfler, blomstrer om Sommeren og voxer paa grasgroede
Leer-Dynger, men fees kun sielden.

7* M. cirrhatum, ligeledes en liden fiin Moftart, med fmaa i Toppen ,
stierncdannede og fammenkrellede Blade, fom ei er almindelig. Den blomstrer
»m Sommeren, og voxer, ligesom forrige, merst paa Leer.

12. M.
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8- M. annotinum, -F. N. vox r d«?cls i hule og ffyggesulde Skeder,
som Dill. Tegning Tab. 50, fig. 68. E. forestiller den, og det endog hæn
gende og med Toppen nedvendt, deels storre med Blomsterstilke og Kaster, som Fig.
ead. F. viser.
Den forste har jeg ikke feet blomstrende, mer« den anden pa«
fugtige Steder baade Vaar og Host.
At de begge ff ude voere een og samme
V«xt, beroer paa Dillenii Vidnesbyrd, da jeg for min P^rt har intet Beviis
derpaa.
Ellers har jeg mcrrket, ot dens Blomsterstilke udspire ved Roden af de
gagile Stammer, og dette er nok Grunden til det Tilnavn annotinum.
9. M. hornum, er stor med stiernedannede Blade i Toppen, har cp$
reist, og gcmecnlig enkelte Stammer, samt tykke Blad-, lidet savede j Kanten.
Nedentil ere de gierne forterrede og brunrode. Naar Bladene torreo, fretie de
sig tilsammen som paa Bryum undulatum. Den blomstrer tidlig om Foraant,
og har ikke alene homgende Kapfler, men og acumina operculorum enten op
ruste eller bolede til een Side, som ikke sees as Dille»,ii Tegning.
10. M. crudum, F. N. voxer i uendelig Mængde paa fugtige og flkyggefulde Steder, og har enkelte Stammer, samt de fleste Blade samlede i Toppen.
Den blomstrer om Foraaret eller tidlig paa Sommeren, og barer, ligesom den
forrige, sine Blomsterstilke i Toppen med hängende Kapfler.
ir. M. py riforme, har capfulas pyriformes og meget lange og
smalle Blade, som Dillenii Tegning viser, men der er og en anden med hoiere
Blomsterstilk, bredere og kortere Blade, og ei saa poercdannede Kapfler, som jeg
har fundet blomstrende ferst i Majil
Denne, som forestilles Dill. Tab. 50.
Fig. 61, ansecr Weber for en Artfora»,dring ak den forrige, og kalder dem Bry 11411
aulum majus & minus, fordi de have fetas aureo -iplendentes, hvilket
dog flere have tilfcelles med dem. Undertiden har jeg fundet den sidstes Blomster
stilke hele 3 Tommer lange, saa man let ktlnde rage den for B. trichoides, hvis
ikke dens hängende og pceredannede Kapfler eller Blomster havde viist det mobs
satte.
De voxe ellers begge ved Kul. Miler d: Steder, hvor Tr«e brandes
ril Kuk.
12. M. polytrichoides, feer ttb fbmPolytrichumcommune, BisrneMoftn, men er kortere, har og lodne Kapfler ell-r Kapsel-Datter (calyptras)

s m den, men trinde Kapfler, og jevntykke Blade, som ere indffaarne paa begge
Sider som en Sav.

Voxer i Sandbakker, og blomstrer i August.
Y y 2
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IZ. M. Serpyllifolium, F. N. hvor dog et meldes om dens Varie
teter, punctatum, cufpidatum, proliferum og undulatum, fom dog
andre uven Tvivl med bedre Grund giere til adffilte Species. Disse findes her
alle meest i vaade og sumpige Steder. Nogle Artforandringcr, om man saa vil
kalde dem, synes Aurores at forbigaae, saasom den Dill, har Tab. 53. Kig.
go, der adffiller sig fra Cuspidatum ved sine mere langagtige og i Enden stumpe
Blade, samt mere aflange og spidse Kapster.
Bryum ftellare rofeum pen
dulum minus Dill. Tab. 52. Fig. 78, bliver nok den lille rosenrode Art,
med Knoppe i Stammernes Toppe, hvori indeholdes mange gronne og langag
tige Froe, og ved Noden nf samme Stammer udspire fetæ met) hcrngende Kapster.

Mange sandige Jordbakker sees om Vaaren begroede med denne lille Mose-Art,
og see derover ganffe purpmsarvede ud.
14. M. triqvetrum F. N. vexr i Sumpe med enkelte og lange Stam
mer, der i Toppen dele sig i Grene, de sidste gronne, men hine sorte og smaldede. Den blomstrer tidlig om Sommeren med (uiiqe Blomst rstilke og krumme
Kapster, som udspire fra den nederste og ældste Deel af Stammen.
15. M. fiffum Linn., Jungermannia bidentata Weber, har liggende
Stammer, og Blade splittede i 2 Parker, der finne ud som Teender. Den beerer
smaa Stilke med Knopper som Bar, men, om jeg erindrer ret, har jeg og sect
deus Skeder (thecas) som paa andre Iungermanniæ i fuld Flor i August,
stiont det og kan vare, at jeg har konfunderet den med en anden.
gan|Te liden.

Den er ellers

16. M. Jungermannia Linn., Iungerm. Cochleariformis Weber,

er ligeledes

ganste liden med bugtede Stammer ogBlade indhule som en Skee, som
paa den Urt Cochleare, har ellers mange foranderlige Skikkelser, som Dillenii
Tegning viser Tab. 69. Fig. 1. a — i, og som jeg ofte har fundet samlede
paa rgaddeut Trae.
Dens alternatin'! siddende O rer (auricula?) paa undre
Side, har jeg fundet tvekloftede (Semibifidæ), som synes at stride imod Linnei
Bestrivelse i hans Fl. Svec.
17. M. hygrometricum. F. N. har ingen Stamme, men alle Bla
dene siddende j Knoppe ved Roden, og det jaa-tcrt, at man har Moie for at
stille dem ad.
Bladene have lange Spidser i Enden, ag de krumme Blomster

stilke
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Mfe hängende Kapfler med krumme Dækker (opercula). Den voxer paa Bierge
og Clipper, og blomstrer tidlig om Foraaret.
18. M. Trichomanes. F. N. er en liden Mose-Art, der har folia
pinnata obtufa, som den Vcext Trichomanes, den barer Navn as.
Weber
kalder den Iungermannia Trichomanes, til hvilken Slagt den og syneö at
henhore.

Bryum.

1. Bryum apocarpum. F.N. har opreiste, grenede og morke Stammer,
med rode Knopper i Toppen af Stammerne, hvori den synes at nærme sigtil
visse Mnia.
Bladene ere lancetlige og kioldannede, med en undlad gaaende
Sene.
Den voxer i Mængde saavel paa Bierge, som Klipper i Elvene, som
af Vandet overskylles.
2. B. flriatum, Doyer baade paa Bierge og Træer, baade med Capfulis
feflllibus og pedicellatis, som giore 2 adskilte Artforandringer. Weber vil end
og deraf giore 2 adskilte Species, fordi den forste skal have en mibtad gaaende
Sene paa Bladene og mere spidse opercula. Men paa alle de Exemplarer, jeg
har, finder jegen saadan midtad gaaende Sene, og paa de fleste ere opercula borte.
Det, som meest udmarker dem alle, er deres lodne og stribede Calyptræ.
g. B. pomiforme F. N.
Deraf gives 2, om ikke flere Forandringer,
en liden, som voxer paa Jordbakker i det Lave, og en 3 til 4 gange storre, som
ikke ses uden paa Field-Siderne, hvor den voxer i storste Overflodighed. Denne
sidste har ellers mange Forandringer, med tattere eller mere adskilte Blade,
som undertiden ere stiernedannede i Toppen, undertiden igien vendte til een Side,
som B. heteromall. Blomsterstilkene ere nu kortere, nu längere, og de æblerunde Kapfler nu store, nu meget fin9o.
Den med adspredte Blade (foliis
raris fparfis) har jeg fundet 4 til 5 Tommer hoi, hvoraf der, der sad i Jorden,
dog udgiorde det halve, den samme bærer og meget smaa Kapfler imod hine.
Den blomstrer baade Vaar og Host.
4. B. Norvegicum. F. N. item Flora Dan. Tab. 538, 3. adskiller
sig fra den foregaaende deri, at den har kortere Blomsterstilke, og de samme ikke
siddende i Toppen, men paa Siden; de runde Kapfler ere og stedse stribede,
som hos hine ikke mærkes, uden naar de blive gamle og sorterrede.
Ved St.

P y 3
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Hans Tid, da jeg fandt den paa Veien fra Kongsberg til Tellemarken, vare Kaps
flerne dog temmelig forterkede. Ellers forrekom den der paa nogle Steder ncesten
ligesaa hsi, fom den stsrre Art af B. pomiforme, og havde folia heteromalla, som ikke mcrrkeS hos den lille Art, fom staser aftegnet i Flora
Danica.

5. B. Hyperboreum F. N. item Flora Dan. Tab. 538, »i. syne s,
ligesom forrige, ikke at vare funden udenfor Norge, og fortiener derfor en
vidtloftigere B-skrivelse, som mig synes kan blive saadan: Surculi fimplices
recti, femiunciales, folia capillaria in fumitate magis congefta, fetæ
bi-vel trilineares e fumitate furculorum, capfulæ fphæroideæ f. ovatæ,
fufcæ; calyptra acuminata obliqva, operculo fimiliter acuminato obliqvo, oris capfularum ciliatis. Den 21de Maji fandt jeg den i fuld Flor,
paa en steil Klippe, temmelig Heit i Field-Siven ovenfor Gaarden Hobbelstad
paa Eger, hvor den voxre i Mcenqde, wen andensteds har jeg ikke feet den,
6. B. pyriforme F. N. kaldes faa af Kapsten, fom er pceredannet, og
staaer epreist paa en Blomsterstilk, fom undertiden, men ikke altid, er faa
kort, fem den forestilles i Flora Dan., Bladene erc lyse, fom paa Mnia,
ved en midtad gaaende Sene.
Den vejrer i Skygge paa Jordbakker, og blom
strer i Julii Maaned.

7.

B. exftinctorium F. N. har dette besynderlige, at Calyptra be-

dcekker den hele Kapsel, og seer ud som en spids opad gaaende Hatte. Gunnerus
skriver, at den voxcr in areno fis, hvorimod jeg altid har fnnM den blandt
andre Mose-Arter paa steile Klipper.
Den blomstrer baade i Maji oa Sep
tember.
Den, jeg her mener, er den (terre Art, fom Dilleuius har Tab. 45,
Fig. 9, den lille, Fig. 8, har jeg derimod ikke seek.
8. B. fu bulat um, har mange toet sammen siddende korte Stammer, med
stiernedannede Blade i Toppen, hvorimod den nedentil beklædes med mindre og mestendecls fortorrede Blade; alle ere ovale og spidse.
Ister tiendes den af sine
lange opreiste og cylindriske Kapster, og blomstrer, om jeg erindrer ret, om
S omnieren.

9. B. rurale, F. N. kiendes af sine concave og nedadbsiede Blade,
med et endnu mere nedboiet og hvidt Haar i Enden.
Den vejrer mangfoldig
paa
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pga Biergene, og blomstrer i Maji, med lange og smalle Kapsler, og ligesaa
lange, famt hceldende Calyptris.

10. B. murale.
Dens Blade have et hvidt Haar i Enden, ligesom
ncestforegaaende, men derimod har den ingen Stamme, da alle Bladene sidde
samlede ved Roden.
Den voxer paa Mure og Leer, og blomstrer i August; er
ellers ganffe liden imod forrige.
11. B. foliis ovatis, membranaceis obtufis, Dill. Tab. 85,
Fig. 19. lianer meget en liden Mose-Art, som sidder paa Mure med forrige,
og kan beskrives saaledes.
Den cr acaulon, stelden fubcaulefcens, foliis
ovatis obtufis, crafliufculis, membranaceis, in primis inferne pel
lucidis , concavis & convolutis, fetam includentibus vix femiuncialem, flavam, pellucidam, bafi tuberculatam.
Capfulæ longæ cy
lindrical erectæ; calyptra ariftata apice attenuata & fæpe hamata;
operculum elongatum fubarcuatum obtufum; blomstrer i Julii og Au
gust.
Bryum humile, pilis carens, viride & pellucidum Dill. Tab.
45. Fig. 15. -føn den ikke v«re, da samme er caulefcens, har for lange
opercula, og Blade, der ikke ere stumpe nok og afrundede som disse.
12^ B. fcoparium, en af de storste og groveste, med mange Blade,
som i Toppen vende til een Side, og blomstrer om Sommeren.
Uagtet den er
en af de almindeligste i Skovmarkene, er den dog i F. N. forglemt.

\ 13. B. Undulatum, ligeledes almindelig, og blomstrer om Hosten.
Den kiendes af sine bolgaqrige og hoie Blomsterstilke, hvis Kapster bsie sig indad,
og gemeenlig alle til een Side, som gier den kiendelig langt fra.
Undertiden er
fcetr prolifer, da der af de gamle Blad-Duske udspire nye i samme Pyramide
sorm som hine; savnes i F. N.
14. B. Glaucum. Endskiont den voxer temmelig almindelig paa Fieldstderne, har jeg dog ei fundet den, uden med forkorrede Blomsterstilke i Maj, hvoraf
jeg stutter, ak ben havde blomstrer Hosten forud.
Derved sornam jeg dog, at
Blomsterstilkene ikke altid sidde i Stammernes overste Toppe, efter Dillenii Teg
ning, men i Midten.
Den har alle Bladene samlede pag korte Stammer, som
tre meget brcrkkelige, men stikke dybt i Jorden, og deraf kommer der, ar de i
Dillenii Figur sorestilles saa lange,

i§. B.

z6o

S.
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15. B. pellucidum.
Dens Stammer ere oprejste, sielden grenede,
og alene oventil grsnne, men nedentil for der meste forte og smudsede.
Bla
dene ere kisldannede, qiennemsigtige og nedbsiede; Blomsterstilkene korte, Kap
sterne ovale og nedbsiede, og opercula pyramiddannede.
Den voxer paKllpper i Elverne, og blomstrer i September.
16. B. aciculare, sidder i stor Mcmgde paa Stene og Klipper i El
vene, og ligner B. hypnoides, men er uden hvid Loddenhed, ellers heel fort,
og alene i det oversts grsn.
Midt i October har jeg fundet den blomstrende
med korte fetis i Toppene, cap fulis erectis, craffis luteis, calyptris acu
minatis luteis, inferne atro-dentatis; ellers har jeg og feet den blomstre i
Maji.
Dcn er egentlig B. aciculare aqvaticum Weber.
Men fxr gives
og en anden hoiere, mere gren, og med Grenene vendte til een Side, item fo
liis magis fecundis, som er den egentlige B. aciculare montanum.
17. B. flexuofum, tiendes deraf, at et alene dens Blomsterstilke som
oftest ere bugtede, men at dens lange Blade beie sig til een af Siderne; den lig
ner altjaa deri den cfterfolgende B.heterom., men kan dog let skilles fra samme
ved sin hoiere Vcext, samt tykkere, storre og mere morke Blade.
Den voxer
paa raaddent Trete i Sumpe, og da jeg har fundet den med focterrede Blom
sterstilke og Kapster ved St. Hans Tid, stutter jeg, at den blomstrer om

Vaaren.
18. B. heteromallum, er en liden guul Mose-Art, med haarfine og til
en af Siderne vendte Blade, fom voxer overalt paa bratte Iord-Voegge ved
Siderne af dybe Veie.
Den har rode Blomsterstilke, med morke og oprejste
Kapster, og blomstrer i August og September.
Saa hsi og med saa lange
Blade, fom Dill, afregner den, har jeg ikke feet den uden af og til paa Field-Siderne; ikke heller har jeg fundet dens Kapster saaledcS hoeldende fom hans.
19. B. tortuofum, er en maadelig hsi og oprejst Mose-Art, der ad
skiller sig fra andre ved sine sammenkrellede, isair i Toppen indviklede og ofte
stiernedannede Blade.
Den har oprejste fmalle og spidse Kapster, er almin
delig paa Fjeld-Siderne, og blomstrer om Hosten.
20. B. truncatulum, er liden, i Toppen stieruedaimet, og har et Haar

i

Enden afBladene, som ere temmelig brede og ovale.
Dcns Kapster har jeg
fundet heddende, ventelig af TElde, da de ellers ere oprejste,
Sir Navn har
den
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den deraf, at Kapsierne, naar opercula falde af, etc tv cerre i Enden; men
at Gunnerus kalder den Salomons Jsop, kommer deraf, at den voxer paa
Murene i Jodeland, og holdes fer at vare den saa kaldte Jsop (rettere Mos)
som udvoxer af Vceggen, og som Salomon kiendte. 1 Kong. 4 Cap.
21. B. viridulum F. N. voxer som en Bust, eller Urtekost, med hoigrsnue smalle og noget krollede Blade, som sidde meest samlede i Toppen. Den
har korte Blomsterstilke, og oprejste Kapsier, som ved TElde blive sorte, fTiøut
opercula endnu ere grsnne, samt spidse calyptras og opercula; voxer almin
delig baade paa Bierge og i det Lave, og blomstrer baade i Maji og September.
I det Lave er den kun kort, men paa Field-Siderne kan den findes henvcd
i Tomme hoi.
22. B. paludofum, ligner forrige i Henseende til Fructificationen, men

er meget mindre, og har kun nogle gule, vidt udbredte og haarfine Blade ved No
den uden Stamme eller Stcrngel, dog har jeg seek nogle smaa Stangler udspire
ved Roden, med en Blad-Dnst i Toppen ligesom paa B. viridulum, som
gier Webers Mening rimelig, ar den er en Artforandring deraf.
Forst i Sep
tember har jeg fundet den blomstrende blandt ^ungerrnanniasog andre smaaMoseArier ved Sumpe.
23. B. capillaceis foliis, operculo falcato conico? Haller enu

merat. pag. 1,10. ligner meget en Uden guul og smuk Mose-Art, som jeg i
Julii Maaned fandt blomstrende ved Suurbronden paa Sande i Jarlsberg Grevstab; thi da samme Brond har hore Bredde, bedcekkede af en vitriolst og kieSagtig Skorpe, var samme Skorpe just bevoxet af denne Mose-Art, som saaledeö kan bestrives: caules conferti crefti, bi-V. trilineares, foliis caulinis raris, in fumitate congefiis, folia capillacea inferne dilatata ner
vo non divifa, fuma longitudine caulis, ficcitate paulisper crispata,
lutea, feta c fumitate caulis femiuncialis, lutea diaphana, ficcitate
fpiraliter contorta , capfula oblongo-ovata pellucida erecta, ücca
emarcida rugofa & arcuata, annulo cindta, operculum obliqvum,
ex bafi latiufcula longam & ficcitate femper arcuatam acum emittens.
Det, som ister stiller den fra B. viridulum, er dens korte og mindre med Blade

bevoxne Stamme, dens langt mindre krollede og dog efter Proportion lcengere
Blade, dens omdreiede feta, dens oventil rykkere Kapfler med en Ring om,
Z r
og
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og deus buedannede opercula.
Fra B. heteromallum kan den endn«
lettere adskilles. Det eneste, som mangler i Beffrivelstu, er, ar jeg ikke fik Tid
at underssge den gauffe friff, men forsi efterår den var forterret, og havde tabr
sine calyptras.
24. B. hypnoides. F. N. den almindeligste blandt alle, og af mange
Artforandringer, som dog alle kiendeö af Bladenes hvide Loddenhed.
Paa
Field Siderne voxer ister en Art med Blade siddende i Fascicler som paa Lyng.
See Dillenii Tab. 47. Fig. gr.
En anden paaKlipper i Elvene, er hoi, op
rejst og guul med langt heiere Blomsterstilke, end DitleninS forestiller dcm ibid.
Fig. 29.
Endnu en anden, som er korr, bednkker Klipper og Stene, som med
et Hynde, man kan sidde paa.
De blomstre alle om Sommeren.

25. B. verticillatum, en liden Most-Art, hvis Stammer eller Stængler
tte oprejste, og alle t Toppen lige hsie, har og Bladene siddende som en Buff
deels i Toppen, deelo nedenfor, og har saaledes den ene Samling eller Asscrtning
af Blade efter den anden.
Bladene ere haaragtige og kioldannede, Blom
sterstilkene med deres oprejste og spidst Kapfler, paa nogle kiendelig omsnoede, paa
andre ikke; blomstrer ved St. Hanö Tid.
26. B. Celfii ffyder fra Roden korte og udbredte Blade, har ovale, op
rejste og redagtige Kapfler, lange og hceldende calyptras med stumpe opercula,
den blomstrer i Maji, og kan ler rages for Mnium purpureum, men har langt
kortere og bredere Blade uden Skamme, voxer i Braater og terre Bakker.
27.

B. trichoides, har meget lange Blomsterstilke, med holdende, men

ei Hangende eller pceredannede Kapfler, (om paa Mnium pyriforme, hvilken

den ellers ligner, den har og ganffe korte og smalle Blade, der have en stcrrk
Glands, som de vare forgyldte.
Hvad Tid den blomstrer, har jeg forglemt at
antegne.
23. B. argenteum, bestaaer af smaa, oprejste og trinde Stammer, fom
samles ved Roden, og have ovale Blade.
For blotte Hine har den en bleeg
Glands, som af Solv.
Dens Kapfler har jeg et fundet ha'ldende, men opreiste,
men de vare og meget unge.
Den fees ellers kun sielden.

29. B. pulvinatum, voxer paa Field-Siderne, og blomstrer baade i

Maji og Oktober.

Den er liden, nten meget kiendelig af sine korte Blomsterstilke,
der
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der beie sig meget, saa de runde Kapfler skinkes i Mossen selv eller dens Blade,
der tillige have et fiint Haar i Enden, fom gisr, at den seer lodden ud.
30, B. cæfpiticium F. N. er overalt almindelig, og blomstrer tilig om
Vaaren,saasnan Sneen gaaer af.
Den er desuden kiendelig af sine hängende
Kapster og høje Blomsterstilke, der ere rode nedcntil, men groune oventil.
31. B. capillare , ligner den forrige, men adskiller sig ved sine høiere
Stammer, kortere Blomsterstilke, bredere og dog i Enden spidsere Blade; voxer
meget paa Allun Skieferen, item ved Kul-Miler.
Jeg veed ikke, hvorledes
det skal forstaaeS, at Haller tillsegger t>iii hoiere Blomsterstilke, end den forrige, da
de dog, saavidt jeg kan Dønne, ere kortere, og blive endml kortere derved, at de
ere rodfcrstede ved Roden, og for en stor Deel skiuleS af Stammerne. At Linne
i sine ferste Skrivter har regnet den ril Mnia, kan maaskee komme deraf, at dens
Blade ere samlede i Knoppe, nceften som paa Mnium hygrometricum.
Z2. B. carneum voxer i Momgde paa Bierge, som overskylles as Vand,
og bedcekker samme.
Dens Stammer ere nedentil gamle og sorte, men oventil
grønne, og have ovale, samt spidse Blade.
Dens Blomsterstilke udspire enten
i Kløften af Stammerne, som Dillenii Tegning viser, eller lcrnger ned paa de
gamle Stammer, og rage derfor ikke meget op over sammes Toppe, ere og til
ligemed dens rundagtige Kapsier kiedrsde.
Den ligner Mnium annotinum,
men har mindre og mere vexelviis siddende Blade, samt kortere og mere runde
Kgpster, og blomstrer tilig om Sommeren.
33. B. imberbe har mange samlede, opreiste, og for det meste tn ør Fe og
smudsige Stammer, item smalle, kioldannede, i Kanten lidt bølgagnge og oste
krøllede Blade, med en midtad gaaende Sene, Blomsterstilkene ere kone, men
Kapsterne lange, smalle og opreiste.
En udførligere Beskrivelse kan lasts hos
Weber i hans Specileg. Floræ Göett.
I det Lave er den kun kort, men
paa Fieldene kan den findes hele 2 Tommer høi.
Saavidt jeg erindrer, blom»
firer den tilig paa Sommeren.
Den er her ikke rar, men findes dog ikke an
ført i Registeret af Flora Danica.
34. B. ungviculatum, bestaaer af smalle opreiste Stoengler, tykkest i
Toppen, fordi Bladene der sidde meest samlede, Bladene ere kortere end paa
forrige, men vel saa brede, og ilden Sene, Blomsterstilkene ere rede og gule,
og de gule Kapsier lange og smalle, samt lidet beiede som et Fugleneb eller Kloe,
Z z 2
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hvortil de lange og nedbøjede calyptræ giere det meste.

Den voxer meest paa

Leeret af murede Vcegge, og cr der kun liden, men paa andre Steder har jeg
fundet den større.
Den blomstrer i August og September, men findes ellers
ikke anført i Registeret af Flora Dan.
35*
tenue, har meget tynde og oprejste Stammer, som ofte ere tvekloftede.
Bladene ere smalle, kioldannede, giennemsigtige, og sidde teet til
Stammen; Blomsterstilkene, som udspringe af Stammernes Kloster, ere korte,
og rage ikke meget op over Toppene, deres Kapster ere aflange og oprejste med
hceldende og spidse opercula.
Den ve-rer meest paa bratte Iordvcegge, og
blomstrer silde paa Hosten.
I Heiden kan den, som flere, findes af usadvanlig
Storreise.
Den beffciveS noiagtig af Weber, men savnes i Registeret af
Flora Dan.
36. Bryum alpinum capillaceis foliis, cauli adpreflis Hall, enu
merat. pag. 109. Tab. 4. Fig. 1. findes ikke hos Linne, ikke heller i Regi
steret af Flora Dan. og Norv., men voxer her paa visse Steder i Mcengde,
saasom paa Brerg-Hammeren for venstre Haand, teet ved Vadstedet, hvor man
reiser over Bcekken fra Gaarden Skottborn til Aafcn, item i Field-Siden ovenfor
Gaarden Sollis i samme Fieldstrcekning.
Den har lange og haarfine Blade,
og blomstrer om Sommeren med fine Setis, item antheris tenuibus erectis,
fuldkommen efter Hallers Beskrivelse og Tegning.
Ellers synes den med større
Ret at kunne henregnes til Hypna end Brya, siden dens fetæ ere ved Roden
vmgivne med Blade, eller et saa kaldet Perichætio, uden ringefte Tegn til noget
tuberculum.
Exemplarer deraf har jeg sendt til de Herrer Professorer Wahl
vg Retzius.

Hypnum.
i. Hypnum taxifolium, voxer i stor Mcrngde paa steile Jord Vcegge

og Klipper, hvor Vand nedrinder, og blomstrer tidlig om Sommeren.
Den
hører blandt Hypna pinnata (ficerdanncde Mose-Arter), der have Blade alene
paa 2 Sider.
Blomsterstilkene sidde deels ved Roden af Stammerne, deels
heiere op og i Midten.
Kapflerne ere krumme og spidse, og opercula lige
ledes.
Hvor den er samlet i Mcrngde, og sorlorret, hcrnger den som et Skieg
ned af Klipperne.

2. H.
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2. H. denticulatum, er liden, og har gemeenlig 2 Blade paa hver
Side jevusides, naar hine kun have eet, den er desuden krum, saavel i Stam
mernes Toppe, fem Bladenes Spidser, hvilket kiendelig adskiller den fra sine
jevnlige; blomstrende erindrer jeg ikke at have seet den, ikke heller forekommer
den ret ofre.
3. H. Bryoides, er den eneste 6fonbt Hypna pinnata, fom b«rer
Blomsterstilkene i Enden af Stammerne.
Bladene ere ovale eller elliptiske og
giennemsigtige, med en midtad gaaende Sene, der deler dem i 2 ulige Dele, af
hvilke den nederste er den mindste.
Dens smaa Blomsterstilke med opreiste
Kapfler har jeg feet i September.
I vaade Bierg-Kloster er den temmelig
almindelig.
4. H. adianthoides, adskiller sig fra de forrige derved, at den er grenet.
Dens vexelvirs siddende og lancetlige Blade have, ligesom ncrst foregaaende,
cn midtad gaaende Sene, som deler dem i 2 ulige Dele.
Dens Blomsterstilke,
som sidde i Midten af Grenene, bcrre Kapfler, som ere korte, i Enden ganske
spidse og hcrldende.
Den forekommer ofte paa fugtige Steder, og blomstrer i
SeptemberI Flora Dan. staaer den ikke ansort.
5. H. complanatum? er en temmelig stor og grenet, men ganske lig
gende eller krybende Mose-Art, fom voxer paa Field-Siderne.
Dens Blade
ere flade og oval tilspidsede, nemlig oventil, eller i den overste Rand, gaaende i
en lige Linie, men i den undre mere afrundede, omfatte ogsaa Stammen nedentil, ogere, som man siger, amplexicaulia.
Paa mange Steder, meest
naar den er ter, vige Bladenes Spidser fra hinanden, og see ud som Teender,
ncesten som paa Dillenii Tegning Tab. 34. Fig. 6. eller mere tydelig som Fig.
7. b. skiont begge Tegninger falde for smaa for denne som er
Tomme lang.
Blomstrende har jeg ikke seek den. I Registeret of Flora Dan. anforcS den vel,
men med en urigtig Henviisning til Tab. 706, hvor den ikke sindes.
6. H. Trichomanoides? ligner meget den forrige, men er overalt
indhuul paa Bladenes undre Side, har og mere lyse og giennemsigtige Blade.
Efter Webers Mening hersker en Confusion hos AurorcS ved disse Baxters Be
skrivelse, og mig synes at finde den samme H06 ham; de Ord for Ex. rami at
tenuati extremitatibus filiformibus, som han tillcegger den forrige, paffe
sig virkelig paa denne, med de indhuls eller concave Blade, men ikke paa hiin,

3 S 3

forudsat,
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forudsat, fit det er den og ingen anden, han mener.
Den anforeS ikke i Flora
Dan. eller Norv., ikke heller, saavidt jeg veed, hoS Linne, og er dog her
ikke rar, da den oste forekommer paa steile, vaade og sis'yggefulde Klipper, og
sees blomstrende om Hosten.
Blomsterstilkene, som ere fastede midt paa Stam
merne, rage kun lidet frem over deres Toppe, og boere ganske smaa, fine og op
rejste Kapsier.
7. H. crispum, adsikitler sig kiendelig fra de forrige ved de Rynker,
den har paa lvers af Bladene, samt ved sin Storrelse, da den undertiden kan
Dorre
Qvart. lang, den har mange fine Redder, som sange Traade, og li
geledes mange traadliqnende Grene, der ere sikilte ved deres Blade.
Den
fees ikke uden paa Field-Siderne, sikienl ikke meget heit.
Saaledes voxer den
i stor Mcrngde i Dalen ovenfor Gaarden Leerberg paa den Side, som vender
mod Nord, men endffisnt jeg har besogt den i Junii, September og October,
har jeg dog ikke fundet den blomstrende.
8. H. triqvetrum, en af de storste og tillige almindeligste i Skovene,
blomstrer i Oktober, og har, formedelst sine folia divaricata, megen Lighed
med H. fqvarrofum.
9. H. rutabulum, ligner forrige temmelig, men er meget mindre,
har ordentlig siddende Blade, med en mere gren og frisk Farve, og ingen
Redhed paa Hoved-Stammen, som hiin.
Dens capfulæ og opercula
ere tykke og krurnnie, de sidste iscer som en krum Hage, hvorfor den kaldes ru
tabulum, Ovn - Rage.
Den blomstrer i October, og voxer blandt andre MoseAtter paa fugtige Bierge, men anforeS ikkr i Flora Dan.
10. H. filicinum.
Af denne finder jeg her 2 Arter eller Artforan
dringer, en mindre, som bedcekker Bierge og Klipper, hvor Vand nedrinder,
staaer ganske oprejst, med sammenkreklede smaa Sidegrene eller pinnulæ rameæ,
for Resten kun if tit 2 Tommer hoi, og af guul Farve.
Derimod voxer en
anden hoiere i Sumpe, der er.mere mdboiet, har mere vidt fra hinanden staaende Grene, vcxelviig korte og lange, dog nedentil meest bar, og af en morkebrun Farve.
Begge komme deri overeens, at deres Toppe ere tykke og
krumme, og ofte tvekloftede eller deelte i 2 Grene, og at de have folia incurva
fecunda. Ingen af dem har jeg feet blomstrende, ikke heller forekommer nogen

af dem ret ofte.

Den er ellers den eneste i sit Slags, som i Norge er bekiendt
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af neget medicinsk Beug , da dens Affede drikkes i Tellemarken mod Vattersot,
som seeS af Hr. Willes Sillejords Beskrivelse S. 115.
I Rettelserne kal
der han den Hypnum filicinum, som er temmelig rigtig truffet; Men den,
han engang viiSde mig, var dog egentlig den næstfølgende H. compreHiim.

11. H. comprefltim, har vel, som den næstforegaaende, krumme
Toppe, samt folia falcata fecunda, nun adskiller fig meget ved fin flade og
sammentrykte Skikkelse, samt tættere siddende pinnulis eller Fierce. I Toppen er
den undertiden tveklsftet som hiin, men undertiden har ben alene een eller anden
Green paa Siderne, som staaer retvinklet fra Stammen eller horizontal. Den kan
vel neppe blive nogen anden end Hypnum filicinum Dill. Tab. 37- Fig. 19.
B — F. dog flaae giærene ikke tætte nok, ikke heller er den altid saa rank og cpreist, men ofte noget liggende, og den ene til den anden tæt sammenpresset.
Blomsterstilken er lang, samt fæstet tU ©tammen paa ben Side, hvor Toppen
ei vender sin krumme Spids hen, og bærer aflamge Kapfler; findes i Flora
Dan. ikke anført.
12. H. proliferum F. N. er kiendelig af fine Afsætninger, da en nye

Væxt begynder, hvor den forrige endes, og da enhver har sin egen Direktion,
bliver Stammen bugtet. Den sees mangfoldig paa Tuer i Skovene, og blomstrer
i April, saasnart Sneen optøer.

13. H. delicatulum, F. N. figner den forrige meget, mener langt
finere, og giver ikke nye Skud af de forrige, som hiin, ikke heller er Hoved
stammen røb, som paa samme.
Dens folia rotundo-acuminata plicata ere

større paa Stammens Sider end paa Grenene, hvilket den med forrige har til
fælles. Den voxer meest i Skovene, hvor Stammerne ere meget indviklede i hin
anden, men cndffiont den der og paa mocögroede Enge er meget almindelig, har
jeg dog albrig feet den blomstrende.
14. H. parietinum F. N. er den almindelige Hutts-Mdse, som lægges
imellem Tømmerstokke i Husene, for nt tætte Væggene, ben blomstrer om Hesten,
og (>ar fetas confertas, eller mange Blomsterstilke samlede.
Undertiden er

ben trind, undertiden igien meget flad og bred, her gives og en Forandring af
en mere mørkegrøn Farve, med mere puklede og stribede Blade, og uben nogen
Rødhed paa Hovedstammen, som paa hiin.
For Resten ere de hinanden lige.
15. H.
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H. prælongum, er temmelig lang og krybende, men ganske fiin,
med ovale tilspidsede Blade, som ere lidt savede i Randen, men saa subtilt, at
det endog under Microscop er knapt kiendeligt.
Den forekommer paa fugtige
og ffyggefulde Steder ved Gierder, men sielden; blomstrende har jeg ikke

seet den.
16. H. crifta caftrenfis, F. N. ligner filicinum,

og endnu mere

comprefTum, men er langt mindre, har Sidegrenene siddende tættere til
sammen, som og krumme sig i Enden som en Strudsfiær; de ere og ulige i
Farven, som Ho6 H. comprellum altid er bleggron, men paa denne guulbrun
eller guul.
Saavidt jeg veed, blomstrer den om Sommerem
17. H. abietinum, F. N. voxcr i Mængde i Skove og paa Bierge,
og har smalle Stammer og Grene, men ingen Bigrene, eller mindre Grene
paa Siderne, som de andre.
Bladene sidde saa teet til Grenene, at de neppe
kunne-ftes med blotte Hine.
Blomstrende har jeg aldrig sundet den.
18- pL plumofum er en meget krybende Vcext, der har den eneStamme indviklet i drn anden, saa de ncppe kunne skilles ad, uden at beskadiges,
er ellers paa begge Sider teet besat med Grene, og Grenene med ovale og indhule Blade meget langspidftde i Enden.
De samme ere sielden fecunda (det
ene felgende efter det andet) men altid udstaaende (patenda) hvori den især ad
skiller sig fra H. crifta caftrenfis.
Hertil kommer dens meget korte og kun
4 Linier lange Blomsterstilk med oprejste Kapfler, der meget adskiller den fra
sine Lige. Paa min Reift imellem KongSberg og Tellemarken fandt jeg den blom
strende sidst i Junii, tuen andensteds har jeg ikke (eet den.
19. H. cupreftiforme, F. N. en af de almindeligste,voxcr paa gammelt

Trees og Stene, og er kiendelig af sine blods og krumme Blade, famt Stam
mernes krumme Toppe. Den falder vel baade storre og mindre, tykkere og finere,
men skiller sig dog ved sin Fiinhcd, Blodhed og gule Farve fra næstfolgende, og
blomstrer, saavidt jeg erindrer, baade om Sommeren og silde paa Hosten.
so. H. aduncum, mangfoldig i Sumpe, item paa'Klipper i Elvene.'
Gemeenlig er den enkelt uden Grene, men naar den blomstrer t Man, faaer
den adskillige korte Grene, som Dillenii Tegning viser.
J dybe Sumpe er den
ofte lang og fiin fom eu Traad, saa man neppe ffulde kiende den igien, hvis
ikke dens ftgeldannede og paa hinanden folgende Blade, (folia falcata fe
cunda)
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cunda) samt krumme Toppe, gjorde den kiendelig, den staaer og altid oprejst,

og adskiller stg derved fra No. 19 og 21.
21. H. fcorpioides, atter en Most-Art med samme Slags Blade, som

de to forrige, men ulige større og tykkere, samt mere krybende.
Dens Blade
finder jeg ikke, fom Weber skriver, nervo divifa, men heller plica divifa, for

medelst en midtad gaaende Folde, der ikke strækker stg hen til Bladets Spidst.
Disse og andre Folder (plicæ), som marke S paa mange Blade, savnes igien hos
andre.
Den voxer vel af og til ved Vandbredde, men allermeest paa Klipper
og flade Stene paa Field-Siderne, som sees tæt bevoxne med denne krybende
Most. Jeg veed altsaa ikke, hvorledes Linne kan skrive, at den voxer i dybe Mo
radser.
Til denne feier Weber en Varietet, som han kalder H. fcorpioid.
minus, og her gives ligeledes en mindre Art smal, som en Traad, der dog har
kiendeligere Folder (plicas) paa Bladene end hiin.
Blomstrende har jeg ikke
fundet nogen af dem.
22. H. viticulofum voxer med trinde, oprejste og enkelte Stammer paa
Field-Siderne, er tykkest i Toppen, og siden esterhaanden smallere, med sine
og efter Længden liggende Rodder.
Bladene ere oval-lancetlige og giennemsigtige, med en ligeledes giennemsigtig Sene, der deler dem i 2 ikke lige store
Dele.
De staae temmelig ud fra Stammen, ere ncdadbeiede, og formere, saavidt jeg erindrer, ofte i Toppen en Stierne.
Den nederste og storste Deel af
Stammerne er fortorret og rodbrun. Blomstrende har jeg ikke fundet den, lige
som jeg ikke heller finder den anført i Registeret til Flora Dan.
23. D. ilellaturn anført afWeber, ligner viticulofum meget, mener
langt finere og grenet, og har stierncdannede Blade i Toppen, hvoraf den bcerer
. Navn. Som oftest er den der langt tykkere end nedenfor, men naar den oventil
er skilt ved sine Blade, kan den nedentil vare tykkere end oventil. I Henseende
til Bladene ligner den viticulofum, alene med den Forskiel, at dennes Blade,
naar de ere fugtige, som oftest ere stgcldannede og paa hinanden felgende (fal
cata fecunda), som flet ikke mærkes hos H. ftellatum, og af Weber rigtig anmcrrkeS.
Dens calyptras og opercula har han ikke stet, hvorfor jeg her vil
tillægge, ot den blomstrer i Maji, med lange hældende Kapster, lange calyptræ,
men stumpe opercula.
Begge voxe paa Bierge, men den sidste almindeligere
og mere i det Lave; savnes i Flora Dan.

Aaa
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24. H. nitens, anføres ligeledes af Weber, og kaldes faa af sin stcerke
Glands.
Den er en temmelig hei og oprejst Vnxt, der gemeenlig er enkelt
eller uden Grene, de korte Sidegrene undtagne, og er overalt beklwdt med smalle
og spidse Blade, der have mange Folder paa langs.
I denne Skikkelse har
jeg seer den voxe i Mcengde paa fugtig Mark, nedenfor Vand-Dcrmuinger;
derimod har jeg i Sumpe funder den uden Spidser og Folder paa Bladene.
Blomstrende er den mig ikke forekommen; favnes i Flora Dan.
25. H. fqvarrofum F. N. er en af de almindeligste paa fugtige Enge,
og er ftørre og mindre, enkelt og med Grene.
Den blomstrer i October, med
liggende eller horizontale Kapfler, hvilke jeg har fundet meget lcengere end Ditlenii Tegning forestiller.
26. H. loreum, liig fqvarrofum, men langt større og ofte if Qvarreer lang, er for største Delen liggende og fortørret, men reifer omtrent den for

reste halve Deel i Veiret, fom er grøn.
Den kan vel neppe blive andet end en
Artforandring af H. fqvarrofum, fom og er Webers Mening, medmindre
Forffiellen ffulde bestaae i Fructifications-Delene, fom jeg ikke har feet.
Den
voxer i Skygge paa fugtige Bierge.
27. H. rugofum ligner Scorpioides i Henseende til sine segeldanueds
Blade og krumme Toppe, er og ganffe krybende fom den, men langt fra ei faa
tyk.
Dens lange Stcengler ere paa nogle Steder teet besatte med korte Grene,
paa andre blotte og uden Grene.
Dens fornemste Forffiel bestaaer i dens puk
lede og rynkede Blade, som undertiden er kiendelig for blotte Hine. Den voxer
ikke uden paa Field-Siderne, og er af mig befunden blomstrende i Julii, med
korte Blomsterstilke siddende paa Stammen, ei paa Grenene, samt med längere
Kapsier, end Ditlenii Tegning viser.
Der gives ellers en Varietet af den, nar
sten smal som en Traad, for Resten hiin liig, men hvis Blomstring jeg har ikke
seek.
Savnes i Flora Dan.
28. H. Paluflre, cr almindelig ved Vand-Render og Sumpe, og
har krybende Stammer med oprejste Grene, famt krumme eller segeldannede
Blade, som ere ffarpe ot føle til.
Dens Blomsterstilke med hcelvende Kapsier,
har jeg fundet halv fortørrede mod Slutningen af Junii Maaned, men friffere i
Julii ved Elvbredde.
Den voxer ellers meget, hvor Vandkilder udspringe af
Bierg-Kløfter, som en Fontaine, og i Norge er ej saa rart at see. I dette
„
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Fald har jeg stet Bierget rundt om Springvandet bevoxet med 'denne Mose,

der altsaa synes at have sin Ncering mere af Vandets Damp og Exhalation, end
af Vandet selv, der kun paa faa Steder kunde vedrore og overskylle den.

29. H. dendroides, F. N. ikke meget almindelig i Sumpe, hvor
den voxer som et Trcee med alle Grenene i Toppen.
Den blomstrer i Septem
ber, og har hoie ranke Blomsterstilke med opreiste Kapfler, der giere den meget
anselig.
30. H. alopecurum, den forrige Hig, men med mere nedboiede Grene,
og en mere brun Farve, har og efter Lcengden liggende Redder, hvoraf Stam
merne udspire.
Uagtet den voxer i alle Sumpe, har jeg dog kun et Par gange
sect den blomstrende midt i Julii Manned, da den paa sine rode Blomsterstilke
Lar sine Kapfler opreiste i Veiret, ligesom den ncest foregaaende.

31. H. curtipendulum? er en oprejst, trind og grenet Mose-Art, hvis
Stamme og Grene (helst de overste) ere meget stumpe i Enden.
Grenene ere
for det meste korte, horizontal udstaaende og nedboiede, men Bladene ovale,
concave og spidse, og haarde at fole til, som paa H. viticulofum, hvilken
den og ligner i Henseende til sin rodbrune Farve.
Den er ellers en sielden
Mose-Art, som jeg ikkun har fundet i Heiden eller til Fields, men ikke fuldstcendig eller med Fructification, hvorfor jeg ikke tilvisse kan sige, om den er H.
curtip., eller ikke.
32. H. purum F. N. er en opreist og trind Mose-Art med korte Grene
og teet sammensiddende Stammer, hvorfor den nederste Deel er forvisnet og fortorret. Bladene ere stumpe, og Blomsterstilkene, som sidde langt ned paa Stam
men, ere opreiste, med spidse og nedhængende calyptræ. Den blomstrer i Sep»
tember.
I Skove og paa skyggefulde Bakker paa Engene, hvor Gcsesset ellers
kan staae meget hoit, rodfaster den sig i Grunden, og kan indtage den halve
Deel deraf, er altsaa meget skadelig for Grcesvcexten.

33. H. illecebrum, en bekiendt Mose - Art, med korte, trinde og uor
dentlige Grene, der kun er liden, og forekommer kun sielden.
Med saadanne
ovale og stumpe Blade, som den er aftegnet hos Dillenius og i Flora Dan. erin
drer jeg ikke ar have feet den, men vel med spidse Blade, hvis Spidser best sees
i Grenenes Ender, som ere meget stumpe.
34 H,
A a a 2
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34.

H. riparium,

er ligeledes en nogenledes trind Mose-Ark, men

med vidt fra hinanden staaende Blade af en frisk gren Farve, den voxer deels i

Vandbakke, hvor den feester sig til Trcee og Stene, eg siaaer sig da vidt ud i
Grene, deels finder man den og ved Elvbredde, med liggende Stammer og oprejste
Grene, som Ditlenii Tegning viser Tab. 40. Fig. 44. D.
Hoö denne sidste
har jeg forsi i Junii Moaned sundet fortorrede Blomsterstilke, der vare langt
lcrngere, end Dillenius har dem aftegnede, og havde Kapsier, som vare krumme
af Wlde.

35. H. fluitans, sees mangfoldig paa Elvenes Bund fasthcengende til

Stene og Klipper, den er meget lang og grenet, ellers gemeenlig ligesaa sort,
som H. riparium er gron.
Dens Blomsicing har jeg ikke seek.
36. H. cuspidatum, er almindelig i Sumpe, og kiendelig af den
hvasse Pigge, den har i den overste Top, dog gives en Artforandring, ikkun med
en blod Spidfe, som ei er siikkeude, og kaldes H. cuspidatum inerme.
Den
sees blomstrende i Maji, med et langt og smalt Perichætio, lange Blomster
stilke, krumme Kapster, temmelig stumpet operculo, og spids, samt horizontal
liggende calyptra.

37- H. fericeum, F. N. tiendes let af sin gule Silke-Farve, item
deraf, at den boicr alle sine Grene til den ene Side, den er ellers en kort Vcrxt,
har korte Blomsterstilke og oprejste Kapster, der rage lidet op over Grenene.
Naar den fortorres, sidde Bladene i Toppen ligesom klumpeviis eller i Klynger.
Dei» sees meesi paa Field-Siderne, og blomstrer cm Sommeren.

38. H. velu tinum, er en almindelig Mose-Art, hvis Stamnier ligge
langs efter Klipperne, med korte oprejste Grene, og Blomsterstilke ikke meget
hoiere end Grenene. Den blomstrer om Hosten, saafom i August og September,
og har nedboiede Kapster med spidse calyptræ og stumpe opercula.
Paa
Klipper i Elvene, som om Vinteren overskylles, sidder den i store Pletter, in
dentil eller i Midten af en brun og mork Farve, men som bliver esterhaanden
mere guul og smuk ved Omkredsen, hvor Vcexten er yngre, den kan derfor i visse
Maader ligneS med Lichen centrifugus; den har msrke Blomsterstilke med
grønne Kapster, og ligner meest H. myofuroides brevius & craflius, capfulis cernuis. Dill. Tab. 41. Fig. 52.

39. H.
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39. H. ferpens, omtrent af samme Skikkelse, som Velutinum. i Hen
seende til sin liggende Stamme med oprejste Grene, men som paa denne ere
fine og blode fom Silketraade.
Blomsterstilkene ere deels kortere end Grenene,
deels dobbelt saa lange,' o# calyptræ ofte hvide.
Den sidder gemeenlig paa
gamle Træegrene, og seer deels ud som Dillenii Tegning Tab. 42, Fig. 64,

deels ogsra tykkere som Fig. 65.
40. H. fciuroides, voxer paa gamle Træer, og har paa langs liggende
Rodder, hvoraf Stammerne udspire, samt alle Grenene vendte til den ene Side,
og krumme i Enden ligesom en Ikhorn-Hale.
Den er ellers overalt trind, og
bærer i de overste Toppe, eller rettere yderlig paa Grenene, korte Blomsterstilke
med opreiste Kapster og coniskc opercula.
Den blomstrer o tn Sommeren.
41. H. myofuroides, kiendcS af sine ramis attenuatis, der ere smal
lere oven og neden end i Midten, og formedelst deres trinde Skikkelse og spidse
Blade ligne en haaret Muserumpe. Den har etters mange Forandringer i Tykkelse,
Storrelse, Væxt og Blade.
Saaledes gives een med temmelig store, tykke og
trinde Grene, samt tæt sammensiddende, ovale og spidse Blade, der bærer forte
Blomsterstilke med oprejste Kapster henved yderste Ende af Grenene, just som
Dillenius aftegner den Tab. 41, Fig. 50, og blomstrer i Augusti. Sædvanlig
er den ellers kun ganske kort, og bedækker Stene og Klipper.
42. H. filifolium, ansees af Weber for en Artforandring af den for
rige, hvilken den og meget ligner ved sin trinde Skikkelse, samt oven og neden
tilspidsede Grene; den er ellers temmelig lang og smal som en Traad, sikieut
smallere eller tykkere, ligesom Bladene sidde mere j vidt fra hinanden eller
tættere sammen, eller ligesom den mere eller mindre er sikilt ved sine Blade.
Den bedækker Klipperne ligesom hiin, men blomstrende har jeg ikke seer den; sav
nes i Flora Dan.
43. H. Ornithipodioides Flora Dan. Tab. 649. 2. ffiont ikke den,
som af Linne kaldes saa, der er en americansk Væxt. Den voxer baade paa Træer
og Stene, og er af forsikiellig Udseende.
Friff og fugtig har den udbredte
Blade eg mere end sædvanlig Tykkelse, som Dillenii Tegning Tab. 41. Fig.
55. D.» forestiller den, men naar den terreS, indsvinder den, og bliver smal og
trind, som Fig. 55. A. t hvilken Skikkelse den og er aftegnet i Flora Dan.
ffient den sielden er saa tynd og smal, som disse Figurer forestille den.
I
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denne Tilstand beier den alle Grenene til een Side, ligesom Sciuroides, fra
hvilken den dog er adskilt et alene i udvortes Skikkelse, da den har en liggende
Stamme med oprejste Grene, men og i Henseende til Bladene, som paa Ornitliipod. ere spidse og foldede paa langs.
Sidst i August har jeg seet dens forte
Blomsterstilke med smaa Kapfler, dog kun fortørrede, saa jeg ikke tilvisse kan
sige, paa hvad Tid den blomstrer.
44. Hypnum faxatile erectum, ramulis teretibus, foliis fubro-,
tundis, faturate viridibus.
Dill. Tab. 43, Fig. 71.
Dette Navn sy

nes best at passe sig til en temmelig ubekiendt Mose-Art, som her findes, og kan
saaledes beskrives: Surculi unciales, vel fupra, fimplices, feu apice
bifurcati, maximam partem fomento ferrugineo obfiti & emarcidi,
in parte fuperiore læte virides, foliis oblongo-ovatis, craflis, nervo
divifis, pedicellatis, aridis carinatis, margine undulatis, cauli adpreßls.
Dens Blomsterstilke har jeg ikke stet, og Dill, har dem ikke heller,
hvorfor man ci kan vide, om den henhorer til Hypna eller Brya.
Jeg fandt
den om Sommeren paa samme Sted, som foranførte Bryum No. 36; men
da jeg Hosten ester bessgde Stedet, i Tanke, at trceffe den i sin Blomstring, var
jeg ei i Stand at finde den igien.
Ester mine Tanker er det dens folia pedicellata, som giere den iscer udmcrrket, da jeg ikke erindrer at hgve fundet dette
hos nogen Cryptogamist.
Jeg har derfor sendt Exemplarer deraf til de Herrer
Professores Wahl og Retzius for noiere ot undersoges.

Jungermannia.
i. Jungermannia pulcherrima Weber Specileg. Flora Göetting.
findes neppe nogenstcds anført blank Nordiske Baxter, uven i Sillejords Be
skrivelse, og er dog her den almindeligste af alle Jungermannia?.
Den er
og en af de smukkeste, endskient dens Skikkelse er forffiellig.
Om Foraaret,
og jaalcenge den er ung, seer den ud som en kort og uanseelig Grønsvcer, hvori
intet tydelig kan adskilles med blotte Hine, uden endeel Skeder (thecæ),
som have en lysere Farve.
Men henseer man til de gamle eller fuldvoxne, kan
man ikke forestille sig noget smukkere, end denne nette og grenede Vcext, der
undertiden kan vane 2 Tommer hei.
I denne Tilstand seeü den enten krybende
og redbrun ar bedcekke alle gamle ashugne Fyrrestammer, eller opreist og gren,
at
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at hcrlde sig til andre Mose-Arter, og fnoe sig om dem, i hvilken Skikkelse det
synes Dill. Tab. 69. Fig. 3. har villet forestille den, ffient meget ufuldkom
men, for ar give et Begreb om dens rette Skikkelse.
Det, som mecst pryder
denne Mose i alle dens Forandringer, er dens mange tokloftebe, punkterede og med
mange Haar eller smaa Grene besatte Blade, og de sine Led, hvormed disse
Grene ere afdeelte, derncrst dens arrige thecæ eller Skeder, jom i dens forste
Tilstand, og medens den endnu er lav fom en Gronsvar, nedentil i Bunden
indeholde en liden oval og gron Klode, der oventil har en kort Top som en
Stylus, og undertiden et Par ligesaadanne smaa Spirer ved Grunden etter Si
derne ligesom rudimenta af Stamina absqve antheris. Udenpaa og ved Ro
den omgives disse Skeder ligesom af en i adss'illige Blade afdeelt calyx, hvilket
altsammen stemmer overeens med Webers Beskrivelse.
Men derimod har han
ikke seek dens fetas eller Blomsterstilke, som jeg ikke heller har fundet hos den,
uden i dens anden hoic og grenede Skikkelse, da de udspire af Skederne font
smaa hvide Stilke med sorte Kneppe, og sees allerede i Maji Maaned; men i
dette Fald sees inden i Skederne intet Tegn til germen, stylus eller deslige.
Endnu maae jeg erindre dette, at naar den fortsrres af Solen, faaer denen brun
violet Pnrpurfarve; jeg forfegde derfor, med paagydet Salmiac-Spiritus at
udtrcekke et Slags Farve deraf, men forgieves.
2. Jung. Tamarifci-folia F. N. er en liden krybende Vcext med ovale

og concave Blade, af hvilke de overste ere langt storre end de nederste, har og
mange smaa Arer paa undre Side.- Midt i September har jeg seet dens Ske
der i Enden af Grenene med stne korte Stilke og temmelig store Stierner.

3. Jung, pingvis, almindelig i alle Sumpe.
I Maji har jeg seet
dens meget lange Blomsterstilke med en sort Klode i Enden, derimod har jeg i
October fundet den besat med smaa hvide Spirer, der giorde den lodden for
blotte Aine.
4. Jung, bicuspidata, adskiller sig derved fra Jung, bidentata (den
foranforte Mnium 6slum Linnei), at dens Blade have en mere viid Indstkerrelse i Skikkelse af en Halvmaane.
Undertiden ere dens Blade sammenfoldede,
som Blade i en Bog, og ligesom den kun havde Blade paa den ene Side.
I
Junii har jeg seek dens Blomsterstilke og Knoppe.

5. Jung.

3z6
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A. Jung, trilobata, F. N. er krybende, og af Anseende som lange
Strimler, tot besatte med Blade paa begge Sider, fom ere gvadrate og kiervcde

i

Kanten.
6. Jung, qvinqvedentata voxer med temmelig opreiste og i Enden klum
pede Grene.
Bladene have som oftest 5 Tander eller Indskcerelser.
I Bun
den af dens Skeder har jeg fundet et Slags rudimentum Germinis pedicellati, omringet med en tynd Hinde, omtrent fom hos Jung, pulcherrima
No. i.
7. Jung, asplenoides, voxer fom Asplenum eller Adianthum au

reum i lange Stammer, tat besatte med runde, stumpe og i Kanten tandede
Blade; er ellers en af de sierste, og henved 2 Tommer hei; voxer i Sumpe.
8. Jung, viticulofa, endnu tongere med mange Grelle, tildeels ftnalle
som Traade, der kun have smaa, og undertiden ingen Blade.
Undertiden er
den i Grenenes Ender fort, og ligesom forbrandt, fom dog er intet andet end
dens af Blade sammensatte morke Knoppe.
Den sees i stor Mcengde hängende
som ct langt Skiceg ned af Klipperne.

9. Jung, fetacea, liden med smalle Stamnier eller Grene, paa ovre

Side befatte mcd smaa Blade, siddende 2 og 2 tilsammen, som i Rad siddende
Tander.
10. Jung, epiphylla F. N. almindelig i Sumpe.
Dens hvide Blom
sterstilke med sorte Knoppe ere meget lange, og udspringe af visse Huller eller

Skeder i Bladene selv.
11. Jung, dilatata, ligner temmelig pulcherrima i Henseende til sin
lange og grenede Skikkelse, men er besat med smaa runde Blade.
Dens
Grene beskrives bredest i Enden, som dog ikke er meget kiendeligt. For Resten
er den i sig selv bredere end hine, ister efterfolgende J. complanata.

Jung, complanata, ligeledes en smuk grenet Voxt med smaa runde
Blade, paa undre Side har den vcxelviis siddende runde eller langagtige Hrer,
som Weber skriver, at han ei har fundet, men ere dog her kiendelige. ,-At den,
som han melder, skulde farve Vand guult, har jeg forgieveS forsogt, og ikke en
gang med Salmiac Spiritus kunnet trarkke nogen Farve ud.
Det er ellers vist,
<tt den i sig selv er heel guul, men bliver ved Jndtorrelsen mork, og denne sidste
var
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var det, jeg gjorde Forseg med.
Den voxer krybende paa Stene og Klipper,
dog har jeg ikke feet den uden paa Fjeld-Siderne.
13. Jung, alpina, F. N. seer ud som indviklede Traade, som ofte ere
grenede eller rodeelte. Bladene ere ovule og langspidsige, og sidde, naar de tørres,
toet til Grenene.
14. Jung, furcata, bedækker deds Klipperne som en Grønsvær, deetS
snoer den sig cm andre Baxter, bestaaer ellers as mange jevnsmalle Grene, som
Bændler, der ofte ere to- eller tredeelte, og have paa Siderne runde $rer, som
en Beaylwelse til nye ©rene.
Den ligner meget Marchantia androgyna,
i H'nseende til den Sene, hvormed alle Grenene ere iaiennenldragne, men denS
vexelviis siddende runde og med Haar besatte Arer paa undre Side vise, at
den er en Jungermannia.
15 Jung, rupeftris, er tynd som en Traad, med siqeldannede og efter
hinanden liggende Blade (folia falcata fecunda) |om paa Hypnum cupreffif.
eller rugofum.
16. Jung, nemo rea, feer ut) fem Jung, asplenoides, men er meget
Mindre, har mere oprejste eller tættere til Stammen siddende Blade, som og ere
mere tandede end paa hiin.
17. Jung, trichophylla, er liden og fiin, og stynger sig gierne om
andre Jungerm., for at opholdes ved dem. Dens Blade ere haarfine, og dens
Skeder, som sidde i Toppen, feed i Junii Manned.
Een har jeg feer, denne
meget lug,, foliis capillaceis fafciculatim congeftis, falciculis alternis,
som syntes at være en Artforandring deraf. Her gives og en tykkere og mere gre
net, samt tættere besat med haarsine Blade, der giereden lodden, og give den
Anseende af et Lycopodium.
Dens Skeder har jeg siet i September.
18. Jung, julacea, er liden og smal, med krumme og tæt paa hinanden
faldende Blade, som giør, at den er ganske trind.
19. Jung, reptans er meget sim, med Blade, der have nu 2, nu 3 eller
flere Indffærelsir, den har og lange Stængler uden Grene, som mod Enden
ere nøgne og uden Blade.
20. Jung, filiformes teres, ramofa, foliolis bifidis ferratis com

pactis, feer trind ud, ved det dens Blade krumme sig hen til Stammen og be
dække den.
Bladene ere toklestede og savede i Randen.
I Enden af hver
B b b
Green
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Green har den en rund Knop.
Den ligner alksaa meget Jung, viridiflima
foliis bifidis ferratis compactis Hall, enumerat, pag. 121.
2l. Jung, ramofa dichotoma, foliis oblongis raris, umbella
fetifera, er kun en ganske liden Vcext, som kun eengang er mig forekommen,
og havde dette besynderlige, ar dens af Skederne udfpirende lange Stilke udbredede sig i Enden som en Hat, rundt cm befar med korte fetis eller Blomster^
stilke med rede Knoppe, de samme krummede sig indad som Fingre paa en Hoand,
og inden i Umbella saaes andre mindre Stilke med ligefaadanne Knoppe. Knoppene vare alle rosenrode, og der meste af Stilkene ligeledes.
Andre Skeder
havde kun krumme Knoppe i Enden, som ofte sees paa andre Jungermanniæ.
Af Blade fa ae jeg kun et eneste, der var blegt som Vcrxten selv, og sad ved
Grenenes dichotomic.
Lr. Jung, furculis reptantibus, foliis alternis, finuatis ferratis,
ad bafm appendiculatis, er krybende og ndffyder sine lange Stcengler fta x

en fcrlleds Middelpunkt.
Den er hoarders at fole til end andre Jungerman
niæ formedelst dens stive Blade, der ere kiervede i Randen, spidse i Enden, have
en midlad gaaende Sene, og ere trlliae megn bol-iegrige, ved detal Randen
er ulige videre end difcus eller Fladen.
Ved bafia sidder hos mange, ^»ont
ikke alle, et Appendix som en blod Tierne, der gisc farculos qvafi fpinofos.
Den er elle-. K temmelig stor i si-. Art, bor en smuk guul Farve, og kunde for sin
Haartheds Skyld kaldes Jungei m. duriufcula,

Phafcum.
1. Phafcum muticum Weber, uden Tvivl Ph. acaulon F. N. ligner
temmelig Buxbaumia folio fa, men er langt mindre og sidder jamlet, som en
Gre-svcrr.. Indenfor de af Bl-de sammenfatte Knoppe har jeg ikke fundet
uden en Samling af fmaa Stilke eller folia ciliata.
Den er ikke gar,ske
acaulon, tuen sidder paa en liden Stilk, der har smallere Blade end Knoppene.
2.

Ph. Cuspidatum Weber?

uden Tvivl Ph. acaulon hinnæl («)

har en Stilk, ester liden Stamme, som ved Roden og derovenfor er beklcrdt
mcd oval-aflange Blade, som sidde vexelviis, og barrer i Toppen en med 6 vel
aa smalle Blade omringet mork Knop, hvori jeg ei har funder uden ligefaadanne '

x

folia
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folia ciliata, som nylig er meldt.
Bladene ere oval-aflange, punkterede, og
have en lang Spids i Enden.
Den udgior paa fugtige' Steder en Grsnsvcer
ligesom hiin, og for sine spidse Blades Skyld ligner den af ferste Anseends
Bryum murale.
De caules, som ingen Kneppe bcere, have langt storre og
mere udbredte Blade end hine.
I det Exemplar as Flora Dan. som jeg har
fra Stiftet i Christiania, er det 4de Stykke i Biffop Nannestade Tid bortkom
men, som er ilde, da jeg ellers kunde have rettet mig ester de der anbragte
Tegninger, hvortil henvises i Registeret.

Buxbaumia.

1. Buxbaumia aphylla F. N. er paa sandige Tuer og anden Sand
grund almindelig.
2. B. foliofa, forekommer mere sielden paa bratte Jord-Begge.
Af
ferste Anseende ffulde man ikke.let falde paa, at rangere 2 saa ulige Baxter

under eet Genus.
Marchantia.

1. Marchantia polymorpha F. N. blomstrer baade tilig i Maji og
silde paa Hesten, og bcerer Blomsterstilke, der beels ere lange med Stierner
i Toppen, deels korte med runde Tridser eller flade Skiver, og paa andre
Maader.
2. M. androgyna besiaaer af flade Strimler ligesom Bcendler, der ere
allesteds todeelte, endog i Enderne, med en midtad gaaende merk Sene. Dens
Blomstring har jeg ikke jeet.

Lichen.
1. Lichen triflis er en kort, sort og grenet Mose, beffreven og aftegnet
i Specileg. Floræ Göetting. af Prof. Weber, som ved sin Reise igiennem
Sondwsr endog fik et Exemplar deraf hos mig.
Den voxer baade norden- og
ssndenfields paa Klipperne, men savnes i Flora Dan. og Norv.
2. L. faecatus, F. N. Gunnerus synes ikke at have fundet den selv,
men kun ar have havt den af Oeder og Zoega, hvorfor jeg her vil tillcegge 'dette,
at jeg har,sundet den i en Dal blandt Fjeldene, fom laae ganffe lavt, og at
B b b 2

den
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den kun i en vi S Forstand kan regnes blank alpina.
Dens indtrykte og rod
brune Huler vare ganspe fuldkomne i September, da jeg fandt den, men dog
ikke paa alle Steder, og i dette Fald kan den let tages for en Marchantia.

g. L. pulverulentus, Weber Specileg. Fl. Gætt. er en blader Most,
oventil deels gron, decks brun og graa-agng, meu paa undre Side hvidnoppcr.
Skioldene ere merkerode eller brune og stade, med en ophoiet, lidt kicrrvet og
hvidagtig Rand.
Ofte ftes diste Skiolde siet ikke, ofte er den igien tcrt befat
dermed.
Den voxer paa Trcee, og har sit Navn deraf, at den hist og her fyueS
bcstrset med et graaogtigt Pulver.

4. L. cruentus, beskreven og aftegnet i Weber Specileg. men savnes i
Flora Dan. og Norv.
Den bestaaer af cn hvid Skorpe, der oventil e'r gronagtig^guul, med blodrede Pletter eller Skiolde, og er mig fra Tellemarken rilbragt ved Hr. Wille.
5. L. leprofus ruber, tuberculis nigris.
Flora Dan. Tab. 470.
i. beskrives den form henhsrende til Island alene, tuen sees og her undertiden
paa store Stene i Skovene.
Weber kalder der. Lichen Oederi.

Byffus.
1. Byflus aurea er efter Formodning den brandgule Mose, som bedcrkker
Bierge og Stene gansie tyndt som en Farve, men sees dog lodden for ^blotte
Kine, og under Mikroffop bestaaende af fine Grene som en Uld.
x

2. 3. Byflus faxa tilis eg pulverulenta, som Egers Beskrivelse melder

om, fyneö at vcere egne Baxter, men ,kke de, som kaldes saa afLinne.

Peziza.
1. Peziza acaulis, turbinata, intus ferruginea, extus alba,
viid som en Nnderskaal af en Thekop, er sundet paa hoie og rorre Iordbukker
blandt Trceer.

2. P. radiata? F. N.
Den, jeg mener, ligner meget Tegningen af
P. radiata Flora Dan. Tab. 469. 2. men er noget stsrre, eller som en Rigs
ort,
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ort, har en plat eller noget indhnul Hat, oventil tegnet med lpsere og msrkere
Zonis eller Ringe, af en guulagtig og brun Farve, men nedemil porens og
rodbrun, samt i Randen ujevn, den har og en kon Stilk at staae paa, med en
Klode i Enden,-som Tegningen i Flora Dan. viser.

3. P. fiibacaulis, fubinfundibiliformis, intus fqamis & nervis
longitudinalibus lacero, margine fublobato, er morkebrun og vel saa

por, som den UKstsoreggaende.

4. P. cava albida, intus coccinea Flora Dan. Tab. 656. 2. er af
Storrelse, som cn eneste eller 2 Skilling, og voxer paa Tnreredder.
Den har
en artig Rand, rundt om, som Tegningen viser.
Clavaria.
1. Clavaria faibigiata F. N. henved 1 Finger her, opvoxer fra en korr
og ty? Stamme i mange Grene, som hcenge sammen omtrent til Midten, og giere
Stammen furet paa langs, men adstille sig siden, og udbrede sig som en Krone.
Alle Grenene ere rodeelte, og dele sig niter i mindre Parter, alle indhule og
i Toppen jevnhoie.
Af Consistence er den som en Svamp, og af Farve rodguul.

'

.

2. C. mufcoides F. N. adskiller sig fra forrige derved, at den har
Grene af ulige Holde, og er mere lyseguul; voxer som hiin paa Field-Siderne.
Z.

C. /tipite fimplici erecto, compreflo, apice bifido,

er en

ganste liden, opreist og stad V<ext uden Grene, og som oftest, men ei altid,
Heftet i Toppen; sidder paa raaddent Trcee, og er brandguul.
Af Consistence
er den som de forrige.

4. C. ramofa dichotoma, apicibus digitatis, candida, er hen
ved i Spand lang, smal med todeclte Grene, som i Enden dele sig i nogle
ganste smaa, som Fingre. Da den er heel, men ei indhnul, kan den et vcere C.
vermiculata fifiulosa candida Haller enumerat, pag. 14.
Farven er i
Toppen redgnul, men ellers heel hvid.
Jeg har kun eenqang fundet den i
Skov-Mark, da den hce:»gde fast til Lycopodium clavatum, og udsprede
af fammes Grene.
'
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5. C. bifida, folio fa, apicibus turbinatis trifidis er i Tomme
lang, smal, hvid eller blegrsd, den deler sig oventil i 2 Grene, medet hossiddende ovalt Blad, og i Toppen i 3 mindre Grene eller Blade, alle haarde,
smalle og indhal« som en Rende, samt omgivne af en pyramiddannet Hinde, hvis
GrundLinie vendte opad.
Den voxde ud af Mnium triqvetrum, ligesom
No. 4 af Lycopod. clavatum.
De ere altsaa begge Snylte-Planter.

Beskri-

