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J. Jeppesen. 

U n der et Besøg hos en Datter, der er bosat i Mariager, 
døde Seminarielærer j. J e p p e s e n Søndag den 2 4 .  April. 
Han blev ført til og begravet paa Tolstrup Kirkegaard ved 
Horsens. 

j. Jeppesen fødtes d. 30. Juli 1855 i Fodby ved Næstved. 
Han har sikkert aldrig været i Tvivl om, hvilket Arbejde, 
der skulde være hans, og allerede som l7 aarig begyndte han 
sin Lærervirksomhed som Medhjælper ved Halsteinmindes 
Børneopdragelsesanstal t. 

Hans Manddomsgerning faldt paa to Steder: Gjedved og 
Ranum. Han tog Lærereksamen fra Gjedved Seminarium 
1877 og fik straks efter endt Eksamen Ansættelse ved. Se
minariet som Lærer bl. a. i Fysik, Botanik og Matematik. Fra 
Gjedved drog han i 1894 til Ranum, hvor han virkede, til 
han i 1925 faldt for Aldersgrænsen. I 48 Aar arbejdede han 
al.tsaa som Vejleder for vordende Lærere; de knap to Aar, 
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der er forløbet siden, har han boet i Gjedved, hvor hans 
Søn er Lærer ved Seminariet. 

Jeppesen var Lærer af Guds Naade. Hvilket Fag han 
end overtog, havde han Evne t i l  a t  arbejde s ig grundigt ind 
i og blive en fremragende dygtig Lærer i ;  men det er sik
kert som Naturhistorielærer, som Naturhistoriker, højere endnu 
som Botaniker, hans Navn vil mindes længst. Naturhistorie 
var delt, da Jeppesen blev Lærer i Gjedved ; allerede da var 
hans Ry som Botaniker - blandt Eleverne og fra Eksamens
bordet - saa stort, at det var en Selvfølge, at han overtog 
Botanik, og Botanik blev stedse hans Speciale. 

I kke at han skulde mangle I n teresse for Zoologi -
han har f. Eks. studeret og gjort Rede for Muldvarpens Ud
bredelse og Vandringer i N. V. Jylland ; men all igevel, en 
Udflugt sammen med ham fik størst Betydning ved de bo
taniske Forhold, han aabnede ens Øje for. Han havde et 
ualmindelig skarpt Blik for Planteverdenen og en misundel
sesværdig Hukommelse for, hvad han havde iagttaget. Fandt 
han en  sjælden Plante et Sted, glemte han det aldrig ; efter 
40 Aars Forløb kunde han søge den der, og fandt han den 
saa, kunde han glæde sig, som man glæder sig ved efter 
lang Adskillelse at gense en gammel Ven - og man forstaar 
hans Glæde. 

Han fulgte med i Udviklingen paa alle Botanikkens 
O mraader; en Ekskursion under hans Ledelse fik Værdi, 
baade ved Undersøgelsen af den enkelte Plante og ved U n
dersøgelsen af de forskellige Steders Plantevækst ; det var 
f. Eks. en Oplevelse at  høre ham i populær Form gøre Rede 
for, hvad Warming havde nedlagt af Videnskab i "Plante
samfund. " 

Hans Navn findes hyppigt i floristiske Værker med An
givelse af de forskellige Planters Voksesteder ; han har i 
Tidsskrifter skrevet mange Afhandlinger over botaniske Emner, 
bl. a. om Mosser, og Anmeldelser af botanisk Litteratur ;  men 
først og fremmest ligger hans Betydning for Botanikken i 
den Skare af in teresserede Elever fra alle Landets Egne, der 
har faaet deres botaniske Sans vakt ved ham og faaet deres 
grundlæggende Uddannelse under hans Vej ledning, og er det 
sandt, - og det er det vist -, at "populære Fremstillinger 
af Naturvidenskaben har lige saa stor Betydning som viden
skabelige U ndersøgelser", saa er hans Fortjeneste paa det 
botaniske Omraade i Danmark stor. 

Th. Gjødesen. 
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Frode Kristensen. 

Den 1 6. Marts 1 927 afgik Lærer F r o d e  K r i s t e n s e n , 
Tørring, ved Døden som Følge af Aareforkalkning, der alle
rede den 3 1 .  Dee br. 1 924 ha v de tvunget ham til at søge sin 
Afsked fra den Lærergerning, han gennem 32 Aar havde 
udøvet paa samme Sted som en " samvittighedsfuld, dygtig 
og god Lærer" ,  som et af Egnens Dagblade skriver. 

Frode Kristensen var Søn af forhv. Seminarieforstander 
M a r t i n  K r i s t e n s e n , Gedved, og blev født  1 2. Marts 1 867. 
Han tog Lærereksamen fra Gedved i 1 89 1  og kom straks 
derefter til Tørring, hvor han altsaa har  tilbragt hele sin 
Manddomstid. Den 3 1 .  januar 1 9 1 4  blev han gift med da
værende Lærerinde ved Tørring Skole, Laura Nielsen, der 
overlever ham. 

Frode Kristensen har været Medlem af vor Forening i 
den Tid, den har bestaaet, og han har været Holder af 
" Flora og Fauna" fra Tidsskriftets første Tid . 

Som sin Fader og sine Brødre var Frode Kristensen 
meget naturinteresseret, og han kunde undertiden gaa ganske 
alene ude i Skoven til langt ud paa Natten for at  lytte til 
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Dyrenes Kalden og for at aflure dem Træk af deres Levevis. 
I sin U ngdom samlede han Insekter og Fugle samt Forste
ninger, ligesom han var en ivrig Fisker og jæger. Denne 
sin store Kærlighed til Naturen bevarede han usvækket hele 
sit Liv igennem ; men efterhaanden samledes hans I n teres
ser, ud over hans Skolearbejde, sig om Studiet af vore Old
tidsminder. Han ejede en meget stor Samling af Vaaben og 
Brugsgenstande i Sten og Metal samt af Urner, og viden om 
fra blev der sendt Bud t i l  Frode Kristensen, naar nye Fund 
gjordes i Høje eller paa Marker, og faa har virket mere end 
han til a t  bibringe Menigmand Forstaaelse af de synlige 
Minders Betydning og til , at Fundene blev betragtet med 
Ærbødighed og behandlet med Varsomhed. Han er den første, 
der har paavist, at der dyrkedes Korn her i Lan�et baade 
i Broncealderen og i den yngre Stenalder, idet han fandt 
Aftryk af Korn i Lerkar fra disse Tider ; denne Opdagelse 
maatte selvfølgelig paa et ret væsentligt Punkt ændre de 
gængse Forestillinger om Oldtidsfolkenes Levevis. De først 
fundne Kornaftryk var af Hvede; men senere fandt han Af
tryk af mange forskellige Slags Korn, ja endogsaa forkullede 
Kornkærner i stor Mængde paa Oldtidsbrandtomter. Paa 
hans Foranledning blev Nationalmuseets Urner og Lerkar 
undersøgte, og Kornavlens Udvikling gennem Tiderne i vort 
Land kunde bestemmes og følges. Han var endvidere den 
første, der her i Landet fik Øje paa nogle ganske smaa, 
1 -3 cm lange, af Flin t  tildannede Redskaber, som han paa 
visse Bopladser fandt i forbavsende stort Antal. Hans Sam
ling af disse smaa Stenredskaber tæller langt over 1 000 Styk
ker og er afgjort den største og mest fuldstændige i Verden. 
I de senere Aar gjorde han nogle Fund af store og mærke
lige, skaalformede Lerkar med flere Randmundinger (eller 
Tude). Han antog dem straks for at  være Oldfolkets Lam
per, og denne Antagelses Rigtighed er senere paa forskellig 
Maade bleven bekræftet. 

Hans Samling er særlig værdifuld paa Grund af de over
ordentlig omhyggelige og paalidelige Fundberetninger, der er 
knyttet til de enkelte Genstande. U d  over disse Beretnin
ger, der findes i Samlingens Protokoller eller inde paa Na
tionalmuseet, har han ikke skrevet om sine Undersøgelser. 
Frode Kristensen var den stille og beskedne Mand, der ikke 
paa nogen Maade gjorde Blæst af sin store og grundige Viden. 
Han var Medlem af Oldskriftsselskabet, og han arbejdede 
stadig i god Forstaaelse med Nationalmuseet, hvis Medhjæl
per han var i længere Tid i 1 897 ved U ndersøgelsen af den 
store Affaldsdynge ved Ærtebølle. Senere foretog han sam-
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men med Nationalmuseets Folk U ndersøgelser mange for
skellige Steder. Hele hans Oldsagssamling gaar nu til Na
tionalmuseet, der meget har ønsket at erhverve den, og han 
har allerede for flere Aar siden truffet testamentarisk Bestem
melse desangaaende. 

Som alL nævnt var Frode Kristensen en meget beskeden,  
men tillige en sjælden god Mand.  Hans Viden var stor, og 
hans I nteress-er alsidige, om end hans Kærlighed til Oldtids
studiet blev den alt overskyggende. Man befandt sig altid 
godt i Samværet med ham, og jeg vil altid med Glæde min
des hans Besøg i mit Hjem. Særlig tydelig staar endnu for 
m ig den Dag, da det lykkedes ham at finde de smaa Flint
redskaber i min Have, hvor der har ligget en Stenalder
boplads lige op ad Gudenaaen. jeg er glad ved at have 
kunnet kalde ham min Ven, og jeg vil altid bevare de bedste 
Minder om ham. 

P. Esben-Petersen. 

Botaniske Kauserier. 
Af L. P. La urit s e n, Tranderup, Ærø. 

XI .  

Sidste Sommer udkom - som Særtryk af  Botanisk 
Tidsskrift - " O v e r s i g t  o v e r  K a r p l a n t e r n e s  U d b re 
d e l s e  i D a n m a r k ,  v e d  K n u d  J e s s e n " , en Bog, jeg 
gærne vil gøre Tidsskriftets Læsere opmærksom paa. Den 
faas ved Henvendelse til Bestyrelsen for Botanisk Forening, 
Botanisk Museum, Gathersgade 1 30, København K . ,  for 2 Kr. 
pr. heftet eller 3 Kr. pr. indbundet Eksemplar + Porto. 

Bogen er et foreløbigt Resultat af den topografisk-bo
taniske Undersøgelse af Danmark, som Dansk Botanisk 
Forening, 1 904, iværksatte. I Forordet bemærkes, a t  den 
summariske Liste muligvis vil bidrage til , at H ullerne i vor 
Viden om Arternes Udbredelse vil blive udfyldt, og der er 
ingen Tvivl om, a t  det foreliggende Arbejde netop vil faa 
sin Betydning som Grundlag for en videre U ndersøgelse, 
th i  at der er - og selvfølgelig maa være � H uller og mange 
Huller i en saadan Liste, er selvsagt. Enhver vil ved at 
sammenholde sin Egns Flora med denne sikkert let blive 
opmærksom paa flere. Fej l og Mangler. 

For Ærøes Vedkommende skal her peges paa nogle 
saadanne, idet det udtrykkelig bemærkes, at Emnet langtfra 
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maa betragtes som udtømmende behandlet, og at navnlig 
kritiske Slægter slet ikke er taget med ; nogle saadanne vil 
maaske senere blive behandlet i monografiske Artikler. 

jeg maa straks tilstaa, at jeg ikke er Florist nok til at 
forarges over, at en Del " sjældne" ,  indslæbte Planter ikke 
er noteret her fra Øen , skønt de - jeg havde nær sagt 
selvfølgelig - ogsaa nu og da optræder her, og egentlig in
teresserer det mig heller ikke synderligt at finde saadanne 
Planter, der tilfældig indslæbes med fremmed Frø, men igen 
forsvinder. Men en og anden Gang sker det naturligvis, a t  
jeg bliver stillet over for saadanne Planter. 

For et Par Aar siden fandt  jeg paa Pladsen lige uden 
for mine Vinduer et Eksemplar af Vaccaria segelalis Garcke 
(Konellike) ; et tilfældigt henkastet Frø er spiret mellem Bro
stenene. Siden har jeg ikke fundet Planten, før jeg i Som
meren 1 926 traf den paa en Ruderatplads ved Tranderup 
Præstegaard. Samme Sted fandt jeg iøvrigt : Caucalis dan
coides L. (Fodangel), formodentlig indført med fremmed 
Hønsefoder, Sean di x peclen- Veneris L. (Hvas jomfrukam), 
der jo  skulde mangle paa Sydfyn og Øerne derved, men 
formodentlig har den her samme Oprindelse som den fore
gaaende, Siderites montana L. ,  Stac/1ys anmms L. (En
aarig Galtetand) og Anc/uzsa ocroleuca M B. Og her fandt 
jeg ogsaa Anagallis arvensis var. foemina Mil l .  Hoved
formen, Rødarven - de gamles " Gaaseheel" eller " Hand
jordarfve" og Tyskernes .Gauchheil " ,  "Vernunft und Ver
stand" eller "Rote Miere " ,  der i gammel Tid var en skat
tet Lægeplante, bl . a. mod gale Hundes Bid, og ifl .  Pli
nius hørte til de saakaldte magiske Planter, og langt ned i 
Tiden blev den. i Tyskland hængt op over Dørene for at 
bortjage onde Mennesker - er meget hyppig overalt i Haver 
og paa Marker, medens den blaablomstrede Varietet, de gam
les "Hund-jordarfve" ,  er meget sjælden. Simon Paulli ( 1 648) 
omtaler den, men K y Iling ( 1688) kender den ikke ; Rafn ( 1 800) 
har aldrig fundet den os, men Hornemann ikke blot om
taler den, men kender den ogsaa her fra Landet. Det er 
jo ikke udelukket, a t  ogsaa denne Plantes Eksistens paa 
Ruderaten ved Tranderup Præstegaard skyldes det fremmede 
Hønsefoder. 

For et Par Aar siden fandt jeg i en Græsmark Hel
minthia echioides Gartn . ,  selvfølgelig indkommet med frem
med Græsfrø, og en anden Gang har jeg i de senere Aar 
været stillet over for Reseda lulea L. (Gul Reseda), Silene 
n ocliflora L. (Nat Limurt) og Sisymbrium sinapislmm 
Crtz. (Ungarsk Vejsennep) . Ingen af alle de her nævnte 
Planter er i Listen noteret fra Ærø. 
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Men mærkeligt er det, at Geranium pyrenaicu m  L. 
(Pyrenæisk Storkenæb) ikke er noteret herfra. Denne 
sydlige Storkenæbart, der i Sydtyskland vokser vildt paa 
Skovenge og paa skyggefulde Steder i Krat, men ogsaa an
gives fra nordligere Egne og fra Slesvig Holsten, er i Norge 
meget sjælden og i Sverrig temmelig sjælden. Hos os skal 
den forekomme hist og her paa Sjælland ,  Fyn og Als og 
er ellers sjælden i den øvrige Del af Landet. Fra Ærø er 
den altsaa ikke noteret, uagtet den her maa betegnes som 
en endog meget almindelig Landsbyplante. Igennem Trande
rup og Vindeballe møder man Planten mange Steder i Heg
nene omkring Haverne, ja ,  jeg har endog ikke sjældent 
funden den paa Diger længere borte fra Byen. En lokal Florist 
kan ikke undgaa at støde paa denne Plante, og naar den 
all igevel ikke er nævnt herfra, maa det vel hidrøre fra, at 
den maa være bleven antaget for G. malle L . ,  som den ved 
en overfladisk Betragtning har nogen Lighed med. 

Naar Hornemann endnu ikke 1 837 nævner Pyrenæisk 
Storkenæb i sin Flora, tyder det paa, at Plan tens Optræden 
her i Landet er af nyere Dato. 

Medens jeg er ved denne Slægt, kan jeg lige notere, at 
ogsaa Geranium pralense L. (Eng Storkenæb) findes her, 
ganske vist kun som forvildet fra gamle Haver, hvor den 
maaske dyrkes lidt endnu. I Sydtyskland vokser den vildt 
paa Enge og paa fugtige Steder i Krat, og i visse Egne af 
Norge skal den være ret almindelig. 

Paa en Grav paa Tranderup Kirkegaard fandt jeg plan
tet Geranium sanguinewn L. (Blodrød Storkenæb), der 
angives fra Sydtyskland som voksende paa tørre Skovenge . 
og solbeskinnede Bakker ; længere mod Nord bliver Plan
ten sjældnere. Hos os skal den forekomme temmelig al
mindelig flere Steder i Nordjylland og paa Sjælland, men 
er iøvrigt sjælden. Her paa Øen findes den dog sikkert 
kun indført. 

Af gamle og nyere forvildede Haveplanter skal her no
teres Chrysanlhenuzm parthenhun Bernh. (Matrem), af de 
gamle kaldet " Matron" ,  der er meget almindelig paa Rude
ratpladser, paa Kirkegaarde og omkring Haver. Det samme 
er Tilfældet med Hesperis matronalis L. (Vellugtende Af
tenstjerne}, der her i gammel Tid, da den endnu blev dyr
ket i Haverne, kald tes " Bl a a Violer" .  Den gamle Have
plante Calendula officinalis L. (Morgenfrue) er ligeledes en 
hyppig Ruderatplan te paa de angivne Steder. Papaver 
somnifemm L. (Opiums Valmuen) optræder ofte her, som 
vel de fleste andre Steder, forvildet fra Haverne. Rosa 
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pomifera Herrm . har jeg kun noteret fra et Markhegn i 
Tranderup Mark, det eneste Sted jeg er stødt paa denne 
oprindelige Have Hyben. Symphylwn asperum Lepechin 
(Ru Kulsukker) blev under Krigen indført som Foderplante 
under N av n af " Porkin "  og træffes nu og da forvildet. 

Hellebortis ufridis L. (Grøn Nyserod) blev for en 
Menneskealder siden ret almindelig dyrket i Haverne som 
Husraad mod Sygdomme hos Husdyrene under Navn af 
"Pestrødder " ,  og endnu træffes den i gamle Haver ; den 
er dog vist ikke meget tilbøjelig til at forvilde sig. Hvorfor 
for Resten kalde denne Art Nyserod for "julerose" ?  Hvor
for ikke lade H. nigra beholde dette Navn for sig selv ; til 
den passer Navnet, men ikke til den første Art, der først 
blomstrer om Foraaret. H. nigra kan virkelig blomstre i 
det fri ved juletid, selv om den ikke netop, som Otto Brun
fels (d. 1 534) siger, springer ud julenat. - "Tro mig, hvem 
der vil " ,  siger han,  " men jeg har selv set det. " 

Af forvildede Haveplanter skal endnu kun nævnes 
Lysimachia punctata L. (Prikket Fredløs) og Malva mos
chata L. (Moskus Katost) . 

Siden Listen · ogsaa har medtaget dyrkede Træer og 
Buske, skal det lige nævnes, at Juglans regia L. (Valnød) 
her er almindelig plantet, ja ,  mon der er ret mange Steder 
her i Landet, der findes saa mange Valnødtræer som paa 
Ærø ? - Almindelig plantet her er ogsaa : Syringa vul
garis L. (Syren) , Ligustrum vulgare L. (Liguster), !lex 
aquifoliwn L. (Kristtorn), Sarbus suecica Krok (Selje Røn) 
og Tilia platyphylla Scop (Storbladet Lind). 

En Plante, som man egentlig ikke kunde vente at  finde 
her paa Øen , der jo fuldstændig mangler Skov, er Listera 
ovala L. (Æg Fliglæbe), og den er da heller ikke noteret 
herfra. Dog forekommer den her. For nogle Aar siden 
fandt jeg et enkelt Eksemplar i en Grøft ved Mejeriet i 
Tranderup, men sidste Sommer blev der bragt mig flere fra 
en Eng bag ved Lundsgaard i Vindeballe. - Men at Eu
phrasia officinafis L. (Læge ØjentrØst) slet ikke skulde fore
komme her, lyder utroligt, og det er da heller ikke rigtigt. 
Naar den ikke er kommen med, maa det hidrøre fra en 
Forglemmelse, eller maaske fra, at der her fra Øen ingen 
Angivelser er af, hvilke af de mange Smaaarter, denne Plante 
i de senere Aar er kløvet i, der findes her. jeg kan i hvert 
Tilfælde notere E. s tricta Host., der vel nok er den al
mindeligste Form, men det er jo ingenlunde udelukket, at 
en senere U n dersøgeise vil vise, at ogsaa nogle. af de andre 
findes her. 
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Fagopgrum lataricum Gaertn . (Tatarisk Boghvede) er 
angivet fra en Del Egne baade som dyrket og som forvildet, 
men ikke herfra Øen, hvor den dog er meget almindelig i 
Vaarsæden, ikke blot blandt Boghvede, men ogsaa blandt 
anden Sæd. Det var om denne Plante, Hornemann mente, 
at den ikke kunde holde sig ved Selvsaaning ( "Forsøg til en 
Fortegnelse over vi(dvoksende, men i ældre Tid indførte 
Planter i Danmark " ). Det passer dog ikke ; paa en Rude
ratplads, hvor jeg for nogle Aar siden henkastede nogle 
Planter med modne Frugter, har den siden holdt sig ved 
Selvsaaning. Den kan altsaa meget godt udholde vor Vinter. 
Morsomt er det, at den virkelig endnu i visse Egne af Lan
det skal være dyrket ; man skulde ikke tro, at der endnu 
var Steder, man dyrkede denne Art Boghvede med dens 
uensartede Frugtmodning og dens let affaldende Frugter. 

I den ret udførlige Plantefortegnelse i Htibertz's Be
skrivelse over Ærø fra 1 834 er CUnopodium vulgare L. 
( Kransbørste) omtalt som tvivlsom her paa Øen. I Somme
ren 1 926 fandt jeg den paa den gamle Skoletoft, mellem 
den gamle og den ny Skole ; her voksede den i rigelig 
Mængde paa et Dige. jeg har dog en vis Mistanke om,  at 
en Lærer ved Tranderup Skole, der for et Par Menneske
aldere siden samlede paa Planter, animeret af Htibertz's 
Bog, har indført den fra Fyen og plantet den her, hvor der 
var Mulighed for, at den kunde faa Lov til at vokse i Fred . 

Maaske Datw·a siramonhun L. (Giftig Pigæble) skyl
der sin Eksistens her paa Øen en lignende Forbedring af  
den ærøske Flora ; vist er det, at den findes her, og hvor 
den engang har faaet I ndpas, kommer den igen Aar efter 
Aar, f. Eks. i Tranderup Sparekasses Have, hvor der sidste 
Sommer kunde ses et meget kraftigt Eksemplar med over 
et halvt H undrede veludviklede Frugter. 

I Listen er her fra Øen noteret Gietzia virosa L. (Vand 
Gifttyde). Htibertz siger om denne Plante, a t  den s k a l 
være fund en ved en Bæk i Tranderup Mark . "  Han anser 
aabenbart Planten for tvivlsom her paa Øen. jeg har aldrig 
kunnet finde den i Tranderup Mark, og der er jo unægte
lig ret stor Sandsynlighed for, at Planten kan være bleven 
forvekslet med Oenanlhe aquatica Lam. (Billebo Klasse
skærm), der af en uøvet let vil blive antaget for Gifttyden. 
Billebo Klasseskærm findes hvert Aar i spredte, kraftige 
Eksemplarer i alle Tuekærene i Tranderup Mark. Men sid
ste Sommer saa jeg det Særsyn, at den i det ene af disse 
dannede en tæt Bovoksning i et Bælte flere Meter ud i 
Vandet. Sidste Sommer synes den slet ikke at være an-

• 



. 38 

greben af den li l le Snudebille, der har givet Planten dens 
danske Artsnavn ; andre Aar blev store og kraftige Eksem
plarer afribbede i Løbet af faa Dage. 

Af Poppelarter skulle vi ifl. Listen have : Populus alba L. 
(Sølv Poppel), P. nigra L. (Sort Poppel), P. lrenwla L. 
(Bævreasp) og P. virginiana Fougeroux (Kanadisk Poppel) ,  
medens v i  f. Eks. skulle mangle : P.  eanescens Sm.  (Graa 
Poppel) og P. italica Moench (Pyramide Poppel). 

Den sidstnævnte Arts ejendommelige og stærkt iøjne
faldende Habitus gør det mærkeligt, at den ikke er bleven 
noteret herfra, da den jo dog er ret hyppig omkring Gaarde 
og Huse, omend nogle er fældede i de senere Aar, uden 
at  der er bleven plantet nye. At Graapoplen er bleven 
overset her, er ganske ejendommeligt. De mange mægtige 
"A biler " ,  der findes omkring ved Gaardene, er virkelig ikke 
Sølvpopler, men Graapopler ; i den sidste Menneskealder er 
der falden en Del af dem for Efteraarsstormene, men nogle 
er der dog endnu tilbage. Sølvpoplen er i de senere Aar 
plantet lidt i Hegn og omkring Haver. Bævreaspen er jeg 
aldrig stødt paa her paa Øen, men derfor kan den jo godt 
findes her. 

Ogsaa Htibertz har Sølvpoplen, men mangler Graapop
len i sin Plantefortegnelse, for saa vidt han da med P. alba 
mener Sølvpoppel, hvad ingenlunde er givet ; H. mangler 
jo baade Forfatternavne og danske Artsnavne, og Rafn kal
der 1 800 jo netop vor Graapoppel for P. alba Willd. , me
dens han kalder Sølvpoplen for P. n ivea Willd. Rafn siger 
om Graapoplen , at den er et almindeligt Hustræ paa Fyen, 
medens Sølvpoplen er almindeligere i Slesvig og Holsten 
end i Danmark. 

Ogsaa Sortpoplen mangler hos Htibertz, hvorimod han 
har P. dilalata Ailon (vor Pyramide Poppel). At  Sort
poplen ikke fandtes her paa Hilbertz's Tid, er højst usand
synligt, omend den maaske nok allerede dengang for en stor 
Del var bleven fortrængt af P. virginiana (Kanadisk Poppel) , 
der, indført af Generalmajor Classen (f. 1 725, d. 1 792) til 
Plantning paa hans Ejendomme i Frederiksværk og Corse
litze, i Løbet af faa Aar havde vundet en overordentlig stor 
Udbredelse. 

Sortpoplen er sikkert den først indførte fremmede Pop
pelart ; det var jo den, der blev brugt i Medicinen, og sand
synligvis er den allerede indført af Munkene, idet den le
verede Materiale til Unguentum populeum, Poppel-Salve, 
der paa Tysk kaldtes "Aiber Brust-Salbe" ,  og brugtes som 
søvndyssende Middel og imod Podogra (gnedet under For-
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saalerne) . I en Fortegnelse over Lægemidlerne i Heinrich 
Smids Lægebog fra 1 869 omtales denne Salve under N avn 
af "Hjertespaansalve " .  

Sortpoplen e r  den eneste Poppelart, der e r  af bildet og 
beskreven hos Simon Paulli i hans Flora Danica 1 648, netop 
fordi den er bleven brugt i Medicinen, og Paulli in teresse
rede sig jo væsentlig for Lægeplanterne. Peder Lauritsen 
K y Iling derimod, der i sin Viridadum Danica 1 688 kun be
skæftiger sig med de danske Planter, mangler denne Pop
pelart, som ikke hjemmehørende hos os. I Stedet for har 
han P. trenw/a endda i to Former : P. tremula C. B. (Cas
per Bauhin, f. 1 550, d. 1 624 i Basel som Professor i Bo
tanik) "Bever Ask/ Asp" fra " K  i øge" og P. trenw/a hum i lis 
C. B. "Lau Befver Ask" fra "Borrevold " og "skrydstrup" .  

I e t  Eksemplar af Viridarium Danica paa det kongelige 
Bibliotek har P. M. Borreby (f. 1 69 1 ,  d .  1 748) 1 7 1 6  til
føjet : P. nigra "Popelpiil . "  

Lidt Edderkoppebiologi. 
Af Astrid j ø ker. 

En Dag i Sommerferien hjalp jeg min Søster med at 
plukke Ribs. Mellem sammenspundne Blade fandt jeg en 
Del Edderkopper (Thericlium ovatum) trofast vogtende deres 
blaa, biaudspillelignende Ægkugle. Andre Exemplarer af 
samme Art fandtes frit fremme. Deres stærke Gult traadte 
skarpt frem mod Bladenes Grønt. Deres udspilede Bagkrop 
tydede paa, at Æglægningen var nær forestaaende. -

For muligvis at blive Vidne til denne og for at studere 
Tidspunktet for Ungernes Ud kryben af Ægspindet tog jeg et 
Par Stykker af hver Slags med hjem. I et Sylteglas, som 
jeg tilbandt  med gennemprikket Papir, anbragte jeg to Mødre 
med deres Ægkugler samt en af de "vordende" med op
svulmet Bagkrop. Næste Dag var der kun to Edderkopper 
at se. En forladt Ægkugle laa paa Glassets Bund. Moder
dyret fandtes i nogen Afstand derfra indskrumpet og tappet 
for sit I ndhold - et Offer for en Medsøsters Blodtørst. -
Tilbage i Glasset var. der nu  kun en Moderedderkop, der 
med sin Ægpille havde anbragt sig under Papirloftet, og saa 
Hovedpersonen, der skulde vise mig Æglægningsmysteriet. 

Et enkelt Ribsblad lagde jeg ned i Glasset, saaledes at 
Stilken vendte opad. Det var halvvissent, tog ikke megen 



40 

Plads op og vilde sandsynligvis ikke hindre min Iagttagelse 
af Dyrenes Færd og kunde sikkert være af Nytte ved Fast
hæftningen af Spindet. Edderkoppen, der havde anbragt sig 
under Loftet, forholdt sig passiv. - Naar jeg løftede Glas
set, kunde jeg se den sidde der med Benene ømt omfattende 
sin kære Ægkugle. Nede i Glasset udfolder den anden en 
livlig Virksomhed. Snart er den i den ene Side af Glasset, 
snart i den anden, snart længere oppe, snart nede ved Bun
den. Set i en bestemt Belysning opdager jeg Traade, der 
krydser hverandre i alle Retninger. Edderkoppen er i Færd 
med at sondere Terrænet og har lavet sig Rebstiger, som 
den bekvemt kan entre opad og fra disse studere Rummet 
til alle Sider. - Den søger aabenbart et Skjulested, et Sted, 
hvor den i Ro og Mag kan afven te Fødselsøjeblikket Jeg 
ser den adskillige Gange klatre op og lade sig dumpe ned 
h ængende i Sikkerhedstraaden. Den har aabenbart endnu 
ikke fundet et Sted, der tiltaler den. Nu ser jeg den entre 
helt op til Glassets Top, hvor PapirJaaget afgiver et dæk
kende .Skjul for den lyssky. - Her modtages den af den 
anden, der i Forvejen har taget Lokaliteten i Besiddelse. 
Med fremstrakte Giftkroge og truende Holdning jager den 
Rivalinden paa Flugt. - Denne er, som det synes, klar over 
Situationen . Den fortrækker skyndsomst uden at optage no
gen Kamp. - Fra nu af holdt den stadig til i den nederste 
Del af Glasset, hvilket netop var, hvad jeg ønskede, da jeg 
saa naarsomhelst og i fuldt Lys kunde iagttage dens Færd. 
I n teressant var det at se, hvorledes den forstod at indrette 
sig efter Forholdene. Den lavede sig Hængekøjer, og, som 
jeg havde forudset, blev Bladet benyttet som Fortøjn ings
punkt. - Fra Bladet, der med Pladen hviler paa Glassets 
Bund, gaar der utallige Traade til den glatte Glasvæg. -
Som en stor Forankringspæl rager Bladstilken i Vejret. Dyret 
har  forskellige Køjer, som den skifter med, snart en nede 
ved Bunden, snart en længere oppe. Med sin Bagkrop, der 
er stærkt opsvulmet, hænger den i sit luftige Væv. Hvilken 
Bærekraft maa Nettet ikke være i Besiddelse af! Og hvor
ledes er det muligt at fortøje det til den glatte Glasvæg? 
Trygt og roligt hænger den i sit V æv, stolende paa sit Spinds 
vidunderlige Egenskaber. Et Fald fra Højden , · en pludselig 
Bristning af Nettet vilde maaske medføre Døden. Den bløde, 
stærkt spændte Bagkrop vilde maaske sprænges som et 
modent Bær, der falder til jorden. Daglig tilser jeg min 
Fange. Den hænger ubevægelig. Det  forekommer mig, at 
Bagkroppen yderligere er taget m i Omfang. Forkroppen 
l igner en lille - næsten gennemsigtig - Udvækst paa en 
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m ægtig Ballon. Det gælder om at være paapasselig. Det 
imødesete Øjeblik maa snart være inde. Desværre var Til
fældet mig ikke gunstigt. Det lykkedes mig ikke at træffe 
det rette Øjeblik. Femte Dags Morgen fandtes ved Siden 
af Edderkoppen et hvidligt Ægspind af en noget langagtig 
Form. Hvorledes Æggene var blevet lagt, eller hvorledes 
Moderen havde baaret sig ad med at anlægge det fine, bløde 
Svøb, var desværre undgaaet mit Blik. Ægkuglen var anbragt 
paa Bladets Overside ; den Side, der vendte ned mod Glas
bunden. Bladet havde i det hele forandret Stilling. Nu laa 
det ikke længer paa Bunden, men var frit ophængt uden 
paa noget Punkt at berøre Glasvæggen, som en Parasol i 
skraa Stilling med Skaftet opefter. 

Fra Bladplade og Stilk gik der kegleformede Systemer 
af Spind, der afgav saa solide Ophængningsbjælker, at Bladet 
ikke blev bragt ud af Stilling, naar Edderkoppen bevægede 
sig derpaa, eller gav efter for Ægkuglens V ægt. De dirrende 
Palper, den stadige Glatten af Svøbet, Benene, der stadig 
beføler Ægklumpen, tilkendegav hos Moderdyret en Omsorg, 
som nu udelukkende syntes at opfylde den. Ikke et Øjeblik 
fjerne� den sig fra sin Ægkugle. Timevis bliver den siddende 
ovenpaa den i samme Stilling. N æste Dag finder jeg til min 
Overraskelse to Ægkugler paa Bladet. - Hvorfra er den 
anden kommet? Mere end een Ægkugle kan ikke rummes 
i en Edderkoppekrop, ved jeg. Mit Blik søger Bunden, hvor 
den forladte Ægkugle laa. Den var der ikke. Edderkoppen 
maa altsaa have bragt den derop. Er det Begrebsforvirring 
den har været Genstand for?  Bedrager dens Syn den ? Ser 
den een Ægkugle, skøn t  der er to ? Har den , da den fik 
Øje paa Ægkuglen nede paa Bunden, troet, at det var dens 
og glemt, a t  d e n  hang i god Behold oppe ,paa Bladet ? 
Eller skulde den, overvældet af moderlig Omhu, have taget 
sig af den forladte ?  Tidligere, da den afventende hang i sit 
Spind, ænsede den ikke Klumpen, der laa paa Bunden. Vil 
den opdage Fejltagelsen og saa lade den ene af dem i Stikken, 
eller vil den annektere den fremmede som sin egen og be
handle den med samme Ømhed ? De nærmeste Dage vil 
give Svar herpaa. Foreløbig hænger de Side om Side fast
gjort til hinanden og vogtet taalmodigt af Edderkoppen. 

N æste Dag er der ingen Forandring sket. jeg sætter 
mig til at læse og anbringer tilfældigt Glasset i Vinduet, hvor 
Solen staar paa. Da jeg noget efter tilser det, ligger begge 
Ægkugler paa Glassets Bund. jeg tager det i Haanden for 
rigtig at iagttage Ægkuglernes Beliggenhed i Forhold til Bla
det. Hvad skulde den Flytning betyde?  jeg stiller nu Glas-
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set i Skygge, genoptager Læsningen og finder efter kort 
Tids Forløb, at begge Ægkugler hænger paa deres tidligere 
Plads. Saa har det altsaa efter al Sandsynlighed været Solen, 
der har været for brændende. jeg gentager Forsøget flere 
Gange med samme Resultat. Beskinnes Ægkuglerne direkte 
af Solen, flyttes de ned paa Bunden for atter at bringes 
tilbage, naar de stilles hen i Skyggen. 

Den ene Dag gaar efter den anden. jeg finder bestan
dig Edderkoppen siddende i samme Stilling paa Ægkuglerne. 
Hvorfor anbringer den sig netop der og ikke ved Siden af 
dem ? Andet end vogte dem kan den dog ikke. Der udstrøm
mer ikke fra dens Legeme nogen livgivende Varme. Tilstræk
keligt maatte det være, om den opholdt sig i Nærheden, 
saa den kunde styrte til, naar Faren truede. Altid ser man den 
i direkte Berøring med Ægkuglen. Den synes i moderlig Omhu 
at gaa videre end til at gøre den blotte Pligt. Og hvad stik
ker den, at den frivillig har paataget sig det dobbelte Besvær 
med to Ægkugler ? H vor langt lettere vilde det ikke være 
at slæbe omkring ·med een ? Hvad foregaar der bag den 
tynde Skal omgivet af fire Par Ben ? jeg ser, hvor haard t  
den  spænder sig for, naar Kuglerne skal flyttes. Den .hejser 
dem op. Med Traade binder den Ægkuglerne sammen, saa
ledes at der ud af dem bliver en Pakke, derpaa spinder 
den Traade op til Bladet. Snart er den nede ved " Pakken" 
snart oppe ved Bladet fæstende Traade. Nu anbringer den 
sig paa Bladet og " Hejseværket" sættes i Gang. jeg ser, 
hvorledes " Pakken" hæves op fra Glassets Bund, som Følge 
af en Kraft, der haler i den, derpaa falder den igen til Bunds. 
Mekanismen har ikke virket tilfredsstillende. Enten har Byr
den været for tung, eller Kraften, der har trukket den, for 
svag, eller Tovet har ikke været rigtig anbragt. Edderkoppen 
firer sig nu ned, beføler og undersøger " Pakken" ,  fæster 
eller river Traade over. Palper og Ben er i livlig Bevægelse. 
Den anbringer sig atter paa Bladet, og nu virker Hejse
apparatet tilfredsstillende. Pakken glider nu hel t  op til Bla
dets Plade, hvor den fæstes. Der hænger de nu  atter, de 
to svøbindhyldede Ægbylter Side om Side. 

Nedflytningen er et Fald, men ikke et pludseligt. Der 
sker ikke nogen brat Kappen Traade over, og derpaa en 
brutal given Slip. jeg ser, hvorledes Edderkoppen efter at 
have løst Bylten fra Ophængningen, ligesom firer den et 
Stykke. Den holder igen paa den og slipper ikke straks. 
Den ligesom langer Bylten ud i Rummet og med Benene 
udstrakte som Stænger, hvorpaa Ægkuglerne glider et Stykke, 
forhindrer den det trinde Legemes hurtige Fald. Nu giver 
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den Slip, og Bylten tumler ned. Slynget med Kraft vil et 
Legeme omgivet af Stødpuder, men med et skørt I ndhold staa 
i Fare for at briste ; en varsom Nedkastning og Væggens 
Elasticitet vil forhindre Ødelæggelse. ' 

Den fremmede Ægklump bliver stadig ikke ladt i Stikken . 
Den e r annekteret. "Kannibalen " ,  · der ikke betænker sig 
paa at anfalde og udsuge sin Medsøster, tager sig moderligt 
af hendes Børn. 

jeg har læst, a t  Edderkoppernoderen dør, naar Ungerne 
er kommet ud af Ægspindet Nysgerrig er jeg efter at se, 
om mine Edderkopper .bekræfter Rigtigheden heraf. Efter 
en ca. 3 Ugers Forløb ser jeg, at Ægspindene er blevet 
større, ja mere end dobbelt saa store. " Biaudspillen " har 
faaet et Omfang som en Ært, og Spindet, der før sluttede 
fast og stramt, er ligesom trukket ud og sidder løst. I nden
for ses de nylig udkrøbne Edderkoppebørn endnu saa svage 
og smaa med tynde gennemsigtige Ben og blommegul Bag
krop. Fasthængende i Svøbet og paa Bunden af Glasset ses 
nogle hvide Fnug, som Luppen fortæller mig, er de tomme 
Æggeskaller. De stramme Baand, der før omsluttede Æg
klumpen, maa nødvendigvis sprænges for at give Plads til 
U ngerne.  Men hvorledes er det gaaet for sig? Skulde de 
svage Skabninger, de smaa Pus med de traadfine Kæber 
h ave magtet at sønderrive -Traadene, eller selv have. viklet 
sig ud af Svøbet ? jeg betvivler det. Men hvorledes er det 
da sket ? Til min Glæde faar jeg en Dag Løsningen paa 
Gaaden. jeg overrasker en af Mødrene ihærdigt arbejdende 
paa at løsne Svøbet. jeg ser, hvorledes den med sine Gift
kroge tager kraftige Tag i Spindet og haler det ud. Den 
yder dem den første nødvendige Barnepleje, uden hvilken 
de smaa uhjælpelig maatte gaa til Grunde, indesluttede som 
de er i det stramtsluttende Svøb og ude af Stand til selv 
at løsne det. Nødvendigheden af, at Moderdyret forbliver i 
Live efter Æglægningen forstaar man nu. Ligeledes forstaar 
man Meningen med den stadige og direkte Berøring af Æg
kuglen , dens Omklamring, dens Beføling af den. Gennem 
Benenes følsomme Taaled mærker den, naar de smaa rører 
paa sig, saa den kan træde hjælpende til ved at løsne Svøbet. 

Efterhaanden udhærdes og udfarves den tynde Hud paa 
de spæde. I Løbet af nogle Dage har  de antaget en graalig 
Farve og er mere modstandsdygtige. De vover sig nu uden 
for Ægspindets bløde Vugge, hvor de samles i en Klump. 
Berører man dem , spredes de til alle Sider hen ad fine T r aade 
for atter at samles i Klump, naar Faren er overstaaet. Mo
deren ses nu ikke mere i Børnenes umiddelbare Nærhed. 
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Den anbringer sig· oftest i nogen Afstand, som om den nu 
ikke havde mere med dem at gøre. Den fjerde Uge finder 
jeg den ophængt i sit Spind, indskrumpet og med optrukne 
Ben. Nu da Børnene er bragt saa vidt, at de kan  klare sig 
selv, har den lagt sig til a t  dø. Der h ænger den nu, ud
slidt, næsten kun en Skal, omgivet af den myldrende Børne- · 
vrimmel, som den har givet Liv, Billedet paa den pligt
opfyldende, der til det yderste har opfyldt Naturens Bud : a t  
sørge for den kommende Slægt. 

En Græsplæneflora 
i Herregaardsparker. 

Af K n u d W i i n s t e d t. 

Da jeg i de senere Aar har haft Lejlighed til at besøge 
en Del danske Herregaardsparker for at indsamle H ieracium
arter, er jeg, kommet paa det rene med, at Parkerne foruden 
mange af disse tillige rum mer en Række Arter, der i Dan
mark fortrinsvis eller meget ofte findes i Herregaardsparker
nes Plæner, hvor de kan forekomme i stor Mængde og i 
største Samdrægtighed, i Reglen dog kun i Plæner, som er 
overskyggede af ældre Løvtræer, og som derfor sjældent eller 
aldrig slaaes, idet der er tilstræbt dannet en Slags Skovbunds
vegetation fortrinsvis ved Hjælp af skyggeelskende Græssorter. 

Dtsse .Arter er : 
Campamzia persicifolia. 
Centaurum nigrwn. 
Chrysanthemwn corym-

bosum 
Fesluca heterophylla. 
Hieraciwn auranthiacum.  

contam inatum. 
fiaribund u m .  
grandiclens. 
granclifoliatwn. 
praecox coll. 

Hieracium pratense 
subcrispalwn. 

Leontodon nuclicaulis .  
Luzula nemorosa ( = albida). 
Phyteuma nigra. 

spicalwn. 
Plantago media. 
Poa Chaixii. 
- remola. 

Triselwn flavescens. 

De hyppigst forekommende er Poa Chaixii og Luwla 
nemorosa. 

Mindre hyppige, men ofte optrædende i stor Mængde, 
er Hieracium granelielens og H. conlaminalwn; og sam-
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men med dem kan stilles Leontodon mzdicaulis, Plantago 
media, Campanula persici(olia og Trisetum flavescens; 
men om flere af disse sidste Arter gælder det, a t  de foruden 
at være spontane i Danmark tillige indslæbes paa Græsmar
ker med Græs og Kløverfrø. Alle de øvrige nævnte er kun 
fundet i een eller ganske faa Parker. En nærmere Under
søgelse af, hvorfra disse Herregaards-Arter stammer, og 
hvilke Faktorer, de skylder deres Forekomst, kan vel bedst 
iværksættes ved at forfølge et Par af de almindeligst fore
kommende Arters H istorie i vor og omliggende Landes 
Floraer, idet den Kendsgerning, at de meget hyppig vokser 
selskabeligt, synes at tyde paa, a t  de maa være indslæbt 
nogenlunde paa samme Tid, hvad jeg senere skal kom me 
til bage til. 

Den hyppigst forekom mende Art Luzula nemorosa 
fandtes første Gang i Danmark ca. 1 835 af Kamphøvener i 

· Gels Skov ved Holte. Den vokser nu  her som fuldkom
men naturlig Bestanddel af Bøgehøjskovens Bundflora ; men 
da der i dens Nærhed vokser Mængder af linpatiens parvi
flora, er der næppe nogen Tvivl om,  at hin paa samme 
Maade som denne, om end langt tidligere, er forvildet fra 
den i Skovbrynet liggende Skovridergaard. Siden er den 
fundet ca. 25 andre Steder i Danmark og hyppigst i Herre
gaardsparkernes Plæner.�') I Slesvig fandtes den 1 824 ved 
Friedrichsruhe af Nol te. I Sverrig blev den først med Sik
kerhed konstateret 1 880, men i Lunds Botaniske Institution 
ligger et Fund fra Skaane, dateret 1 826. Det synes at  frem
gaa heraf, at dens I ndvandring til Norden maa have fundet 
Sted omkring 1 820-1 830. 

Et l ignende Resultat kommer man til igennem Poa 
Chaixii's Historie. Nolte fandt den 1 820 ved Ratzeburg, 
men i det egentlige Danmark blev den først opdaget langt 
senere, nemlig 1 850 efter Knud Jessen og jens Linds An
givelse.*'�) P. Nielsen fandt den 1 859 ved Flakkebjerg og 
V. Schmidt 1 870 ved Rydhave, og derpaa findes den hyp
pjgere og hyppigere lige op til vore Dage. Dette ligger dog 
næppe i, at den stedse indslæbes, men i, at den har været 
overset. Den er nemlig sent udvokset og er derfor sikkert 
blevet afslaaet i uudviklet Tilstand, og først da den har vun
det Fodfæste mellem Buske, hvor Leen har været nødsaget 
til at gaa uden om den, har den kunnet skyde op og til
trække sig Botanikernes Opmærksomhed. 

*) Den er desuden fundet paa jernbaneskrænter, hvor der er udsaaet 
fremmed Græsfrø. 

**) Det danske Markukrudts Historie. Side 107. 4 
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Mine egne Erfaringer i saa Henseende falder sammen 
med E. Rostrups, idet han udtrykkeligt bemærker om Lokali
teten Skaarup paa Fyen : " mellem Buske i Haver, " og Pa
stor Koch om Riserup paa Falster "i Præstegaardshaven i 
det samme Busket, hvor Luzula albida vokser. " 

I Sverrig blev den , saa vidt man kan se, først fundet 
1 880, idet der sammen med Luzula nemorosa, da denne 
opdagedes, fandtes en stor Poa-Art, som jeg antager niaa 
have været P. Chaixii. 

Den meget nærsiaaende Poa remota fandtes første Gang 
i Danmark ,i Rungstedlund 1 837 af Liebmann, i Sverrig 1 8 1 4  
og i Slesvig 1 823. 

Meget peger saaledes hen paa, at Tidspunktet for Herre
gaards-Arternes I ndvandring maa sættes til første Fjerdedel 
af forrige Aarhundrede. De omtalte Arter viser sig ved 
nærmere U ndersøgelse at høre hjemme i Mellemeuropa, 
hvor de mest optræder som Skovbundsplanter. Hvorledes 
de er komne til Danmark og Sverige, klargøres af N .  
Hjalmar Nilsson.*) Han skriver om Luzula nemorosas 
Optræden, at den skyldtes et Sortiment Græsfrø indført .fra 
Tyskland " af fOr skugga passande grassorter," leveret af en 
Frøhandler i Helsingborg. Naar man betænker, at det netop 
er i overskyggede Plæner, nævnte Arter fortrinsvis findes, 
kan man næppe være i Tvivl om, at de alle er indført med 
mellemeuropæisk Græsfrø, udsaaet for at forbedre Græs
bestanden i saadanne "vanskelige" Plæner. 

Spørges der. om, hvilke af disse Arter, der er udvan
dret fra Parkplænen og derfor kan tænkes at faa Borgerret 
i Danmarks spontane Flora, saa maa først nævnes Luzula 
nemorosa og Hieracium-Arterne. De sidste, der jo er ud
præget Vindspredere, findes ofte i stor Mængde i de Skove, 
som omgiver Herregaardene, deriblandt først og fremmest 
Hieraciwn grandidens, sjældnere H. contaminalum. 

Til Slutning skal nævnes Eksempler paa Sammensæt
ningen af saadanne Græsplænefloraer, taget fra et Par af 
vore større Herregaardsparker. I Brahetrolleborg paa Fyen 
fandtes store Bevoksninger af Hierachzm grandidens og 
Poa C/wixii iblandet Luzula nemorosa, Phylewna spica
tLun, P. nigra og Triselum flavescens. I Hardenberg Park 
paa Lolland fandtes i en fortrinsvis af Festuca heterophylla 
qannet Plæne Bevoksninger af Hieraciwn contaminalum 
og Poa Chaixii c,>g desuden Plantago media, Leontodon 
nudicaulis, Chrysanthemwn corymbosum, Luzula nem o-

'") Luzula albidas artratt i vår flora. Af N. !1ialinar Nilsson i Bota
niska Notitser 1882. 



47 

tosa, Campwmla persicifolia og, utvivlsomt  ogsaa !nslæbt, 
Galhun pum ilum. Desuden bemærkedes et Par ukendte 
Hieracium-Arter. 

Om Festuca helerophylla vil jeg gerne oplyse, at den 
tid ligere i Danmark kun er fundet i den udtørrede Del af 
Søndersøen, der i 1 866 blev tilsaaet med fremmed Græsfrø. 
Alle andre Fund af denne Art har vist sig at bero paa fej l
agtig Bestemmelse af den noget lignende Festuca duriuscula. 
De to Arter skilles bedst fra hinanden ved Stængelbladenes 
Karakterer. Hos F. duriuscula er de, som Tuebladene, 
børsteformede og stive, men hos F. heterophylla flade og 
slappe. Den første, der l igner en kraftig F. ouina, er iøv
rigt tæt tueformet med stive Blade, hvis nedre i jordskor
pen siddende Del er omgivet af gamle, sølvglinsende Skede
rester (Tunica). Den vokser udelukkende paa meget tør 
Bund : Overdrev, Brinker, jernbaneskrænter, Stendiger o. l .  
og aldrig - som T. ouina - paa vaad eller fugtig Bund. 
Den anden er ogsaa tæt tueformet, men mangler Skede
resterne, og Bladene er meget lange, meget slappe og nær
mest traadformede. 

Den anbefales til nærmere Eftersøgning. 

Plantevæksten 
i Vejlby Sogn ved Aarhus. 

Et Forsøg paa botanisk Hjemstavnsbeskrivelse. 

Af Adjunkt, cand. mag. A. S k j ø t- P e d e r s e n. 

Vejlby Sogn er fra Naturens Haand udstyret meget for
skelligt og saaledes interessant at studere, idet vi der træffer 
flere Former af danske Plantesamfund. 

Paa Opfordring har jeg skrevet denne Artikel efter at 
have foretaget en Række Ekskursioner i Slutningen af Sep
tember og i Oktober 1 926 samt  nogle Ekskursioner paa an
dre Aarstider fra tidligere Tid; nogle Notater skyldes Bota
n ikeren P o u I L a r s e n , der tidligere har arbejdet med 
Aarhus Omegn. Plan tenavnene er de samme, som findes i 
R a u n k i æ r s Flora 4. Udgave. 

V ejlbykrat. Saaledes staar der angivet paa General
stabens Kort lige nord· for Sogneskellet mod Riis Skov, men 
faa kender t i l  det. 
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lE::iSI�kydevokle -�-� �-:?_ 
� Sand,Ler 

rattet �el. Dynd. [[[]]]] Moræne
Ler> 

[:':.:'(·:j Flyvesand. 

Krattet strakte sig fra Skoven langs Skrænten og noget 
oven for denne i en Længde af een Kilometer og i Bredde 
omtrent det halve. jordbunden er fedt Moræneler, idet den 
bestaar af opæltede Lermasser fra Begyndelsen af den nyere 
Tid. Leret og Læ for Vestenvinden har givet jordbunden, 
hvad den behøver af Fugtighed, og her træffer vi ypperlige 
Betingelser for Egeskov. 

Vej lbykrat er en Egeskov; smukt bevaret træffer vi den 
i Sindssygehospitalets Park, hvor man freder den for dens 
Skønhed og ejendommelige Karakter, men ellers har det 
meste af Krattet maattet vige for Villaer og Haver. 

Egen danner Skovens Krone. Den er malerisk ved sine 
krogede Grene og revnede Bark ; ofte slynger Vedbend' en 
sig op i Kronerne, saa vi om Vinteren ser mørkegrønne 
Stammer, der frisker op i den brune og graa Ensformighed 
eller mod Sneen. 

Egene staar med gode Mellemrum, og " Bunden" nyder 
i Overflod af Lys og tillige lidt Læ, og her skyder en Mang
foldighed op - intet Under, at vi ikke taler om Vejlby Skov, 
men om " Krattet" .  . 

Det bestaar mest af Hassel, men tillige af Tjørn , som 
er besværligere, naar vi bryder igennem for at finde Planter. 

K valkved firides i rigelig Mængde herude ; med sine 
smukke Blade og lidt spinkle Grene synes den næsten at 
støtte sig til de unge, slanke Hasler. 
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Op gennem Krattet skyder flere Skovtræer - alminde
l igst Ælme, faa Bøge, en Birk og unge Træer af Ahorn, 
Spidsløn. Pile er der næsten ingen af, men mangen Røn er 
saaet af Fuglene og findes i alle Alderstrin .  Paa den fugtige Bund 
maa vi vente Asken og den staar ogsaa hyppigt hen gennem 
Krattet, men mere lægger vi Mærke ti l  Skovæbletræet, især 
i September da jorden ligger plettet af de gule - og sure 
- Skovæbler. Det er efter Eg og Hassel Krattets tredie 
Karaktertræ. Hvidblomstrende i Maj , gulplettet i Septbr. ,  
og sort og stikkende om Vinteren med sin ru Bark og sine 
spidse Smaakviste er den noget for sig. 

En Frænde af den : Kvæden findes forvildet et enkelt 
Sted, medens de fjernere Slægtninge : Hæg og Slaaen staar 
spredt overalt, men synes at savne Lys. 

De vilde Roser* - H underoser - findes mange Ste
der og ind imellem disse den sjældne · Kratrose. En Plet 
domineres af Kornel og tæt herved dirrer Bævreaspens 
Blade, andetsteds ses Benveds Bladduske paa de firkantede 
Stængler. Endelig slynger Caprifolien sig overalt op ad 
Grene og Kviste eller kryber hen ad jorden. 

Trods denne Mangfoldighed bliver der Lys til Brombær, 
Fruebær, Hasselbrombær og Hindbær. Orkideerne møder 
op med Hullæbe, Fliglæbe og Rederod og af Liljeblorristrede 
ser vi Konval, Salomons Segl, Majblomst og Firblad. 

Af Midsommerens Blomster er der Høgeurter, Perikum 
med tre Arter, Skærmplanter, flere almindelige Skovgræsser 
og Skovbyggen, som er sjælden for Danmark i sin Helhed. 

I det tidl ige Foraar er Bunden dog smukkest. Naar 
Hasselen har rystet Støvet af Raklerne, blomstrer Frytle, 
Lærkespore og Blaa Anemone, og saa kommer det hvide 
Tæppe, hvori vio finder Vorterod i stor Mrengde, Kodriver, 
jordbær-Potentil, rigeligt med Skælrod, Guldstjerne, Ra
nunkler og kort efter staar Hæg, Æble, Tjørn og Kvalk
ved med deres Millioner af Blomster, medens Egene snart 
folder Bladene ud. 

· 

Desværre har Ramsløg erobret sig en solid Plads paa 
flere Strøg og vil sikkert om nogle Aar være eneherskende. 
Riis Skov ·er erobret af Bøg og Ramsløg. 

Foruden de nævnte Plan ter er følgende set : Alm.  
Agermaane, Skov Angelik, Sød Astragel, Bingelurt, Alm. 
Bjørneklo, Høst Borst*, Brunelle*, Knoldet Brunrod , Brænde
n ælde, Bukar, Mose Bunke*, Burre, Druemunke, Glat Due
urt, Krat Fladbælg, Skarp Fladstjerne, Enblomstret Flitterax, 
Penge Fredløs, Skov Galtetand ,  Dunet Gedeblad, Smal Gede-

* betegner, at den nævnte Planteart ogsaa findes paa Feddet. 



so 

rams, Alm. -Guldstjerne, Hylster Guldstjerne, Gøgelilje, Tynd 
Gøgeurt*, Alm. Haremad, Havepest, Skov Hejre, Krybende 
Hestegræs, Hestekastanje, Hjortetrøst, Hundegræs*, Alm. og 
Skov Hvidtjørn , Alm. Hyld, Kær Høgeskæg, Haarrig Høge
urt*, Smal H. ,  Trekantet H. ,  Hønsetarm*, Alm. jordbær'\ 
Ensidig Klokke, N ælde _ K. , Bugtet Kløver, Stor Knopurt, 
Hulkravet Kodriver, Storblomstret K . ,  flere Kodriver-Kryds
ninger, Stor Konval, Kransbørste, Alm. Kællingetand*, Skov 
Kørvel'�, Lungeurt, Krybende Læbeløs, Alm. Løvefod*, Løve
tand*, Alm.  Mangeløv, Udspredt Miliegræs, Alm. Mælkurt, 
Eng Nel like od�" Feber N., Stor N ælde, Skov Padderokke, 
Kantet Perikum, Lodden P., Prikket P. , jordbær-Potentil , 
Bidende Ranunkel"'' , Lav R.*, U ldet R. , Enaarig Rapgræs'� ,  
Lund R. , Rederod, Robinie, Skov Salat, Skov Sanikel, 
Skovarve, Skovmærke, Skovsyre, Skov Skræppe, Skvalder
kaal*, Skælrod, Snebær, Humle Sneglebælg*, Gærde Snerle, 
Spiræa, Skov Star, Dunet Steffensurt, Stikkelsbær, Skov 
Stilkax, Stinkende Storkenæb, Kæmpe Svingel , Alm.  Taks
træ, Kaaltidsel, Tusindfryd*, Tørstetræ, Valnød, Vedvindel, 
Lancet Vejbred*, Glat V. , Gærde Vikke, Haaret Viol, Skov 
V. , Læge Ærenpris, Tveskæg Æ.* og ØrneØje. 

Vejlby Mose. Mosen er den nordlige flade Del af 
Sognet henimod Egaaen, regnet fra Landevejen. Den om
fatter Hedeenge, Vienge Sokjær, Trundholm og længst i Vest 
Kjeldinghuller og jelenge (Hjøllinge) , hvor Banen gaar over. 

Hvorfor er - eller var - der Mose her og ikke 
Fælleder som paa Feddet ? Den højere Grund vandstand, 
som medfører Mosebund, skyldes sikkert to Ting : at der 
aflejredes mere lerblandet Sand herinde i Bunden af den 
gamle Stenaldervig, og at Havet er længere borte, Bakkerne 
nærmere ved. 

I Kjeldinghuller er der skaaret Tørv, der viser, at vi 
er paa Højmose - som Store og Lille Vildmose, der ligger 
fuldkom ment paa samme Maade. 

Det tynde Tørvedække og den store Mængde Strand
skaller - Østersskaller er fundet nær Banen - i Bunden 
har muliggjort den nuværende O mdannelse til gode Enge. 
Disse er forøvrigt nu, Egaaen er· reguleret, ofte temmel ig 
tørre, saa man praktisk talt kan færdes overalt. 

Nærmest Markerne træffer vi derfor ogsaa alm. Græs
mark med Rajgræs*, Timothe*, Hundegræs, Fløjelsgræs�' og 
Rapgræs iblandet Ukrudt som Mark Rødtop�', Brunelle, Alm.  
Røl like*, Bellis og ind imellem vore tre Kløvere. 

Snart bliver dog Eng Rævehale almindelig, og nu kom-
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mer de virkelige -Engplanter, som vi kender. dem fra For
aaret og den tidlige Sommer - den gule Eng Kabbeleje*, 
Eng Karse*, alm. Vinter Karse*, Sump-'� og Kær Snerre"'' , et 
Par Fladstjernearter og Eng Viol*. 

Her og der af brydes Græstæppet af Bevoksninger med 
lave Mjødurter*, kraftige Rosetter af Syre''' , Gul I ris'� og halvt 
opstigende Tagrør*, og mellem disse Planter finder vi den 
krybende Pil*, Kær Ranunkel'� og rigeligt af Kattehale. 

I Huller og Grøfter holder Vandnavlen':' til , kendelig paa 
sine morsomme, skjoldformede Blade, der skjuler dens uan
selige Blomster. Den almindelige Sødgræs stikker sine smalle 
Ax i Vejret fra Dyndet, medens Rørgræs og Høj Sødgræs 
knejser og staar tæt sammen - Mosens højeste Græsser ; 
den sidste dominerer flere Steder over større Strækninger. 

Starens* trekantede Stængler staar her og der og et 
enkelt Sted i Dalen findes det sjældne Halvgræs : Hvas 
Avnknippe. 

Ser vi udover den mægtige Græsflade, oplives Øjet i 
Vest af nogle faa Pilekrat. Her finder vi Bittersød Nat
skygges Ranker, Dueurter, Skjolddrager, de mindre almin
delige Kær Fladbælg og Selinen med de vingede Stængler. 
Smukt ser det ud her, naar vi sidst i juni træffer Baldrian ,  
Fredløs og Kattehales rigt blomstrende Flor. En Proletar 
har sneget sig ind - det er Svine Melden, som staar inde 
under Pilene, men hvis Plads er ude i Landsbyer og ved 
Stranden. 

Egaa selv er 3-4 m bred og af ringe Dybde, men dog 
tilstrækkelig til , at vi finder Planter som Børste- og Kruset 
Vandax, lange bølgende Blade af Enkelt Pindsvineknop og 
Brudelys, den ejendommelige Grønalge Kransnaal, og langs 
Bredden Sideskærms lysgrønne Blade, Guldkarse, Tyk og 
Lancet Ærenpris. 

Aaen løber som mellem Diger, der er dannet ved Rens
ning af Vandløbet ; vi finder derfor en Del af Aaens Planter 
her igen, men tillige mange vildfremmede som Dagpragt
stjerne, Kamille*, Hyrdetaske, der alle øjensynlig er kommet 
langvejs fra og som Frø er blevet a flejret i Aaens Dynd, 
men først har kunnet spire og skyde nu, de er kommet op, 
hvor der var I l t  til Aanding og Vækst. 

Gederams, Svinemælk og Tidsler er maaske naaet her
til ad Luftvejen, da de er Vindspredere. 

I Engen er der endvidere set følgende : Angelik, Hylde 
Baldrian ,  Tvebo B*, Høst Borst, Alm. Brandbæger�', Mose 
Bunke, Eng Djævelsbid* Dunet Dueurt, Rosen D. ,  Alm.  
Firling'\ Sump Fladstjerne, Tyk F. ,  Eng Forglemmigej'\ 
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Sump F. ,  Alm. Fredløs, Penge F., Kær Guldkarse, Hejre, 
Hvene, Alm. Hønsetarm, Fladhoved Kløver, Hvid K*, Rød 
K . ,  Kragefod*, Alm. Kvikgræs, I taliensk Kællingetand, Vild 
Kørvel* ,  Vand Mynte* , Mælkebøtte, Eng Nellikerod�', Vin
get Perikum, Have Persille, Vand Pileurt, Gaase Potentil* ,  
Lav Ranunkel*, Nyse Røllike�', Eng Rørhvene, Skvalderkaal, 
Glans Siv�' ,  Kugle s.�' ,  Lys S.*, Alm. Sumpstraa, Kaal 
Tidsel* ,  Kær T.�' ,  TormentW', Trævlekrone, Vandranunkel* ,  
Lancet Vejbred* ,  Muse Vikke, Tadder V.* ,  Ager Ærenpris, 
Lancet Æ., Tyk Æ.* og Øjentrøst*. 

Paa Aaens Volde : Aften pragtstjerne, Knoldet Brunrod, 
Graa Bynke':' , Rød Gaasefod, Skive Kamille, Korsknap, 
Kæmper*, Ager Museurt, Stor Nælde, Kantet Perikum, Op
hovnet Pileurt, Snerle P., Ager Skørtidsel, Ru S. og Storkenæb. 

Aakrogen. Fra "Mosen" løber Aaen sønden om 
Brobjerg og nu langs Bakkernes Fod i N. Ø. til den kom
mer om i "Krogen " - vel sagtens tvunget herhen af Bug
tens nordgaaende Strøm. 

Sandtanger i Forbindelse med Aaens eget Løb har her 
dannet en Del Strandenge -sumpe og -søer. Nu  ligger 
disse fast og vil sikkert forsvinde, da Aaen er reguleret og 
løbe.r gennem en gravet Kanal og Sluseport, der lukkes og 
aabnes ved Høj- og Lavvande af Strømmen. Vandet bliver 
saaledes brakt, og vi finder en ejendommelig Plan tevækst. 

I den fugtige Græsbund trives Svampene udmærket, og 
Hekseringene ser vi i alle Størrelser og dannet af forskellige 
Paddehatte. Af Frøplanter er jordbærkløveren* den, vi mest 
lægger Mærke til ; ikke naar den blomstrer, da ligner den en 
alm.  Hvidkløver, som ogsaa findes her,  men i Sensomren 
ved Modningen - thi saa pustes Bægrene op og minder i 
Form om et jordbær. 

Paa denne Tid finder vi ogsaa den l idet almindelige 
Eng Ensian'" langt nede i Græsset, medens dens nære Slægt
ning Liden Tusindgylden stritter af Blomster og ses længere 
borte fra. 

Mere uanselige er de to Sjældenheder : Vild Asparges 
og Smal Hareøre ; den ene en liljeblomstret, den anden en 
Skærmplante, hvad vi vanskeligt ser paa nogen af dem. -
Af særlige Strandengplanter kan der desuden peges paa 
Udspærret Annelgræs, Trehage, Sarnel og Fjern Star; Stiv-
haaret Ranunkel staar der rigeligt af. . 

N ærmer vi os Smaasøerne, ser vi straks, at Planterne 
ynder bestem te Voksepladser. Oven for Bredden finder vi et 
Bælte af Tagrør*, Rævestar og Strandkogleax* med de smukke 
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Strandasters ind imellem, medens vi l ige ved Vandkanten 
finder Kødet Hindeknæ, Traad Siv og Enskællet Sumpstraa. 

I det lave Vand er der store Bevoksninger af Blaagrøn 
Kogleaks, der udadtil afsluttes med lidt Tæppegræs, der vist 
fornylig er indvandret. U nder Vandfladen fylder en tæt 
Grøde af Havgræs og Børste Vandax'' hele Midten af Søerne. 

Herude er der ogsaa fundet : Liden Andemad�', Kry
bende Hvene*, Flad Rapgræs*, Knæbøjet Rævehale*, Sand
kryb, Eng Siv, Tudse S.* ,  But Sødgræs, Høj S. , Tormentil, 
Strand Trehage og Vandstjerne. 

Sandstranden. Fra Stationen til Skydevoldene er 
Stranden set fra en Naturelskers Standpunkt ødelagt, men 
er endnu paa en lang Strækning kun l idt medtaget og ende
lig god uden for Pynten. 

Gaasefodfamilien dominerer Plantevæksten med de tre 
Arter Melde, som er almindelige hele Vejen, den kødfulde 
Strandgaasefod og den stikkende Sodaurt, som særligt træffes 
længere ude. 

Marehalm og Kvik borer Udløbere gennem Sandet og 
modstaar Paalandsstormenes Oproden ; paa Overgangen til 
Fælleden finder vi den røde Svingels fine og tætte Græs
tæppe. Siv Kvik og Strand Annelgræs, der er mindre al
mindelige, vokser nær Aaens gl. Udløb ; den sidste let ken
delig paa sine vandrette overjordiske Udløbere. Koklearens* 
hvide Blomster pynter op herude. 

Langs hele Stranden staar Pletter af den lille Strand
arve, Buske af Strandsennep'en, som med sine lilla Blom
sterbuketter er Strandens smukkeste Plante. 

Bedst Besked om Vandets Planteverden giver de Strand
volde, kraftige Efteraarsstorme nu og da kaster op. Her 
finder vi modne Aks af Aalegræs, en Del Dværg Bændel
tang og rigeligt af Brunalger som Blæretang, Savkløer, 
Skulpe-, Strenge- og Bladtang ; en Del Rødalger som den 
stive Horntare, der minder om grove Vaskesvampe, Læge
planten Karaghen Tang, Gaffeltare, Blodrød .. Ribbeblad, den 
knudrede Rødtraad og endelig sammenklæbede Ledtarebuske. 

Langs Stranden findes ogsaa : Kødet Lugtløs Kamille, 
Spyd Melde, Strand M., Svine M., og Kruset Skræppe*. 

Feddet. Vi er her paa Strandfælleder, der intetsteds 
naar over l O Fods Kurven, men flere Steder har fugtige 
Lavninger ; ud imod Aakrogen træffer vi en jævn Overgang 
til Strandengene her, og indadtil ses Udløbere fra Vejlby 
Mose og med dennes Planter. 
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Et Stykke ude paa Feddet er der i Strandens N ær hed 
et smaabakket Terrain ,  som efter Form og jordbund maa 
være gl . Klit ; det er sikkert Feddets tørreste Parti. 

Høj Plantevækst klarer sig ikke herude, dertil er Blæ
sten for udtørrende. Det er jordskorpeplanterne, som er 
de bestemmende, her og der afbrudt af et Lyngtæppe. Dan
marks mindste Frøpiariter · synes at have sat h inanden Stævne 
her. Vi finder Tusindfrøs 2-5 cm. høje, men elegante, 
kvastformede Blomsterstand, Liden Knudearve, en Pygmæ
form af Blød Hejre, Dværgbunkens to Arter, Liden Vand
arve og i Maj Maaned blomstrer Vaarvikken gemt nede i 
Græsset. 

Foraaret indledes herude med Markfrytler og den fine, 
lil le Gæslingeblomst, der vover sig frem tidligt i April ; i Maj 
melder to andre Korsblomster sig, nemlig Roset Flipkrave 
og Gaasemad, for hvem Feddet netop er den rette jordbund. 
Paa samme Tid er Stenbræk kom,met op, smukkere end 
nogen af de andre, og her og der i Græsset er der Mark
violer og vilde Stedmoderblomster. juni  er Græssernes Tid 
og i jul i-August kommer Højsommerens Former med Kurv
blomster og Lyng. 

De ovenfor nævnte er den alminJelige Strandfælleds, 
Lyngen dog maaske undtaget. Foruden ved at være lave 
udmærker mange Planter af dette Samfund sig ved Beskyt
telse mod Fordampning ved Haarbeklædning ; helt graahaa
rede eller filtede er saaledes Museurter, Harekløver og Arter 
af Potentil . 

Græstæppet er særlig dannet af de tre : Hvene, Hejre 
og Kamgræs, almindelige er dog ogsaa Svingel, Hundegræs 
og Rapgræs. 

Af Højsommerens Blomster, der giver Kolorit, kan 
nævnes : Blaa Munke, Kongepen, Tusindgylden og Mælke
bøtter. 

Paa Strækningerne øst for Nordre Strandvej findes des
uden mere tørre og mere fugtige Strøg. 

Paa de første træffer vi Lyngen i Tuer eller sammen
hængende. Midt i den staar Tormentil og Pimpinelle og i 
Udkanter og paa l ignende tør Bund Sandstarens lange Ræk
ker Skud. Paa de nøgne Pletter findes Mosset, særligt 
haardføre Arter af jomfruhaar - paa et mindre Omraade 
erstattet af Graamos, som er en af vore nøjsomste Planter ; 
Laver er der flere af, f. Eks. Rensdyrlav og Tjørnelav. 

Nellikefamilien er her paa denne tørre, sandede Bund 
repræsenteret af den moslignende Knavel ; begge Arter fin
des her, dog mest den fleraarige ; et enkelt Sted fandtes 
Krydsningen mellem dem. 

, 
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Den gule Evighedsblomst findes et Par Steder, Blaa- . 
munke klarer sig ogsaa her, og af Græsser er særligt de to : 
Faaresvingel og Sandskæg karakteristiske ved deres tætte, 
strittende Tuer. Endelig kan nævnes en Saftplante : Bi
dende Stenurt, let kendelig paa sine stærkt gule, og stjerne
formede Blomster. 

De mere fugtige Omraader har et fast og elastisk 
Plantedække. Det dannes af forskellige Arter af Siv, stærkt
farvede Blomster som Faareleger og Smørblomster og den 
kødfulde Strandvejbred. Her finder vi ogsaa Katteskægs 
haarde Gri:estuer. 

Paa den anden Side Nordre Strandvej træffer vi større 
Lyngstrækninger, men de har en fugtigere Karakter - for
modentlig en stærk sur Bund. Ejendommelig er her Børste
sivets smaa Kredse. Finbladede og bredbladede Tuer af de 
to Arter Bunke staar overalt. 

En Del af de andre Omraaders Planter gaar ud paa og 
passer ind i Strandfælleden - de er mærket med * ;  h.ertil 
kan følgende føjes : Arve, Mark Blaahat, Mark Bynke, Alm.  
Cikorie, Rank Evighedsblomst, Nikkende Fuglemælk, Følfod, 
Ager Gaaseurt, Hej renæb, Hønsegræs, Alm. Hvene, Flyve H. ,  
Grøn Høgeskæg, Femhannet Hønsetarm, Liden Katost, Liden 
Klokke, Fin Kløver, Udstrakt Kløver, Kløvplade, Dansk 
Kokleare, Alm. Kongepen, Glat K., Liden Løvefod, Kugle 
Museurt, Liden M . ,  Eng Mælkebøtte, Rødfrugtet M . ,  Læge 
Oksetunge, Ager Padderokke, Sølv Potentil, Løg Ranunkel, 
Rødknæ, Smaakronet Sandvaaner, By Skræppe, Gul Snerre, 
Alm.  Spergel, Blød Storkenæb, Eng Svingel, Nedliggende 
Tandbælg, Kruset Tidsel , Hør Torskemund, Tranehals, 
Mark Tusindgylden, Vejpileurt og Langstakket Væselhale. 

Markerne. Vejlby Marker ligger paa en Halvkegle, 
der har sit Toppunkt i Skejby (284 Fod) og naar ned til 
Mosen og Feddet. jorden er ret fedt  Moræneler. 

Her skal kortelig omtales de vildtvoksende Planter. Af 
de 59 Ukrudtsplanter, der noteredes, var 40 enaarige, hvad 
der vel hænger sammen med den aarlige Bearbejdning af 
jorden, hvilket i Almindelighed virker ødelæggende for de 
fleraarige jordstængler ; disse Planter stænges derfor først 
og fremmest ude. 

De 1 9  her fundne kan grupperes i Planter med kraftig 
Pælerod : Mælkebøtte, Skræppe og Skørtidsel, lodret jord
stængel : Bellis og Vejbred og Resten med grenede, vand
rette jordstængler. At  de klarer sig skyldes antagelig 
henholdsvis Evnen til at danne Skud fra Rodstum per, at den 
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korte lodrette Stængel undgaar nævneværdig Beskadigelse 
og for sidste Gruppe, at Dele af Jordstængler virker som 
Aflæggere. · 

Af Plantenotater kan der være Grund til at nævne Li
den Musehale og Stivhaaret Ranunkel, som stod i stor 
Mængde paa en Mark nær Byen. 

Foreningsmeddelelser. 

Naturhistorisk Forening for Sjælland. 

O r d i n æ r G e n e r a l fo r s a m l i n g  afholdes i Hotel 
" Danmark " ,  P r æ s t ø ,  Lørdag den 1 1 . J u n i  Kl .  7 1 /2 Aften 
med følgende Dagsorden : 

1 .  Formanden aflægger Beretning om Foreningens Virk-
somhed i 1 926. 

2. Kassereren oplæser Regnskabet. 
3 .  Der vælges 2 Styrelsesmedlemmer og l Revisor. 
4. Meddelelser om senere Ekskursioner og Møder. 
5 .  Eventuelt. 

E k s k u r s i o n e r i P r æ s t ø e g n  e n  Lørdag den 1 1 . og 
Søndag den 1 2. Juni : Deltagerne samles ved Præstø Station 
Lørdag Middag Kl. 1 21/2 (Tog afgaar fra København H .  
K l .  825 Fm .  og  Rutebil fra Sporvejslinie 1 9's Endestation 
Kl. 82° Fm. ,  men Medlemmerne bedes selv skaffe sig U n
derretning om eventuelle Forandringer i Sommerkøreplanerne) . 
Turen gaar til Fods forbi Nysø gennem Hollænderskoven 
langs Præstø Fjord, derefter langs Even Sø og tilbage til 
Præstø, muligt med Tog fra Faxinge Holdeplads. Efter 
Generalforsam lingen overnattes i Hotel " Danmark " ,  og næ
ste Dag foretages en li l le Morgenvandring rundt om Byen . 

Søndag Formiddag Kl. l 015 (ved det første Togs An
komst) afgaar Bil for Foreningens Regning fra Jernbane
stationen til Jungshoved Skov ved Bønsvig, og herfra vandres 
gennem Skoven mod Nordvest langs Kysten til Roneklint 
Efter et lille Hvil (eventuelt med Kaffe) gaar Turen tilbage 
gennem Skovene ved Nordkysten ; Ankomst til Præstø Kl. 
71/2 - før sidste Togs Afgang. 

Deltagerne maa senest den 7. Juni indmelde sig hos 
Formanden, Førstelærer L. P. J e n s e n ,  Højelse Skole pr. 
Lille Skensved, med Opgivelse af, hvornaar de ankommer 
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Lørdag eller Søndag, om de ønsker at overnatte i Hotel 
" Danmark " ,  og om de vil deltage i et lille Fællesmaal tid i 
Hotellet Lørdag Aften. 

Om senere Ekskursioner og Møder se næste Hæfte 
af " F. F. " 

Naturhistorisk Forening ior Lolland-Falster. 

Ekskursionerne i 1 926 har været forfulgt af Uheld. 
Ud over den første, der tidligere har været omtalt her i 
Tidsskriftet, gennemførtes kun to, og den ene af disse endda 
i Regnvejr, nemlig Turen til Ulfshale 20/o 1 926. 

De 1 7  Deltagere tog over Stubbekøbing, Haarbølle og 
derfra pr. Bil til Ulfshale Badehotel ca. I O  km Nord for 
Stege. Ved Fanefjord gjorde nogle af Deltagerne en Af
stikker til en meget stor Langdysse. Her voksede Nyre
bladet Tvetand (Lanium intermedium), Slangehoved (Echhzm 
uulgare) Tjære-Nellike ( Viscaria uulgaris) og jomfrukam 
(Scanclix peclen- 1Teneris) . 

U nder hele Opholdet paa Ulfshale regnede det, saa 
Buske og Grene var ubehagelige at  komme i Berøring med, 
desuden var alle Græsgangene afspærrede (M. & K.) .  
Desuagtet var a l le Deltagerne enige om, a t  det  var en ud
mærket Tur. 

Det smukke og for det sydlige Danmark saa ejendomme
l ige Landskab og de mange sjældne Planter fik os til delvis 
at glemme Regnen og de vaade Fødder. 

Der noteredes bl. a. Liden Frøstjerne ( Thalictrum m inus) 
i Mængde Syd for Skoven og paa samme Sted N ikkende 
Limurt (Silene nutans), der ragede op over det lave Græs 
inden for Diget og prægede Sandmarken med sine hvide 
Blomster. Tarmvrid Røn (Sorbus tormenlalis) fandtes som 
Buske og lave Træer i den østlige Kant af Skoven. Smaa
bladet Lind ( Tilia corclata) udgjorde en betydelig Del af den 
meget blandede Træbestand. I Skoven saas Krat-Fladbælg 
(Lalhyrus m onianus Bernh.) ,  Sort Fladbælg (Lathyrus 
niger) , Strand-Løg (Alliwn uineale), Strand-Nellike (Dian
tlws superbus) og Fjæld-Ribs (Ribes alpinum), der ogsaa 
trivedes godt i gamle Enebærbuske, Kantet Konval (Polygo
natum officinale), Blaabær ( Vaccinhzm m yrlillus), Skov
stjerne ( Trientalis· europaea) og paa aabne Pletter : Kugle
aksel Star (Carex pilulifera), Klæbrig Brandbæger (Sene
cia uiscosus) og Vaar-Vikke ( Vicia lathyroicles) ; mange 
Steder stod Dunet Gedeblad (Lonicera xylos teum) med 
Frugter. Nord for Skoven er der et gam melt Klitparti, be,.. 
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vokset med høj Lyng og Enebær ; i Lavningerne saas bl. a. 
Eng Havre (A vena pralensis) , Soldug (Drosera rolundifolia), 
Vibefedt (Pinguicula vulgaris) og Skov-Troldurt (Pedicu
la ris silveslris) . Paa de større Partier fandtes mellem Sand
skæg Plettet Kongepen (Hypocoeris maculata). Nordsiden 
og Vestsiden af Skoven er især Naaleskov med Bjærgfyr 
(Pimzs monlana) som store Træer. Weymouthsfyr (P. stro
bus) pyntede ind imellem. Det lille, tilgængelige Stykke af 
Stranden husede inden for Diget Sand-Rottehale (Phleum 
arenarium) og Ydersiden af en tilstødende Strandfælled var 
i en bred Bræmme oversaaet med Mandstro (Eryngiwn), 
der her var klitdannende, idet hver enkel t Busk næsten var 
begravet i Sandet, der dannede . stejle Tuer omkring Plan
terne. 

Af Svampe var der en Del a lm. Arter, af sjældnere 
kun faa. Hr. F. M ø I l  e r har bl .  a. opgivet Polypoms 
Boucheamzs, P. amorphus, Inocybe languinows og Gymnæ
sporangiLun juniperium. 

En Springfrø krydsede vor Vej , og i Luften tumlede 
sig nogle Dobbelt-Bekkasiner. 

19/9 t i l  B ø t ø  P l a n t a g e. Trods truende Vejrudsigter 
tog 1 2  Deltagere med Bil fra Gedser Kl .  81/4 Morgen til 
Plantagen . Og Vejret blev det mest straalende September
vejr. Særlig den sydlige Del af Plantagen afsøgtes. Syd for 
Plan tagen fandtes bl. a. Serradela forvildet og Knudearve 
(Centunculus) blandt Tusindfrø (Radiola) og Børste-Kogle
aks (Scirpus selaceus), desuden Strand-Skræppe (Rumex 
maritimus), Ris-Dueurt (Epilobium obscu rwn) og Vaar
Vikke ( Vicia lalhyroides). Ved Bøtøgaard : Benblomstret 
Vintergrøn (Chimaphila uniflora) , Nøgleblomstret-, Strand
og Sump-Skræppe (Rwnex conglomeratus, marttimus og 
limosus) og den paa Falster sjældne · Flipkrave Teesdalea 
mzdicaulis). Ved Stranden : Strand-Hestehov (Petasiles 
spuria) og V a ar Brandbæger ( Senecia vernalis ). 

I en Grøft i Engen Vest for Plantagen : Billebo (Oenan
the aqualica) ; i Kanalen ud 'for Fiskebæk Station : Tornløs 
Hornblad (Cerotophyllwn submersum) og langs Kanalen : 
Strand Nellike (Diantluzs superbus). En Ejendommelighed 
ved Plantagens Plantev.ækst er, at Ørnebregne (Pteridium 
aquilinum) efter Plantør Andersens Udsagn ganske mangler. 
Mærkværdigvis saas i kke en eneste Springfrø paa hele Turen, 
medens .der paa Vejen til Fiskebæk Station saas baade 
Brun Frø, Grøn Frø og Strandtudse, alle talrigt. 

Ved l -Tiden gik omtren t  Halvdelen af Selskabet mod 
Vest til Fiskebæk Station for at naa Toget 246, medens de 
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øvrige svampeinteresserede fortsatte Eftersøgningen endnu 
en Tid. 

Svampefloret var Genstand for Hovedinteressen hos de 
fleste af Deltagerne, og kun for at følge den sædvanlige 
O rdning af Stoffet, nævnes de her til sidst, saaledes som op
givet af Hr. Fr. Møller. 

Der fandtes ca. 50 Arter af Svampe, men Antallet af 
I ndivider var meget stort. Almindelige var :  Bolelus varie
gatus, luteus og bovinus, i hvis Selskab der voksede 
Gomphiclius rosewn, der er saa alm.  her, men kun vokser 
i Fyrreskov, G. viscidus og glutinosus, Marasm ius peifo
rans, Lactarius rufus, lUJ1Jis og uvidus, A manila muscaria, 
Tricoloma rutilans og stans, Collybia asema,  cirrlwla og 
maculata ,  Hyplwloma capnoicles, Corlinarius cinnam omeus, 
mu cosus og vibrolile, Theleplwra laciniata, Hydmzm 
A uriscalpium og Naucoria escharoides (El.) , 

Af sjældnere Svampe kan nævnes : Amanita junquillea, 
Mycend rosella, Corlinarius tophaceus var. redinitus og 
C. fasciatus, Flanumzla aslragalina i Ellekrat, Polypoms 
subnosus, P. amorplws og rufus, Hydnum zonalum , fernz
ginosum og cyathiforme, Stereum tabacimzm; Oligoporus 
ustilaginoicles og Peziza arenicola. De fleste af disse 
Svampe findes ikke andre Steder paa Lolland-Falster. 

Størst Opmærksomhed vakte dog Rhizopogon luteolzzs. 
Den er naturligvis opdaget af Fr. Møller og hidtil ikke set 
andre Steder i Danmark. Her stod den talrigt paa et be
grænset O mraade. 

Dens gule Frugtlegemer staar i jordskorpen omtrent 
som Hekseæg og er omtrent l ige saa store. jordbunden 
var - som i det meste af Plantagen - gammelt  Klltsand. 

Mellem unge Graner var jorden dækket med Lav, og 
her voksede den ret spredt, kun sjældent mere end eet 
Eksempl. paa samme Kvadratmeter. 

I det udtørrede Bøtø Nor fandtes Pholiota pwnila, 
Hajgrophoms m inialus og conicus samt den meget sjældne 
Canlharellus wnbonatus, der voksede Ringe paa den 
nederste brune Del af Polytricluzm. 

L. Kring. 

Naturhisiorisl{ Forening for Jylland. 

Ekslmtsioner. 

I .  6. og 7. juni Ekskursion til G r e n a a e g n e n .  
6. j u n i K l .  l O 1 5  Afgang fra A a l s ø Station. Turen gaar 

gennem Aalsø By, forbi Kirken (Søren Kannes Grav og 



Gravstenen over Præsten i Vej lby) gennem Høbjerg til 
Stranden. Løvskov, Fyrreskov, Sump, Strandeng, Kli tter. 
God Lokalitet baade med Hensyn til Dyr og Planter. Der
fra over Heden ind til G r e n a a. Frokost maa medbringes, 
da vi ikke træffer nogen Restauration,  før vi naar Grenaa. 
Om Aftenen Samlingssted paa Hotel "Skandinavien " ,  Grenaa. 

Deltagere i Ekskursionen bedes forud bestille V æreise 
ved direkte Henvendelse til Hotellet. 

7. j u n i .  Om ikke anden Bestemmelse tages paa General
forsamlingen den 6. om Aftenen, afrejser vi den 7. om Mor
genen til G j e r r i l d ,  hvor der skal være meget smukt. 
Herregaarden Benzon ,  Skove, høje Klinter med Kalk. 

I Gjerrild opløses Ekskursionen. 

I I .  l 9. j u n i Ekskursion til Stilling Sø ved Skander
borg. Afgang fra Stilling Station Kl .  91/2 Fmd. Tilbage efter 
Behag. Ekskursionen holdes i N ær heden af Stilling Sø, 
Lyngbakker, Mose, Smaaskove med blandet Vegetation. 
Mad kan faas i Stilling. 

I I I .  2 1 . A u g u s t. Ekskursion til F e m m ø l l e r ,  Ebel
toft Vig, Bognsholm.  

Afgang fra Aarhus med Rutebil Kl .  91/!!. Fmd.  Mad kan 
faas i Femmøller og paa Molskroen. Hvis mindst 10 Del
tagere i Forvejen melder sig til Formanden, kan vi leje en 
Rutebil, hvorved Turen bliver betydelig billigere. 

P. B. V. : 

J. Kr. Finclal. 

Generalforsamling. Foreningen afholder ordinær 
Generalforsamling den 6. juni Kl.  8 Aften paa Hotel 
" Skandinavien" i Grenaa. 

Da�o�� : � 
l .  Beretning. 2. Regnskabet. 3 .  Valg . . 4. Eventuelt. 

P. B. V. : 

J. Kr. Finclal. 
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Litteratur. 

Mesalliance i Hundever·denen og andre Artikler 
af W. Johannsen. Udgivne i Anledning af hans 70-Aars 
Fødselsdag den 3. Februar 1 927 . Med en bibl iografisk 
Oversigt over hans l itterære Virksomhed . Udgivne af Svend 
Dahl. 68 Sider, l Portræt. Pris Kr. 5 ,50. Hagerups Forlag, 
København 1 927 . 

Denne særdeles smukt udstyrede Bog indeholder fem 
Afhandlinger af Professor W. johannsen : 

Mesall iance i Hundeverdenen. Biologiske Betragtninger. 
Tale ved Univ.ersitetets Aarsfest den 2 1 .  Novbr. 1 9 1 8. 
Alkohol og Arvelighed. 
Om Goethes Naturforskning. 
En Vildfarelse fra Naturvidenskabens Historie. 

Disse fem populærvidenskabelige Afhandlinger har alle 
været trykt før ( " Naturens Verden" ,  "Ti lskueren ·· og ,, Gads 
danske Magasin ") ,  men da de hver paa sin Vis er karak
teristiske for sin Forfatters Behandling af Problemerne og 
for hans Fremstillingskunst" har Overbibliotekar Svend Dahl 
valgt dem til Udsendelse i Anledning af den berømte Plante
fysiolog og Arvelighedsforskers 70-Aars Fødselsdag. 

Og Valget er godt. Det er en Berigelse og tillige en 
Fornøjelse at læse denne udmærkede Bog. 

Sigfred Knudsen. 

Magister I. Lieberkind :  Haletudsen og andre 
Vand- og Landstrygere. En overordentlig livligt skrevet 
og dertil en belærende Bog for den naturin teresserede Ung
dom. Den egner sig fortræffeligt til Oplæsning i Naturhistorie
timen, og den vil være saare kærkommen som Boggave tii 
større Drenge og Piger. Efter min Mening er Bogen meget 
bedre end selve Carl Evalds Eventyr. Historierne er for
talte med et Humør og Lune, saa man næsten synes at 
kunne se den unge Videnskabsmands Smil og mærke hans 
Optagethed af Emnet. . 

Bøger som denne fortjener at bl ive solgt. 

.T. Kr. Findal. 

O. H elms : Danske Fugle ved Stranden. Med 1 6  
farvetrykte Tavler efter Akvareller af Ingeborg Frederiksen. 
G .  E.  C. Gads Forlag, Kbhvn. 1 927. Pris kartonneret IO Kr. 
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I min Anmeldelse her i Tidsskriftet af Overlæge Helms' 
Bog : D a n s k e  F u g l e  v e d  H u s  o g  i H a v e  skrev jeg, at 
den burde blive en F o l k e b o g ;  det e r den ogsaa blevet, 
og at den har haft meget stor Betydning for Bevarelsen af 
og I n teressen for de Fugle, der holder til i Nærheden af 
vore Boliger, er uden for al Tvivl. Et U tal af Redekasser 
for Stære, Mejser, Træløbere, Fluesnappere, Ugler o. fl. er 
i de sidste Aar ophængt Landet over - en enkel t Mand 
har paa sin Egn alene ophængt 420 Redekasser ! - Bade
og Drikkekar er opstillet i en Mængde Haver og mangt og 
meget er udført, for at Fuglene skal finde sig god t til Pas i 
Haverne. 

I den nye Bog : D a n s k e  F u g l e  v e d  S t r a n d e n  har 
Overlæge H elms paa samme interessante og fængslende Maade, 
som i den første, berettet om vore Strandfugle, og Kunst
nerinden I ngeborg Frederiksen har ogsaa til denne Bog malet 
nogle ypperlige Billeder. Alle de omhandlede Arter er afbildet 
og ofte er der Billede af baade Han, Hun,  U ngfugl og Dun unge. 
I Teksten findes mange smukke, interessante og oplysende 
Billeder - Gengivelser efter Fotografier. For en Del Ande
fugles Vedkommende findes der Gengivelse af Røntgen
fotografier, der tydeligt viser Muslinger og Snegle i Mave og 
Tarmkanal hos disse Fugle. Bogen slutter med Afsni ttet : 
" Fredning af Strand fugle " ,  hvori der omtales, hvad man kan 
gøre for at  frede saavel de Strandfugle, der yngler her i 
Landet, som de, der kommer her paa Gennemrejse eller 
overvintrer. 

At alle, der har købt : " D a n s k e  F u g l e  v e d  H u s  o g  
i H a v e "  ogsaa vil anskaffe :  " D a n s k e  F u g l e  v e d  S t r a n
d e n " ,  betragter jeg nærmest som en Selvfølge. De hører 
sammen, og det er sjældent, at man faar saa gode og lødige 
Ting som Overlæge Helms' Fuglebøger til saa ringe en Pris, 
som 1 0  Kr. maa siges at være for saa fornemt udstyrede 
Bøger. 

Enhver, der blot har en lille Smule I nteresse for vore 
Fugle og som endnu ikke har faaet Overlæge Helms' Bøger, 
bør snarest anskaffe dem ; thi at kende dem er ensbetydende 
med, at man faar forøget I n teresse for Fuglene - og det 
har man Glæde af. 

Sigfred Kmzdsen. 

The hirds of Angmagsalik Af O. Helms. Based 
up o n the collections and notes o f j o h a n P e t e r s e n. Med 
et Kort over Angmagsalik-Distriktet og et Billede af Angmag
salik-Kolonien. � Særtryk af " Meddelelser fra Grønland " 
LVI I I ,  Kbhvn . 1 926. 
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C. V. Ottersh·øm : Viborg Søerne. En fiskeribiologisk 
U n dersøgeise foretaget i 1 925 efter Viborg Byraads An
modning af Fiskeridirektoratet. Viborg 1 926. 

Udkomne Hæfter: 

NaturensVerden : M a j h æf te t  1 92 6 : Fr. C. C . Hansen : 
D e ge n e r a t i o n  og  U n d e rga n g  a f  N o rd b o e r n e  i d e t  
ga m l e G rø n l a n d , Ivar Broman : M o d e r n  e v o l u 
t i o n s !  a r a .  

j u n i -j u l i h æ f t e t :  Augusta Unmack : O m  O p d a 
g e l s e n  a f  t o  n y e  G r u n d s t o ffe r :  M a s u r i u m  o g  R h e
n i u m ,  Poul Bahnsen : P s y k o te k n i s k e  m a a l i n g e r  a f  
i n d i v i d u e l l e  s j æ l e l i ge  fo r s k e l l e ,  Johs. Schmidt : " D a 
n a "  - E k s p e d i  i i o n e n s  T u d s e fi s k . 

A u g. - S e p t e m b e r h æ f t e t :  Tage Kemp : D e  s i d s t e 
A a r s K r æ ft fo rs k  n i n g ,  s æ r l i g G y  e s o g  B a r n a rd s  U n 
d e r s ø g e l s e r ,  Einar Storgaard : O m m o d  e r  n e G e o t e k 
n i k ,  Harald Mortensen : P a a  3 5 0  A a rs D a g e n  fo r U ra
n i e n b o rgs  G ru n d l æg n i n g. 

O k t o b e r h æ f t e t :  K. Dorph-Petersen : H a r a l d  R. 
C h r i s t i a n s e n , Hj. Tallqvist : j o r d e n s  å l d e r ,  A .  C. Jo
hansen : O m  d e n  s tæ rke  I n d s t rø m n i n g  af S a l tv a n d  t i l  
v o re i n d re F a r v  a n d e  i F o r a a r e  t 1 923 og  d e n s  I o d 
v i r k n i n g p a a  D y re l i v e t. 

N o v e m b e r h æ f t e t :  A .  Mentz : P. E. M i.il l e r , K . A. 
Jensen : Et n y t  G r u n d s t o f :  I l l i n i u m , Ove Paulsen : D e  
e n k i m b l a d e d e  P l a n te r ,  jens P. Møller : D e n  n y e s t e  
G e n  t a g e i s e  a f  M i c h e l s o  n - Fo rsøge t. 

D e c e m b e r h æ ft et :  Arnold Poulsen : T a l e n d e  F i l m , 
Therkel Math iassen : T h u l e - K u l t u re n ,  Axel Lange : L u 
t h e r  B u r b a n k  1 849- 1 926. 

j a n u a r h æ f t e t  1 9 2 7 :  Erik M.  Poulsen : V e n d e r  
L a k s  o g  Ø r r e d  t i l b age  fra H a v e t  t i l  d e  V a n d l ø b ,  d e  
e r  u d v a n d re d e  fra ? ,  F. Karrer : O m  C e l l u l o s e  og  K u n s t
s i l k e ,  P. C .  Knudsen : V o r  a l m i n d e l i g e  A a l  o g  d e n s  
Va n d r i n g e r ,  Paul Boucherot og Georges Claude : U d
n y t t e l s e  a f  H a v e ts Va r m e e n e r g i ,  Sverre Patursson og 
O.  Hagerup : N a t a (Fulmares glacialis). 

F e b r u a r h æ f t e t :  Erik Westerby : I s t i d s m e n n es k e t  
i S o m m e d a l e n  (Nordfrankrig), K .  Stephensen : O m  P l a n k
t o n e t s d a g l i g e  O p- og N e d s t i g n i n g ,  Kaj Langkilde : E n  
n y  o g  b e t y d n i n g s fu l d  F a s e  i S tud i e t  a f  K æ l v n i n gs
fe b e re n . 
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M a r t s h æf te t :  Axel V. Nielsen : O m  v a r i a b l e  S t j e r
n e r ,  Olaf Kayser : D e n  g e o g r a fi s k e  C y k l u s ,  .Chr. Win
ther : L y s e t s  e l e k t r i s k e  Vi r k n i n g e r  og n o g l e  a f  d e re s  
A n  v e n d e l  s e r. 

A p r i l h æ f t e t :  j. Clausen : N o g l e  n y e re S y n s-
p u n k t e r  ved røre n d e  Ev o l u t i o n s l æ re n , Kai L. Henrik
sen : O ks e b r e m s e n s  B i o l o g i . 

M a j  h æ f t e t :  j .  Clausen : N o g l e  n y e r e S y n s p u n k 
t e r  v e d r ø r e n d e  E v o l u t i o n s l æ r e n  (fortsat), W.Johann
sen : R a c e h y g i e j n i s k e  P r o b l e m e r. 

I saa godt som alle Hæfterne till ige : Anmeldelser, Fra 
Foreninger og Institutioner, Mindre Meddelelser, Møder og 
Ekskursioner, Udkomne Hæfter og Bøger, Stjernehimlen ( i  
paagældende Maaned). 

Mindre Meddelelser. 

Opfor·dring til Botanikere. Det vilde glæde U n der
skrevne om F. og F.s botaniserende -La·sere i indeværende 
Sommer vilde have Interessen henvendt paa Stellaria ne
morum (Lund Fladstjerne) og dens Udbredelse i Jylland 
lige til Grænsen. Den bestaar rimeligvis af to Arter med 
forskellig Udbredelse i Danmark, og da disses Udbredelse, 
navnlig i Jylland ikke er nærmere kendt, vilde det være 
hensigtsmæssigt, om man til mig (Adresse : Paludan Mullers
vej 5, Kø ben h. V.)  eller . til Bo t . M useum i København vilde 
indsende tørrede Eksemplarer af Planten eller blot en af
blomstret Blomsterstand, helst fra a I l  e paa en Egn fore
kommende Voksesteder. Den indsamles bedst i Jul i  og 
vokser i Bøgeskove med god Muldbund. 

Knud Wiinsledt. 

Skaden som Rovfugl. En Foraarsdag saa jeg i Sal
ling en Skade (Pica eaudal a) forfølge og · tage en lille Fugl 
(sikkert en Lærke) i Luften.  Den lille Fugl fløj skraat opad, 
og Skaden angreb den to Gange fra neden , før det lykkedes 
den at gribe den med Næbbet ; derefter fløj den videre med 
Fuglen saa langt bort, at  jeg desværre ikke fik Slutningen af  
Dramaet a t  se. 

J. Baadsgaard. 
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Udstopning af 

F ugle og Pattedyr 
I nseklnaale, sorte  og hvide.  
Et ikel naale "' Spændenaale. 
Spæn d e t ræ "' Tørv e plader. bedst og billigst. 

Stort Lager af zoologiske Præpar<1ler 

til  Dekora t i o n  og U nclervisni ngsbrug. 

Ket scherringe "' Pi nce t te r. 
Sam l eglas "' Præparatgl as. 

- Forlang Tilb11d. - Præparerede Insekler. 

K o n s e r v a t o r  ..J o h s. L a r s e n  
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St. Torv IO 2 A A R H U S  Telf. 5944 

N a t u ra l i e s a tn l e re !  
I I I .  Priskurant Nr.  6, i n deholdende Redska ber for 

Entomologi, Botanik, Oologi og Ornithologi, 
t i l sen des paa Forl a n ge n d e .  

Harald Børgesen, 
Fred eriksberggade 28, Køben havn , Tl f. Cent ra l  689. 

En sjseDden Fugl 

, 

faar De udstoppet smukkest og bedst i Skandinaviens 

største Præparationsforretning. Stort og fint Lager af 

saavel skindlagte som udstoppede Pattedyr og Fugle 

til videnskabelig Brug. - Leverander til Skoler og 

Museer i Ind- og Udlandet. - Ill. Prisliste g r a t i s. 

Konservator Hansen, Herning. Telt 335. 

S k o l e r  o g  S a m l e r e 
anbefales min Forretning. 

Grundlagt 1 884. 

Specialforretning. Udstopning og Salg af alle Arter 

Fugle og Pattedyr. 

Tilbud gives. Altid stort Lager. Prima Anbefalinger. 

Eftersyn og Reparation af zoologiske Samlinger . 

K o n s e r v a t o r A a b o e , S i I II  e b o r g. 
Telefon 297. Vestergade 1 1.7 . 


