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ANDERS FREDRIK REGNELL OCH HANS SVENSKA 
GÄSTER I BRASILIEN, SÄRSKILT GUSTAF A. 

LINDBERG OCH SALOMON E. HENSCHEN.
AV

K. V. OSSIAN DAHLGREN.

För några år sedan blev jag bekant med en förtjusande gammal 
dam, fru Ingrid Ahlberg, änka efter byråchefen i Kungl. Järnvägs
styrelsen fil. lic. N. J. Ahlberg. Hennes far, kamreraren i kommers
kollegium G. A. Lindberg, hade i sin ungdom gjort en resa till 
Brasilien och där gästat den bekante läkaren, botanisten och stor
donatorn Anders Fredrik Regnell. I sin ägo hade fru Ahlberg en 
liten bok fylld med väl utförda teckningar, som hennes far hade 
gjort under sin resa. Bland dem funnos några från Regnells hem i 
Caldas och från trakten däromkring. Jag fick låna den gamla skiss
boken 1957, då det hade gått 150 år sedan Regnell föddes. Jag 
tyckte nämligen, att det då borde skrivas något om den märklige man
nen och nu i samband med ett återgivande av en del av Lindbergs 
teckningar. Sedan ett tiotal av de mer än hundraåriga blyertsrit
ningarna på de gulnade bladen hade fotograferats, blev jag dock 
djupt besviken över resultatet, och helt missmodig lade jag mina 
manuskript åsido. Då två år senare 75 år hade förflutit sedan 
Regnells död, plockade jag emellertid ånyo fram mina papper för 
att trots allt göra färdig den minnesteckning, som fast försenad nu 
utkommer. I denna har jag också berört Regnells förhållande till 
några av sina långvariga gäster, särskilt den nyssnämnde Lindberg 
och sedermera professorn Salomon Hensciien.

Regnells liv och gärning ha redan under åren 1885-88 skildrats 
av icke mindre än tre biografer, nämligen medicine professorerna 
Santesson, Hedenius och Key. Även en brasilianare, dr C. da 
Silva Araujo har senare (1942) skrivit en illustrerad uppsats om 
vår berömde landsman.1 På portugisiska språket har också Hensciien

1 Föl- hjälp med läsningen av den portugisiska texten tackar jag museiintendenten 
docent R. Santesson.
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Fig. 1. Porträtt av Anders Reqnell. — Efter Icon. Bot. Berg.

(1922) presenterat sin värd i Brasilien, men egendomligt nog saknas 
hans arbete i våra stora bibliotek. En ny framställning av Regnells 
liv kan dock vara önskvärd, då mannen är ganska litet känd av 
nutidens svenskar,1 och bilden av hans personlighet dessutom kan

1 I Paulins mycket förtjänstfulla arbete om svenskar i Sydamerika (1951) behand
las naturligtvis också Reqnell; och i samlingsverket »Svenska öden i fjärran land» har 
professor Gunnar Andersson (1957) skrivit åtta sidor om Reqnell, vilka helt äro 
grundade på Key’s minnesteckning.

Under den känslosamma titeln »Fattigdoktorn i urskogen» har tidigare även en viss 
Zamore (1946) utgivit en bok, som föreges skildra Regnells liv och verk. Författa
ren förtiger och förvränger fakta utan några hämningar och fabulerar fullkomligt 
ogenerat. Sin omåttligt ädle hjälte försätter han i olika sentimentalt färgade situa
tioner samt låter honom om vartannat uppleva farliga och spännande äventyr. Man
nen är en ivrig motståndare till negerslaveriet. Han har endast indianer i sin tjänst 
(»Jag har ännu ej sett någon enda Indian häromkring!II» skrev Regnell 29/8 1879), 
av vilka en — efter läkarutbildning i Sverige — blir hans efterträdare i Caldas osv. 
Regnell får vid ett tillfälle sitta fången i Rio de Janeiro och skulle utvisas ur 
landet, men kejsaren själv, hans gynnare, ingriper då; en annan gång ligger han med 
bakbundna händer bland indianer under en forskningsfärd på Amazonfloden etc.

I den litteraturgenre, som kallas historiska romaner, brukar förvisso en författare
ofta anse sig ha full rätt att fabulera och att ganska fritt tillskapa sina figurer __
men nog går det väl långt, då en skribent såsom här kan tillåta sig att ohämmat 
fantisera och grovt förvanska »en berättelse för ungdom om den svenske läkaren 
Anders Regnells märkliga levnad». Det hade blivit en lika romantisk, rörande och 
»rolig» bok, om auktor låtit sin hjälte agera under ett annat namn.
Sv. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3



ANDERS FREDRIK REGNELL

göras fullständigare genom att man ytterligare öser ur de brevkällor, 
som finnas bevarade. Särskilt de många breven till ungdomsvännen 
direktör Isac Gustaf Clason (1808-80) i Jernkontoret äro av stor 
betydelse.1 Om denne sin trofaste vän och outtröttligt verksamme 
homme d’affaires skrev Regnell (20/10 1880) efter hans frånfälle 
till Clasons broder, anatomie professorn i Uppsala Edvard Clason, 
att den döde hade varit »en i 60 år bepröfvad vän, som oafbrutet 
intagit hos mig första rummet bland de personer hvilkas vänskap 
jag lärt värdera och högakta». Vi ha all anledning att känna stor 
tacksamhet mot Clason för det oegennyttiga arbete han i över fyrtio 
år nedlagt för att hjälpa Regnell med alla hans bestyr, stora och 
små, samt bistå honom med råd och dåd, t. ex. vid diskussion av de 
planerade donationerna och med deposition och disposition av hans 
översända tillgångar. För allt tycks Clason ha räckt till. Han blev 
ett slags central, dit alla, som hade förbindelser med Regnell, 
vände sig, eller dit man kom med förfrågningar om icke Regnell 
skulle kunna animeras att understödja det ena eller det andra. Med 
Clason diskuterades utförligt om behandling, förvaring och fördel
ning av brasilianska växter och deras utskickande för bearbetning.

393

Sverigetiden.

Nära gravkapellet på kyrkogården i Uppsala läser man namnet 
Anders Ringnell på en enkel och pietetsfullt ännu kvarlämnad 
sten. Den har rests till åminnelse av Regnells far. I ett brev (11/11 
1874) meddelades, att sonen på grund av en lärares missförstånd 
fick sitt namn stavat Regnell, då han inskrevs vid katedralskolan 
i Uppsala; och den namnformen bibehöll han sedan alltjämt. Fadern 
hade varit kusk vid Marielund i Funbo socken nära Uppsala, och 
modern, Rrita Persdotter, piga på samma ställe. Hon födde sitt 
barn i Stockholm 8/6 1807. Det togs in på barnhuset, och den lille blev

1 Efter sin död hade I. G. Clason förordnat, att brodern skulle taga hand om hans 
papper från eller rörande Regnell; och de överlämnades sedan till universitetsbiblio
teket i Uppsala (sign. X 285 m 1 samt m 3 och m 4; kopior av Clasons egna brev ligga 
under signum X 285 m 2). Regnells brev har delvis studerats av Hedenius men 
särskilt noga av Key, medan Santesson har fått sina flesta informationer av personer, 
som ha känt Regnell. I de brev till Clason, som beröras i det följande, anföres i all
mänhet icke mottagarens namn.

I de talrika brevcitaten har Regnells stavning och interpunktion bibehållits, även 
om ett slarvfel någon gång har rättats eller ett eller annat kommatecken blivit tillfogat.

Sv. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3
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7^%

Fig. 2. Till vänster, strax innan man kommer fram till gravkapellet på Uppsala minnes
rika kyrkogård, ligger Regnells far begraven. På stenen läses:

Tracteuren 
Anders Ringnell 

född d. 22 sept. 1784 
död d. 3 juli 1830

Om stavningen Ringnell se texten!
Sonen hade haft för avsikt att låta uppsätta en minnesvård. Regnells styvfar, 

E. Pettersson, hade emellertid meddelat, »att en sten med tillhörig inskrift» redan 
funnes, varför Regnell förklarade (5/8 1869), att han »blifvit mindre angelägen om en 
ny sådan och vore mera böjd för Petterssons förslag att gifva motsvarande summa» 
till välgörande ändamål. Senare skrev han (11/11 1874): »Om någon reparation kan göras 
på stenen öfver min fars graf låt göra den.» — Pettersson ligger även begravd här 

liksom h. h., Regnells styvmor, Christina, f. Demmin. — J. Nordin foto.

Sv. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3



ANDERS FREDRIK REGNELL 395

sedan 1809 fosterbarn i torpet Lilla Häggdalenvid Marielund. Ring- 
nell hade också lierat sig med en annan flicka, vilken lian tydligen 
lovat äktenskap; ty då han 1812 stod beredd att gifta sig med enväl- 
situerad traktörsänka i Uppsala, gav den besvikna kvinnan uttryck 
för sin harm i upprörda och rörande valhänta ordalag, och hon 
hotade med både jäv och stämning för alt åtminstone framtvinga 
en pekuniär gottgörelse.

Sedan fadern väl hade gift sig, togo de båda makarna pysen till 
sig 1813. Något egentligt hemliv synes ej ha förekommit, upptagna 
som far och styvmor voro var på silt hall med källarrörelsen och 
därmed sammanhängande göromål. Moderna psykologer bruka 
framhålla de tidiga barndomsintryckens betydelse för utformandet 
av en människas psyke. En del av det med tiden kantiga, kärva och 
osällskapliga i Regnells väsen grundlädes kanske under hans 
ensliga barndom. Han var dock fästad vid sin styvmoder, som ett år 
efter mannens död gifte om sig för tredje gången med en hökare 
E. Pettersson.1

I ett brev (18/2 1845) erinrar Regnell om hur han under skol
tiden bodde »i en dupplett i Fru Borgs hus vid Ågatan just ovanför 
slagtarbodarne», och hur han där logerade tillsamman med en kusin 
Lindström och en annan gosse under uppsikt av »en gemensam 
Stutomästare», från vilkens välde han dock »nyligen till större delen 
emanciperat». Under ferierna, särskilt jularna, voro Regnell och 
»stutomästaren» ofta inbjudna till kusinens hem i Stockholm. Hos 
sin faster och hennes man, slaktarmästare Lindström, månade man 
om gossarna, »och inga tillfällen för att bereda en nöje och trefnad 
lämnades obegagnade», skriver Regnell. »När nu härtill kom», 
fortsätter han, »att i huset fanns en dotter jemnårig med mig, med 
hvilken jag särdeles sympatiserade, bör du väl ej undra derpå om 
jag efter till och med 24 års förlopp ännu med saknad tänker på de 
flydda sälla tiderne och särdeles intresserar mig för hufvudpersonerne 
deri. Af dessa lefva ännu som jag förmodar min Faster Enkefru 
Lindström och hennes Dotter Carolina Charlotta, Enkefru efter 
Kryddkramhandlaren Carl B rattström i Stockholm. Denna Enke 
Fru B rattström är det som omtalas i mina deposita.» De lyckliga 
dagarna i det lindströmska hemmet kunde Regnell aldrig glömma,

1 »I afseende på understöd för Pettersson», skrev Regnell en gång (6-8/9 1862), 
»kunde väl något sådant gifvas (om han deraf är i verkligt behof) så mycket som allmän 
menniskokärlek kan fordra eller åtskilligt mer, i fall han med ömhet vårdat min gamla 
Fostermoder på sistone.»

Sv. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3



396 K. V. O. DAHLGREN

och minnet av hans barndoms- och tidiga ungdomssvärmeri spred 
ett vemodigt skimmer över hans många ensamma år borla i Brasilien. 
Redan vid sin utresa 1840 hade han styrt om att hans små tillgångar 
skulle tillfalla fru Brattström, om han skulle avlida; och i sina 
brev återkommer han till henne och sedan även gång på gång till 
hennes barn samt förordnar om understöd och livräntor. Fru 
B rattströms död grep honom djupt.

Ännu blott sjuttonårig blev Regnell student vid Uppsala univer
sitet. I)et tog i alla fall ett drygt lustrum, innan han hade klarat 
»medicofilen», den förberedande examen, som fordrades för in
skrivning i den medicinska fakulteten. Säkert berodde detta icke 
på lättja, utan det var framför allt hans starka intresse för botaniken,1 
som fördröjde honom, innan han på allvar log itu med sina medi
cinska studier. Några direkta ekonomiska svårigheter tycks inte ha 
betungat honom.

På gamla dagar erinrade sig Regnell (2/12 1879) hur han en 
gang hade varit med om att bilda en botanisk bytesförening i Uppsala. 
Initiativet härtill hade tagits av borgströmianske professorn N. .1. 
Sillen (f. 1788, slutligen kyrkoherde i Filipstad), och stiftarna i 
övrigt voro utom Regnell »gubben Afzelius» (Linnés lärjunge 
och Afrikafararen Adam A-z, 1750—1837), »en då magister Lokrantz» 
(G. Fr. W. L-z, M. I). och F. M„ 1799-1881, läkare och huspredi
kant vid Söderfors bruk) samt »en annan sesculap, som jag vill 
minnas hette Holmrlad» (A. H-n, M. I). 1800-1841, gift med 
Adam Afzelius’ dotter, senast provinsialläkare i Vänersborg). Denna 
sammanslutning är väl identisk med en botanisk bytesförening, som 
enligt en amanuens A. Falcks historiska utredning (1870, s. 209) 
fanns i Uppsala 1830 och då utgav en Enumeratio plantarum (en 
pointsförteckning). Han gissade, all detta nu mycket sällsynta 
opusculum kanske kunde ha författats av docenten Cl. G. Myrin 
(1803-35), en förmodan som också har besannats (se Krok!). 
Regnell tilläde: »Ingen af Föreningens nuvarande medlemmar 
har väl någon notis om detta minne Sillen lämnade.»

Hos sin vän Clason tillbragte Regnell ett par somrar på Furudals

1 Av Göran Wahlenberg hade Regnell fått laudatur i botanik i med. kandidat
examen, enligt uppgift den ende som fått detta betyg. Då han borta i Brasilien, nära 
trettio år senare, hade som gåva fått Wahlenbergs fickur, skrev han till sin gode vän 
Clason (20/5 1863): »Gamla minnen om den lyckliga tid, som jag med Dig tillbringat 
under ledning af den fordne Egaren till denna klocka, återkommo, som Du lätt kan 
förstå, och lifvade åter min håg för de studier, som då gemensamt lifvade oss —.» 
Sv. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3



ANDERS FREDRIK REGNELL 397

bruk i Dalarna, där de båda ungdomarna ivrigt ägnade sig åt bota
niska strövtåg.1

Under år 1831 gjorde Regnell en resa i Norge. Den har han själv 
på gamla dagar skildrat i ett brev (17/o 1876) till Clason, som beoid- 
ras att låta infria ett löfte om 4000 kr till Kristiania universitet:

»Kanske litet oväntadt var Dig detta löfte. Emedlertid minnes Du kanske, 
att jag tillbragte största delen af år 1831 i Norrige, att jag begaf mig dit på 
vintern med häst och släda till Karesuando och sedan efter ren på ackja 
öfver fjällryggen, o. efter att sluppit undan de der rådande kalla vindar, 
sedan på Ishafvet, och långt utomskärs, i öppen båt hade att utstå storm 
med snöglopp för att komma till Alteidet o. sedan till Altengaard, der jag 
och mitt ressällskap ehuru alldeles obekante och utan ett enda rekommenda- 
tionsbref, blefvo mycket gästfritt emottagne af köpmannen Aagaard att 
komma dit just i tid för att deltaga i en middag han ställt till för ortens 
’honoratiores’ att fira den syttende Mai. Samma gästfrihet rönte vi 
sedan flerstädes i Finnmarken och Nordlanden samt Hugeland, ja äfven i 
Sogn och Hardangers fjälltrakter, ja ofta äfven i städerne såsom Trondhjem, 
äfven Bergen men isynnerhet Christiania rönte vi mycken tillmötesgång i 
våra önskningars uppmärksamhet af dess lärde såsom Hansteen, Keilhau 
(Botanisten Blytt var i Pyréneerne), blefvo inbjudna att öfvervara deras 
litterära sammankomster, åhöra publica föreläsningar mm, äfven af de större 
i landet rönte vi bevågenhet, blefvo inbjudne till Grefve W[edel] Jarlsbergs 
vackra landställe (Bogstad) o. voro der flera dagar mm. Att efter sådana 
antecedentia Gen. consulns upmaning till mig att skänka 2e luntor till 
Christiania Universitet fann genklang, bör ej vara oväntadt, så mycket 
mindre som jag förut skänkt dit en växtsamling, och det i Norrige rådande 
bonde-partiet förhindrat universitetet att få nödiga anslag för samlingarnes 
förvarande.»

1 Clason har upptäckt ett 30-tal för Dalarna nya arter (Almquist 1949, s. 109), 
och han har blivit betecknad som landskapets »främste hembygdsbotanist». Bland 
hans märkligare fynd må nämnas Botrychium virginianum och Epipogium aphyltum, vil
ken senare han flera gånger såg under åren 1824-62 i Orsa socken, i.logsel vid Skattungen. 
Han meddelade sitt fynd till Göran Wahlenberg, vilken om Dalarna skriver: »maxi
mum suum decus Epipogium aphyllum, quod e nullo alio apud nos loco tam magnam et 
pulchrum allatum vidimus». Denna sällsynta orkidé upptäcktes av skolpojken Clason 
under rätt säregna omständigheter, varom hans för några år sedan avlidne gamle 
brorson, doktor Fredrik Clason i Uppsala, berättade för mig. Den unge Isac hade vid 
sjön Skattungen skjutit en hare, som den stolte jägaren passade. Döm om hans häpnad 
och förtjusning, då han tillsammans med granriset fick skogsfruns blomma i handen — 
denna »planta nobilissima et rarissima» för att tala med Elias Fries!

Belysande för det bestående intresse, som Clason hyste för botaniken, är följande 
(6/9 1879), som han skrev året före sin död: »Af de tidningar Du fått innan detta fram
kommer har Du sett annonce om Stockholms Högskolas föreläsningar, och att Witt- 
rock äfven håller s.k. Botaniska laborationer, vid hvilka jag äfven slagit mig på att 
vara med — För dessa äro åtskilliga mikroskop inköpta-------.»

Sv. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3
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I Regnells brev talas ett par gånger om utlägg till Norge, och den 
23/10 1874 står det, att han tog ut »ett exemplar af märkligare och 
bäst conditionerade species för Christiania —».

Sina medicinska studier bedrev Regnell med största ihärdighet, 
och han blev därför redan 1836 med. lic. samt promoverades följande 
år. Redan under studietiden hade han haft flera förordnanden som 
läkare, avlagt en kirurgisk examen i Stockholm och dessutom under 
ett år där varit prosektor hos Anders Retzius. Regnell ökade ytter
ligare sin medicinska skolning genom att under ett par år tjänstgöra 
som underkirurg vid Serafimerlasarettet. Kanske också för ett begyn
nande bröstlidande följde han som uppbördsläkare med korvetten 
Jarramas på dess medelhavsresa, och efter hemkomsten anställdes 
han ånyo vid »Serafen» men nu på avdelningen för invärtes medi
cin. Efter ett år blev han läkare vid Trollhätte kanalverk.

Regnells sjuklighet tilltog. En doktor O. W. Åberg i Norrköping 
hade fått förslag av svensk-norske generalkonsuln L. Westin att slå 
sig ned som läkare i Brasilien; men Åberg föreslog i stället Regnell 
att gripa tillfället i flykten och få vistas i ett gynnsammare klimat, 
och Regnell tyckte att förslaget kom honom väl till pass. (Åberg 
råkade senare göra en ekonomisk förlust, och Regnell skänkte då 
sin gamle nationskamrat 1000 kr. Åberg har 20/1 1877 framhållit, 
att »näst Gud är han mig förbunden för lifvet».)

Bosättning, praktik och affärer i Brasilien.

Då Regnell skulle börja sin långa resa, fick han en svår blod- 
störtning; men han kryade på sig genom vila och havsluft och an
kom tydligen i förhållandevis god kondition fill Rio de Janeiro. 
Hans första brev (5/2 1841) till Clason härifrån vittnar just icke om 
någon depression. Hör bara!:

»Omgifningarne kring Rio äro förtjusande. Exkursionerne altid högst 
rika. Jag får merendels hvarje gång mer än jag hinner prässa, men värmen 
lägger ett stort hinder i vägen, vanligen är det 30 å 32° Cels. i skuggan o. 
att vandra i Bergstrakter under sådan värme är högst påkostande. Den 
intressantaste trakten är ett berg vid namn Corcovado (Fig. 3) enligt legata 
mätningar 1580 fot högt, jag har likväl flere gånger varit nera up till spetsen 
eller omkr. 1300 och en gång up på densamma. Det är min vanlige Exkur
sionstrakt. Slutliga behållningen af goda Exemplar blir endå ganska måttlig, 
ty de förlora vanl. sin fuktighet högst långsamt, bli svarta, förlora sina blad 
osv. Ja, de äro så kinkiga att få hyggliga, att 20 Exem göra lika mycket 
besvär som 100 svänska. Jag har dock sökt leta ut några goda åt dig, men 
Sv. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3
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du har ock deremot fått ganska litet. Du lägger väl utaf åt mig af dina 
Utlänningar, kommer du till Upsala vore det så godt att deponera dem hos 
min Hr Styfpappa Viktualiehandl. Pettersson. Du har väl fått en hel hoper 
för mitt Lappske Herbarium och vårt commune bonum?!»

Regnells gamla samlarinstinkt hade tydligen blossat upp stimu
lerad av den nya miljön. Emellertid måste han i Rio också bereda sig 
på att avlägga en examen inför den medicinska fakulteten för alt få 
venia practicandi. Han blev imponerad av dess höga standard:
»------ en faeultet som jag med all möjlig nationalkänsla ändå ej kan
annat än sätta ett godt stycke framför medicinska fakulteten i
Uppsala, Lund och Carolinska Institutet i Stockholm.------ Jag vill
ej påstå att icke några medelmåttiga även finnas ibland faeulteten i 
Rio, men de äro alla Brasilianare, nepotism har kanske på intet 
ställe af jorden fått så stort inflytande som i Brasilien» (17/6 1843).

Portugisiska hade han ännu icke hunnit lära sig. (Enligt vad da 
Silva Araujo påstår, kom han heller aldrig att tala språket alldeles 
oklanderligt.) Han begärde därför att få avlägga sin examen på 
latin; men han fick finna sig uti att bli förhörd på franska. Efter 
några månader bestod han sina prov på ett utmärkt sätt. Nu gällde 
det emellertid att snarast möjligt komma ifrån Rio, där det fukt
varma och pressande tropikklimatet allvarligt hotade hans hälsa.

Utrustad med ett pass (avbildat hos da Silva Araujo), vari han 
beskrives såsom: »estatura alta, rosto comprido, claro, olhos azues 
e bastante barba» (högvuxen, smalt ansikte, ljuslagd, blå ögon och 
stort skägg), begav han sig därför fortast möjligt med båt till Santos; 
och efter ett par veckors vistelse där red han i sällskap med en 
landsman, August Westin, brorson till generalkonsuln, uppför 
kustbergen. (På en »superhighway» rulla nu bilarna bekvämt fram 
genom terrängen.) Hänförd och med mycket målande ord har Regnell 
skildrat resan genom detta landskap och dess tropiska rikedom. 
Man fortsatte sedan över högslätten (Planalto Paulitano), vars röda 
jord ett tiotal år tidigare på allvar hade börjat utnyttjas för kaffe- 
kulturer i samband med skogarnas skövling, och kom till den gamla 
staden Säo Paulo. Den hade då några tusental invånare, och varken 
Regnell eller någon annan kunde väl då ana något om dess senare 
lavinartat hastiga tillväxt. År 1940 hade halvmilliontalet passerats, 
och nu är man uppe i tre millioner och tävlar med Rio. Regnell 
och hans sällskap fortsatte till Campinas, nu också en stor stad. 
Sedan fick man klara några branta stigningar och kom slutligen 
efter att ha suttit sex dagar i sadeln fram till Caldas. Det var ett
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Fig. 3. Bild från Rio de Janeiro. Till vänster Corcovado (Puckelryggen), dit Regnell 
gjorde flera botaniska exkursioner. På bergstoppen har nu rests en jättestor Kristus
staty. Avståndet mellan de utsträckta händerna är 30 m, och enbart en hand väger 8 ton.
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Fig. 4. »Consulado. Santos. Utförseltullen.
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litet samhälle (villa) i provinsen Minas Geraes, där förhållandena 
voro ganska lugna även under »convulsionade pela revolucäo de 
1842». Stället ligger på 1200 meters höjd ö. h. i ett rätt kuperat 
område [»Caldas högslätter eller kanske rättare sagt högkullar», 
som han en gång (5/7 1848) karakteriserat trakten]. I närheten 
flvta Rio Verde och Rio Pardo, där han skulle komma att samla 
många växter, och med häst kunde man lätt komma upp i Serrans 
urskogar, där rika orkidéskördar väntade. »Vintern» är ungefär som 
vår sommar, och regntiden driver fram en yppig blomning.1 I 
detta land och i detta milda klimat skulle Regnell framleva resten 
av sitt långa liv.

Om bosättningen och början av sin bana i Caldas berättade han 
(18/2 1845) följande:

»Hit anländ fick jag så småningom förtroende såsom Läkare och har 
hittils förtjenat rikligen mitt upbehälle och haft ändå något öfrigt, så att 
jag efterhand lagt mig till med eget hus, ett litet landställe och en egen 
slaf. Tjenstfolk såsom i Sverrige finnes ej här, utan blott slafvar, och 
förblifver man någon längre tid i landet, måste man ovillkorligen köpa sig 
en eller flere. Dem man får hyra äro dyra, ej under 1 Rd om dagen och maten, 
samt tjena en person sämre än den semste dräng i Sverrige. En slaf är 
ganska dyr ifrån 1 till 2 tusen Riksdaler Riksgälds. Genom särdeles gynnande 
omständigheter erhöll jag min för 1250 RDRGS. Lefver han mig ut, gör 
han skäl för penningarne, men dör han ett tu tre, är jag utaf med mina 
1250 RD. Huset jag köpt är litet men tillräckligt för en ungkarl, har 5 
ordinera rum förutom skafferi och kök. En liten nett trädgård har jag äfven, 
som förser mig med grönsaker för mitt kök hela året om. Vintern är här ej 
mera sträng än att kål, sockerärter, spenat, sallad, potates frodas här 
ypperligt under denna tid. Vissa år fryser turkiska bönerne bort men ej alla. 
Alla köksväxter sålunda, som äro mindre ömtåliga än de turkiska bönerne, 
kan man ha hela året om på trädgårdssängen. Hvilket herrligt klimat! — 
En liten lund af orange- eller appelsinsträd gör min lilla trädgård högst 
treflig. Förutom förmånen att ega en appelsin när jag behagar, är skuggan 
af dessa lummiga träd under den varma årstiden mycket behaglig. Ett par 
präktiga fikonträd står tätt intill huset och gifver sköna frukter; just nu 
har jag framför mig en liten tallrik af dem. Tvenne vinrankor planterades 
förledne år invid ena knuten af huset; de ha redan växt betydligt, och fleta 
sina rankor under taket å förstuguqvisten. Nästa år hoppas jag de skola ge 
drufvor, hvad det då skall bli herrligt att sitta och svalka sig i farstun

1 På grund av höjdläget kunde man ibland t.o.m. avläsa minusgrader under nät
terna, och även på lägre nivå kunde kaffebuskarna någon enstaka gång råka illa ut — 
en katastrof. År 1875 tycks det varit en särskilt lång period med nattkyla. Regnell 
meddelade sålunda: »Den sist genomgångna kallare årstiden var visst ovanligt kall, 
nästan hvarenda morgon rimfrost på marken under mer än 1 månads tid, och ofta is 
på stilla stående vatten.»
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Fig. 5. Regnells hus i Caldas, där han bodde i några och fyrtio år, var ett i gulvitt 
slammat korsvirkeshus. Några år före Lindbergs teckning (27/1 1856) hade det

blivit tillbyggt.

(förstuguqvisten) och emellanåt sträcka ut armen efter en klase vindrufvor!!! 
[Enligt da Silva Araujo utgöra vinodling och vinberedning de viktigaste 
inkomstkällorna i Caldas.] Huru gerna skulle jag ej önska kunna bjuda dig 
med på alla dessa herrligheter. Jag skulle njuta dem mångdubbelt i ditt 
sällskap. Att ej ega något hopp att få se någon af min ungdoms bekanta är 
det enda som mellanåt nedslår mig och kommer mig att sakna fäderneslan
det; men hvar finnes på jorden den fläck, der allt hvad man önskar förenas 
- ingenstädes. Denna tanke gör mig snart åter nöjd med min lott, och 

utan att vara orättvis mot försynen, kan jag ej klaga på den.»

Av ett brev till Elias Fries (X 285 m 1) framgår, alt Regnell 
byggde om sitt hus 1852, så det fick det utseende som framgår av 
Lindbergs teckning, och tjugu år senare fick ägaren »lappa upp» 
både detta och det landställe, »chacara», som han rätt tidigt hade 
lagt sig till med, och där han bl. a. odlade foderväxter. Regnell 
brukade ofta rida dit. Även en på lägre nivå belägen jordegendom 
kom han senare atl bli ägare till. Av kaffebuskar lärer där finnas, 
omtalar han (29/1 1874), »omkring 8 å 9 tusen och ett tunland plan
terat med sockerrör mm». Senare (29/4 1875) lät lian där nyplantera 
ytterligare ett par tusen buskar. Vid försäljning av sin kaffeplantage 
hade den gamle mannen en del besvär och bekymmer för slavarnas 
skull (18/3 1878);

»För några dagar sedan lyckades det endtligen afsluta försäljningen af 
Egendomen för 10 contos (högst 2/3 af verkliga värdet), men ännu återstår 
försäljningen af slavarne, och i detta ögonblick väntar j. den person som har 
mitt updrag derom., min fordna Förvaltare å egendomen, och med hvilken 
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Fig. 6. »Gatan utanför Dr Regnells hus.
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har att uppgöras räkning för hela tiden. Denna sednare försäljning blir 
svår, när man vill som jag önskar skaffa dem en ny herre som de själfva 
utvalt, hvilken som ofta ej är i omständighet att godtgöra egaren fulla 
värdet; och ej så sällan nedsätter en sådan sjelfvald herre priset, så snart 
han förnummit egaren och slaven söka upp honom. Slafvarne anlände hit 
i går qväll, alla villja bli qvar här hos mig, men jag har på min ’chacara’ 
här knappt sysselsättning för halfva antalet. En del måste realiseras om ej 
för annat så för att minska mitt bestyr och få mera lugn.»

Man reagerar med ett visst obehag för Regnells helt krassa och 
ohöljt cyniska uttalanden om sina slavar i detta och ett förut citerat 
brev; men han var ju tvungen att taga seden som den var. Med sitt 
utpräglade sinne för ekonomi kunde Regnell knappast heller låta 
bli att kallt kalkylera. Att han personligen behandlade sitt folk väl, 
torde man nog kunna vara ganska övertygad om.1 Han förordnade 
till slut om fribrev för sin slavinna, kokerskan Rita och hennes fyra 
barn, men sin »kammartjänare» (camarada mateiro) Gabriel, 
vilken brukade åtfölja honom på hans botaniska resor, testamen
terade han till sin betrodde landsman, den förut omnämnde Aug. 
Westin. Gabriel blev 1903 fotograferad stående invid Regnells 
gravmonument i Caldas (fig. 16). Enligt Santesson fann general
konsul Åkerblom vid sitt besök i Caldas 1872, att Regnell hade en 
gammal pålitlig negress som kokerska samt tvenne 18-20 år

1 Regnell hade på sin ålderdom ordinerats inhalationer för den envisa hosta, som 
särskilt nattetid kunde besvära honom, men han ville icke »väcka upp tjenare, om ock 
slafvar som de äro, ur sömnen —».

Sv. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3



404 K. V. O. DAHLGREN

gamla negerpojkar, som han en gång hade tagit som säkerhet för ett 
lån. »Regne ll», framhöll Åkerblom, »yttrade sin afsigt vara att 
förskaffa dem båda friheten, sedan han först låtit dem lära något 
handtverk. Ynglingarna tycktes åtnjuta mycken frihet, och deras 
hufvudsakliga sysselsättning var att passa upp inom hus och sköta 
doktorns ridhästar och mulåsna.» Då generalkonsul J. M. Bollstad 
1903 kom till Caldas för att inviga Regnells gravmonument, 
träffade han några av exslavarna — även Rita och hennes dotter 
Maria Julia — och de betygade, att deras döde husbonde alltid hade 
varit god mot dem, och »de hade honom tydligen i kärt minne».

En neger, »Antonio das Parasitas» (Orkidé-Anton), hade specia
liserat sig på att samla epifytiska orkidéer (parasitas), och han 
fortsatte med detta även efter Regnells död samt skaffade sig på så 
sätt en inkomst. Under sin samlarverksamhet blev mannen slutligen 
dödligt stungen av en orm (da Silva Araujo, s. 290). I ett av sina 
brev (26/2 1867) har jag sett, att Regnell föreslagit att man borde 
uppfinna en liten portativ apparat med vilken man kunde hastigt 
glödga ett stycke järntråd för att omedelbart kunna kauterisera 
såren. Detta vore det enda som kunde något hjälpa vid en sådan 
olyckshändelse. Det berömda seruminstitutet vid Butantån i Säo 
Paulo existerade ju inte på den tiden. För Brasilien har det uppgivits, 
att årligen omkring 5 000 personer dö genom ormbett.

I Caldas och vida där omkring blev Regnell mycket känd tack 
vare sin mångsidiga utbildning och skicklighet. Enligt uppgifter, 
som Santesson fått av svensk-norske generalkonsuln, skulle 
Regnell särskilt ha gjort sig känd som kirurg och gynekolog. I 
ett brev (13/2 1873) ser jag också, att han begärt att få galvaniska 
element, så att han kunde glödga en platinatråd »för att dermed 
borttaga en större tumör utur Uterus». Några inhemska läkare kände 
en viss jalousie de métier gent emot främlingen, men dennes goda 
rykte förblev grundmurat. Länge orkade han också med långa ritter 
för sina sjukbesök. Ibland kunde det hända, att han på begäran slog 
sig ned på en avlägsen ort för att där öppna praktik. Han har t. ex. 
meddelat (4/8 1849), att man hade föreslagit honom att komma till 
Villa de Ubarava, där man tillförsäkrat honom circa 2 000 riksdaler 
— en mycket stor summa denna tid — »för sjelfva resan samt dess

utom att betala alla recepter och visiter» efter vanlig taxa. Da Silva 
Araujo (s. 292) meddelar en anekdot, som, om den nu är sann, ger 
uttryck för Regnells kärva och osentimentala väsen. Då den berömde 
läkaren en gång fick besök av en person, som medförde en korg 
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Fig. 7. Gata med Regnells hus och apoteket »Gyllene hjorten» (Cervo de Ouro). Han 
hade ett par gånger uttalat en önskan om att tå en svensk apotekare till Caldas. —

S. Henschen foto.

med en hel förmögenhet i guld och silver och lovade honom allt 
detta, om han bleve botad, lär han ha fått svaret: »Mitt honorar är 
20 milreis för konsultationen och använd ni resten för begravningen, 
ty jag kan inte rädda er!»

Regnell kunde också ockra med sitt pund. Han lånade nämligen 
ut pengar mot mycket hög ränta till personer, som han ansåg säkra 
som gäldenärer. Räntesatserna, där han vistades, voro svindlande 
höga; och detta sammanhängde naturligtvis med kapitalknappheten 
och ej minst med de osäkra förhållandena i den tidens Rrasilien. 
(Dess moderland, Portugal, har i våra dagar fått betala 10% på sina 
inhemska upplåningar, innan det lyckades den onekligen för landet 
en gång nyttige men nu omstridde professorn och diktatorn Salazar 
att få finanserna i ordning.) Genom Regnells givande praktik, 
affärssinne och sparsamhet växte hans förmögenhet och möjlig
gjordes hans många storslagna donationer. I ett brev (10/2 1861) talar 
han om att i Caldas nu finnas tre läkare; »dock», tillägger han, 
»tager jag saken kallt hvad mig beträffar, ty jag behöfver ej praktisera 
utan i stället få mera tid för botaniken».
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Botanisk verksamhet och Herbarium Regnellianum.

Under sina resor och för övrigt när han kunde få tid och tillfälle 
samlade Regnell växter med outtröttlig iver. Utan litteratur och 
]ämförelsematerial var det i början inte lätt för honom att få dem 
bestämda. Några år efter ankomsten till Caldas skrev han (18/2 1845) 
ett mycket temperamentsfullt brev till vännen Clason och klagade 
över att han ännu inte har fått det botaniska bibliotek, som han 
beställt från Hamburg. »För all del», står det, »laga så det kommer 
snart, innan jag hinner förlora all lust och håg för Botaniken.» 
Ekonomisk som han var räknade han också ut, att han »för botani
kens skull underlåtit att förtjena», dvs. redan hade »förlorat» ett 
eller ett par tusen riksdaler. Han hade haft ett särdeles besvär med 
sina samlingar »utan att ens någon vårdar sig se på växterna i 
Europa, ej en gång (såsom t. ex. Vets Accademin) tackar för dem». 
Därför hotade han nu med att »på allt sätt lägga an på att förtjena 
penningar, och ge Rkn f—n» för att om några år kunna lefva ett 
oberoende lif» i Sverige, om klimatet det tillåter, annars i Italien.» 
Om denna plan ej skulle kunna realiseras, ämnade han gifta sig med 
en »12 å 14-årig brunette», äldre finge nämligen inte flickorna vara 
här, om man skulle »kunna tämja dem efter sitt sinne». Sedan skulle 
lian arbeta i vingården så länge han orkade, och tillsammans med 
»kronan af skapelsen» njuta av att bo i ett härligt land med ett 
härligt klimat. Han hoppas nu, att vederbörande i Sverige, men 
särskilt i Tyskland, finge sig en skrapa; och skulie de bättra sig, viile 
han också fortfara med sitt »hopsläpande». Om de däremot skulle 
fatta humör och inte bry sig om hans »höbodar», ja, då finge han 
minsann en skälig anledning att strunta i allt.

Dylika klagomål återkomma ibland. Ur ett långt brev på tolv 
stora, tätt skrivna sidor den 22—27 maj 1849 må följande citeras:

»Så snart kan jag väl ej skicka af något dels för de politiska oordningar man 
har att vänta vid de instundande valen d. 8. augusti dels ock för det åter 
utbrutna kriget mellan Tyskland och Danmark, men alt skall bli färdigt att 
afsändas hoppas jag till October eller november, om ej något inbördes krig 
kommer att sätta P derför, hvilket j. mycket fruktar. Schlechtendal 
[1794-66, professor i Halle, utgivare av »Linnaea» från 1826 till sin död] 
synes mycket stött på mig efter han ej vidare sänder mig Linnaea. Tro
ligen emedan jag ej skickat honom några vexter på så lång tid. Du kan vid 
passande tillfälle trösta honom med att de ej skola uteblifva, och att de ej 
kommit redan ha Hrr Tyskar att tacka sig sjelfva för lo) derigenom att de 
So. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3
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Fig. 8. Från Regneli.s gård i Caldas. — S. Henschen foto.
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ej bestämt ens till en liten del hvad j. förut öfversändt samt 2o) derigenom 
att de behagade börja krig med Danmark. Bed dem låta de stackars 
Danskarne vara i fred så skall jag skicka vexterl»

Så småningom hade dock Regnell fått fullt klart för sig, att hans 
samlingar visst inte hade negligerats på kontinenten utan att de 
hollo på att bearbetas av flera specialister, särskilt för det i folio- 
format utgivna jätteverket Flora Brasiliensis.1 I ett brev till Elias 
Fries (X 285 m 1) i början av år 1853 talar han om, att von Martius 
i München hade, »oaktadt bref från vår odödlige Berzelius», undan
bett sig förtroendet att själv bearbeta samlingarna och i stället för
delat dem »mellan åtskillige botanister, som vederbörligen inregistre
rade dem i Botanikens annaler, förvarande omsorgsfullt typerna för 
sig oaktadt många gjorda reclamationer». I fortsättningen skulle

1 I ett brev (6-8/1 1862) vill Regnell få veta »om Acad. Bibliotheket i Upsala har 
Martii Flora Bras. som nu håller på att utgifvas. Ha de den ej, skola de få mitt exem
plar när jag dör, om de anse det skäl att vänta till dess.» Clason kunde dock meddela 
(6/4 1862): »Upsala Academi har efter Kung Oscar emottagit hvad hittils utkommet af 
Martii Flora.»
27- 623871 Sv. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3
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Regnell och Clason komma att ombestyra åtskilliga sändningar 
till von Martius, liksom till Bentham, de Candolle, Decaisne, 
Reichenbach, Warming och liera andra.

Regnell planerade t.o.m. att själv resa till München, Berlin och 
Paris för att sedan kunna med mera framgång fortsätta sina forsk
ningar. Den resan skulle dock aldrig bli av liksom icke heller hans 
funderingar skulle realiseras på att bosätta sig »inåt landet, så 
långt att jag träffar en nästan ny vegetation» (24/9 1847) eller att 
under en tid slå sig ned i ett par av Brasiliens grannländer (4/8 1849). 
Oförtrutet och med aldrig slocknande intresse bedrev han sitt insam
lingsarbete och sina botaniska studier. Han skaffade sig en mängd 
dyrbara bokverk och nödgades också att bygga ut sitt hus, mycket 
för att kunna härbärgera sitt stora herbarium.

Botaniken var enstöringens stora glädjekälla och fyllde nästan 
helt ut hans lediga tid. Under Regnells sista lustrum förmodade 
en gång Hess (12/12 1879): »Han kommer nog att sluta sitt lif lutad 
öfver en exsiccat-bundt — dessa bundtar ha ju varit hans enda kärlek 
så i ungdomen som i ålderdomen.» Själv publicerade Regnell dock 
ingenting, då han väl insåg svårigheterna att arbeta fjärran från de 
stora museerna och biblioteken. 1 Brasilien borde man därför samla 
men inte beskriva. Upprepade gånger läser man i breven hur ibland 
hela rader av lårar, eller som Regnell alltid skriver »kistor», ha 
avgått eller skola sändas till Uppsala och Stockholm.

Han framkastade (14/8 1866) en plan all skänka en särskild fond 
för resor i Brasilien samt att anslå medel för att vid KVA få till stånd 
ett särskilt institut för brasilianska växter. Det skulle dock bli 
åtskilliga om och men, innan Regnell definitivt kunde besluta sig 
för detta. Han undrade om hans fond borde komma till Vet.-Ak., 
Vet.-Soc. i Uppsala eller till universitetet. Ci.asons (5/12 1866) ut
låtande blev: »Månne Du ej med större skäl bör lämna den Brasi
lianska Institutionen till Wet.-Acad. i Stockholm? Så gerna jag vill 
stå på Upsalas bästa, tror jag dock att i detta fall bör W. acad. hafva 
företräde; och ärligt sagt har detta, och jag tror med rätta, varit 
Anderssons [professor N. .1. A-n, intendent vid riksmusei botaniska 
avdelning] sträfvan att få ihop så fullständiga och exemplarrika 
samlingar som möjligt på ett håll, tills de kunna bestämmas, sedan 
kunna de gärna distribueras. Wet. Societen i Upsala har ju icke på 
sednare år alls samlat något, och jag vet ej ens om de hafva några 
bot. samlingar; de lefva visserligen genom sina ’Acta’, men föröfrigt 
tycker jag man vet föga utaf dem. Mer än 2 akademier må Du 
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således ej hafva all välja på; och som jag tror mig för hafva sagd - 
för det närvarande äro då alla Upsalienses uteslutande [?] nära på 
Kryptogamister.»

Andersson fruktade, att Uppsala skulle komma att gynnas allt 
för mycket genom att Regnell läte sig påverkas av generaldirektör, 
professor Magnus Huss och Friesarna. På Clason och hans in
flytande trodde han sig kunna lita (12/4 1867), men »Hussa är så full
komligt Upsalit, all jag ej tryggar mig till honom alls». Andersson 
försäkrade (1/4 1867): »Du bör ej tillräkna mig några egennvttiga motiv 
om jag fortfarande är af den åsigt, att R. skulle göra orätt, om han ej 
ock något tillgodesåge Sthlm. Så länge Universitetet skall förblifva i 
Upsala måste och bör der finnas de yppersta undervisningsme- 
del; men i Stockholm har man redan hunnit att samla ganska 
betydlige materialier för det vetenskapliga arbetandet. Hvar- 
före skola vi i det fattiga långsträckta Sverige, på 7 mils afstånd 
äflas att göra storverk, som just genom denna strid bli småsaker?»

I ett brev året därpå (8/9 1868) visade sig Regnell vara en smula 
förargad över att Andersson hade dröjt med att erkänna mottagan
det av hans senaste sändning och skrev: »Detta har gjort mig lill en 
del tvifvelaktig om värdet man möjligen sätter på dessa samlingar i 
Vet. Acad. som kostat mig så mycket tid (26 års) och arbete, och har 
så tillvida invärkat på mig i afseende på utläggningen till Upsala, 1 2

1 Clason, som verkade för Vet.-Akademiens intresse i denna sak, hade strukit 
under (20/9 1865), att Andersson hade rätt i, »att den botaniska andan i Upsala, börjar 
blifva så antifanerogamisk, att det knapast lönar mödan drifva der annat än Crypto- 
gamer. — Gubben Fries, börjar blifva gammal, och har då alltid par preference varit 
mycolog. — adj. Thore Fries sysselsätter sig med Lichcnerne, och Areschoug vill då 
icke höra talas om annat än Hafs-algerna, eller alga; aquaticse i allmänhet.»

2 Emellertid var Anderssons farhåga alldeles ogrundad. Huss var i själva verket 
förargad över Regnells obeslutsamhet. I ett brev 1/5 1869 förklarade Huss den 
»vara mer än märklig» o?h t.o.m. »ett symptom af inträdande ålderdom». Liksom 
Andersson förmodade att »intrigören Fries genom Hensciien» skulle påverka Regnell 
i ogynnsam riktning, så misstänkte, ja t.o.m. beskyllde, Huss (1/5 1869) Friesarna för 
skumma manövrer och såg i den unge Henschen deras emissarie: »Jag förmodar, ja 
jag vet, att de båda Friesarna, Far och Son, ligga öfver honom, dels genom direkta 
bref dels genom dylika till Tit. Henschen, med framställningar att få allt, allt till 
Upsala. Han är serdeles svag för Upsala, sedan de gjorde honom till Heders L af
Societeten. Kunde han bli Ledamot av Wet. Acad. vore saken kanske hjelpt,------- .»
Nästa år kunde Clason (9/6 1870) lyckönska sin vän till att också vara invald där och 
framhöll »huru mycket besvär Andersson verkligen gjort sig, för att rå på 
zoologerna, som äro till antalet de rådande och derför först måste hafva inn en af 
de sina innan de släppte inn en Botanist».
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att jag beslutat skicka dit ett vida större antal exemplar än jag 
annars ämnade, ja nära nog lika mycket som till Vet. Acad. Hvem 
vet om de en gång i Upsala ej kunna komma att bli lika väl använda 
som vid Vet. Acad. och det ej framdeles kan bli skäl till att äfven dit 
förlägga den Bot. [Bras.] Institutionen?!»

Clason ingrep nu och framhöll (18/1 1869), att Regnell finge tänka 
eller tro vad han ville om Andersson, vilken icke enbart vore värd 
klander; men denne borde dock få ett bestämt löfte om att »ej 
allenast växterne komma att stadna här, utan ock fonderna, ty 
ärligt sagt, har osäkerheten i detta afseende utgjort det egentligaste 
hindret för att de redan hemkomna icke äro mera bestämda än de 
äro.» Beträffande »osäkerheten om huruvida den Brasil. Instit. 
slutligen skulle blifva i Stockh. eller annorstädes», borde Regnell 
betänka, att förhållandena »i många afseender förändrat sig under 
dessa sista 30 åren». Han borde också lägga märke till skillnaden 
»emellan den dödlige person, som händelsevis är Custos på sam- 
lingarne och själfva Institutionen, som jag anser bör stadna här, 
trötts all gammal kärlek jag ock hyser för Upsala, — och ifråga om 
att använda samlingarne, så är ju afståndet häremellan och Upsala 
numera endast 2 timmar i tid, så jag vet till och med ett färskt ex. 
på en student, som legat här och läst emellan tentamina, för 
alt få komma ifrån en hoper gamla hindrande vänner i Uppsala.» 
Regnell (1/4 1869) var emellertid fortfarande obeslutsam och undrade 
t.o.m. om han icke borde »förändra den Bot. Institutionen till rese
stipendium blott; månne då ej bäst öfverlämna det till Ups. Acad.?»

Efter all obeslutsamhet, misstänksamhet, ängslan och intriger 
blev det KVA, som till slut fick Regnells gåvobrev. Han var emeller
tid alltid mån om att Uppsala ej skulle missgynnas i förhållande 
till Stockholm, såsom t. ex. framgår av ett brev (2/9 1879), där han 
talade om en sändning, »som skulle genast överlämnas till Upsala 
Acad., om ej behöfde urtagas ur samlingen hvad som kan behöfvas 
för Herb. Brasil, på Vet. Ac., endast, ej derjemte för det der befintliga 
Herb, generale, som jag tror samlingen kallas, med mindre än 
att Ups. ej kommer derpå till korta.» (I det allmänna herbariet på 
Riksmuseum inläggas numera inga exemplar av sydamerikanska 
växter, och de gamla regnellska ha utplockats därifrån.)

Herbarium Regnellianum vid Riksmuseum (»den brasilianska 
institutionen» som han gärna skrev) har genom hans sändningar och 
donationer, genom inköp och byten samt genom insamlingar gjorda 
av hans medhjälpare och av hans stipendiater, blivit ett av världens 
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viktigaste herbarier för kännedomen om Syd- och Mellanamerikas 
Horor. För ett tiotal år sedan uppskattade professor E. Asplund an
talet ark till minst 250,000.

I de nämnda landområdena ha genom Regnells botaniska gåvo- 
medel följande personer hittills fått understöd för sina forsknings
resor: professor C. A. M. Lindman och lektor G. A. Malme 1892-94, 
G. A. Malme 1901-03, fil. dr E. L. Ekman 1914-31 (även med stöd 
av Lindahlska och Letterstedtska medel), professor E. Asplund 
1939-41, professor F. Fagerlind 1952-53, E. Asplund 1955-56 och 
docent G. Harling 1958-59.

Insamlingsresor i Brasilien, som naturligtvis särskilt intresserade 
Regnell, äro numera föga lockande, då det har stadgats att en 
infödd botanist (som påstås kunna få vara hur lat och hur grön 
som helst) måste medtagas på den resandes bekostnad samt att minst 
halva materialet sedan skall överlämnas till staten. En utländsk 
forskare klagar också i ett brev 1950 över allt besvär man haft för 
att efter mer än ett årslångt dröjsmål få hem samlingarna, och 
tillägger han bittert: »Leider ist ein grosser Teil davon von den 
Brasilianern bis zur Wertlosigkeit dezimiert worden.»

Regnell avsåg, att hans nummer på nytagningarna och på 
dubblettexemplaren skulle vara artnummer (vilket ibland har vållat 
en del missförstånd) och icke, såsom annars är brukligt, beteckna 
olika insamlingar. Flan använde därför samma nummer för en art 
under vitt skilda tider. Ibland har en art upptagits under olika 
sifferbeteckningar. Han har tydligen gjort ett nytt nummer, om han 
kände sig osäker på bestämningen. Regnell skrev en gång (23/10 
1874), att han hade önskat att få hjälp av Mosén (s. 458) för att skona 
sina ögon och »bättre upptäcka skillnader» vid »jämförelse med det 
gamla för att få riktiga numrar (gamla) eller alldeles nya».

Upprepade gånger framhöll Regnell vikten av att ordentliga eti
ketter bleve utskrivna och att »de många olika insamlingarne af 
hvarje Nmr måtte komma på ’tillbörligt ställe’». — Då Henschen 
efter sin återkomst till Sverige hade börjat sitt arbete på anatomisa
len i Uppsala, meddelade han (19/11 1869), att konservatorns lista 
med etikettavskrifter av melastomatacéer hade genomgåtts, men 
han hade nödgats att skriva om den, så att den nu innehöll »alla 
de upplysningar, Upsala samlingarna kunna lämna för bearbet
ningen». I brevet lämnade han en utförlig lokalförteckning på de 
orter, där man samlat växter, samt gav förklaringar på en del an-
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vända portugisiska uttryck och förkortningar av personnamn.1 En 
avskrift med dessa värdefulla upplysningar linnes på Riksmuseum 
och en inbunden sådan också i Uppsala-museet. — Litet senare 
(1/12) kom ett nytt brev till Clason (vari bifogades en genomsedd 
förteckning över materialet av familjen Vochysiaceae), och Henschen 
framhöll: »Redan den nu inneslutna lilla listan visar huru svårt 
Conservatorn har att rätt afskrifva och uppfatta etiquetterna, såsom 
naturligt är, tillfölje af de egendomliga uttryck, som der förekomma 
m. m. ss. t. ex. på listan ’Rio grande’, som säkerligen af en bear- 
betare skulle tagas för prov. Rio grande, liksom den på etiketter 
förekommande prepositionen ’para’ ’för’ i Martii Flora tagits av 
bearbetare för provinsen Para etc.» Han erbjöd sig därför att an
tingen själv göra avskrifter eller genomse dem som andra gjorde 
men ville dock få ersättning för sitt arbete, då, som det står, »min tid 
nu är mig ganska dyrbar och så att säga min enda egendom».

Av det sagda framgår att det ibland kunde vara svårt att få en 
fullgod etikettering.

Efter växternas uppackning hemma i Sverige blevo tyvärr icke 
heller alltid ordentliga etiketter utskrivna på alla, varför rätt stora 
samlingar av dubblettexemplar ännu icke ha kunnat distribueras — 
ett beklagligt faktum.

Clason, som ibland hade agerat »som en hjälpare vid uppack
ningen» åt Andersson, liksom Huss (12/12 1879) hade klistrat upp 
brasilianska ormbunkar för att få en nöjsam sysselsättning under 
»de mörka och långa aftnarna», meddelade (23/11 1879), att han 
ordnat så att en fattig flicka bland hans bekanta hade fått förtjäna 
en slant genom att göra upp en katalog över de brasilianska växterna, 
och han tilläde senare: »Därigenom att Upsalienses fmgo låna till sig 
denna Catalog, hvaraf Thalamiflorae då var färdig, hade de ytter
ligare hjelp äfven för dechiffreringen af Dina lappar.» Fries har 
också ett par gånger tackat för lånet av katalogen och anhållit om 
fortsättning, så att han finge tillfälle att låta avskriva det felande. I 
samband härmed tackade han också för »det ljusa välvillighets-sken, 
som allt hittills från Farbrors sida strålat öfver hortum botanicum 
och Farbrors ödmjuke tjenare». Katalogen förvaras inbunden på 
institutionen för systematisk botanik i Uppsala.

1 Fries, som senare hade fått låna Henschens brev, gjorde en avskrift av detsamma 
och skrev snart därefter (21 /1 1880): »Särskilda etiketter för Upsala-samlingen äro redan 
bestälda, och Ahlberg [konservatorn] har för en tid bortåt fullt upp att göra med att 
skrifva sådana till den äldre samlingen, hvilket ej kunnat ske förr, än vi med ledning af 
Henschens bref till Farbror fingo lokalerne mera tydliga och säkra.»
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Ett drygt hundratal arter torde nu ha fått sådana beteckningar som 
Regnellii eller Regnelliana. Under ett besök vid Columbia University 
i New York visade mig en professor Carling (som efter en halvtimme 
avslöjade, att han talade en god svenska — hans moders mål) icke 
utan stolthet en egenartad marsiliacé, som han lät förstå att jag 
säkert inte vore bekant med. Emellertid kände jag genast igen 
Regnellidium diphyllum efter avbildningar, som jag hade sett, och 
kunde också informera honom om att det monotypiska släktet både 
hade uppkallats efter en svensk och uppställts av en annan svensk 
(C. A. M. Lindman1). Även orkidésläktet Regnellia och sterculiacé- 
släktet Neoregnellia ha tillkommit för att ära mannen.

Visserligen intresserade sig Regnell mest för artkunskap och 
floristik, men han hade också öppen blick för betydelsen av andra 
områden av botaniken. Han undrade sålunda om »något borde 
göras för den vegetabiliska experimentalfysiologien», och i ett annat 
brev (14/8 1866) talade han om lianernas anatomi och uppmanade 
Clason: »Skicka mig något present arbete deröfver, ty här fmnas 
många lianer att öfva sig på». Han hade ju ett Nachet-mikroskop, ett 
för oss gamla icke okänt fabrikat. I sitt donationsbrev 1879 föreskrev 
Regnell, att avkastningen bl. a. skulle kunna användas till inköp av 
instrument och utensilier för att »befrämja de växtfysiologiska och 
anatomiska undersökningar, hvilka komma att vid botaniska institu
tionen anordnas».

Meteorologi och varma källor.

Under många år gjorde Regnell systematiskt olika meteorologiska 
observationer. Några av hans noggranna och mångsidiga journaler 
ha bearbetats av professor C. Wallis, och härigenom blevo klimat
förhållandena i Caldas bättre kända än de flesta områdens i det 
inre av Brasilien.

På drygt tre mils avstånd från Caldas kvälla varma källor, Pocos 
de Caldas, i dagen, varav samhället också har fått sitt namn (lat. 
calidus, varm). Regnell hade intresserat sig för dessa, skaffat sig

1 På svenska och latin hyllar Lindman (1900) Regnell med en tryckt tillägnan i en 
stor bok om sydbrasiliansk vegetation: »Vid 400-åriga minnet af Brasiliens upptäckt 
hembäres med detta anspråkslösa arbete en minnesgärd åt A. F. Regnell, natur
forskaren och mecenaten, sitt gamla fäderneslands minnesgode välgörare, sitt nya 
fäderneslands, Brasiliens, outtröttlige upptäckare och fredlige eröfrare inom botanikens 
område.»
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litteratur i balneologi, gjort preliminära analyser av vattnet och även 
sökt att väcka myndigheternas intresse för att få till stånd en kurorts- 
anläggning. Källorna äro, skrev han (20/5 1863), »ännu fullkomligen 
i sitt naturskick och äro dock till stor nytta för hundratals sjuka 
årligen. Hvad skulle de då ej kunna göra, om ett tjenligt badhus och 
andra commoditer eller rättare sagt nödvändigheter för de sjuka der 
uppfördes. Regeringen är nu endtligen påtänkt att göra något, men 
det fattas en man, som sätter sig i spetsen för arbetet på stället. Med 
anslag, som redan finnas och några tio-tal af tusende Rd ur egen 
ficka, skulle jag kunna göra en verkligen god gerning för Landet; 
återgällda något af hvad jag är skyldig detsamma och bidraga till 
Sv. Nationens heder och utlänningars i allmänhet och visa, att alla ej 
ha till sitt enda ögonmärke att rikta sig på infödingars bekostnad — 
hvilket dessa ha tyverr allt för ofta skäl att beklaga sig.» En bad- och 
brunnsanläggning kom dock senare att anläggas Regnell förutan. 
Järnväg kom slutligen också att dragas fram ända till Pocos de 
Caldas.

Ett årtionde senare aktualiserades på nytt hans intresse för hälso
källor. Man hade nämligen blott några km från staden uppdagat 
svavelhaltiga källådror (»aquas sulfurosas»), »en sak», skrev 
Regnell (5/12 1872), »som för närvarande är allmänna talämnet här 
i Caldas». Dessas temperatur var dock endast obetydligt högre än 
vattnets i den förbiflytande Rio Verde, och de voro »således till bad 
föga användbara». Han planerade nu att låta göra borrningar och 
önskade att från Sverige få en »apparat» för ändamålet. Regnell 
påpekade även nu (1 1/12 1872), att hans »funderingar om jordborr
ning här invid staden Caldas, att försöka gifva densamma ett mera 
eftersökt vatten för medicinskt bruk» vore en möjlighet att avbörda 
sig den tacksamhetsskuld vari han kände sig stå till Brasilien, men 
tilläde han pessimistiskt: »Troligtvis lyckas jag ej på detta sätt godt- 
göra den.»

I samband med Regnells intresse för bad- och brunnskurer i 
Caldastrakten må kanske här också sägas några ord om en brasi
liansk läkare, Pedro Sanchez, som tydligen tidigare hade vistats i 
Caldastrakten och blivit läkare vid termalbaden. Han måste ha gillats 
och gynnats av den allvarlige Regnell; och att Sanchez å sin sida 
beundrade sin äldre kollega framgår av de erkänsamma minnesord 
han (Anonymus 1904) nedskrev om »den berömde läkaren, som 
så väl förstod alt höja sin klass genom snille, omfattande lärdom, 
ovanliga kirurgiska anlag, djup hederlighet och en aldrig svikande 
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uppriktighet». Sanchez sade sig också stå i stor tacksamhetsskuld 
till sin gode ämbetsbroder, som 1873 hade infört honom i den 
kliniska medicinens praxis och alltid hade stött honom genom sina 
goda råd, sitt föredöme och sina omfattande kunskaper. Han hade 
denne kloke doktor att tacka för de flesta av sina framgångar, då 
han tog sina första steg som praktiserande läkare.

Sjukdomar och livsföring.

Regnell skrev en gång (10/2 1861): »Månne de torra strån jag 
hopskrapat och ännu drar tillsamman förtjena så mycket arbete och 
försakelse, ty de äro den förnämsta orsaken till att jag ej redan 
längesedan gjort en liten tripp till Svge.»

Gång på gång hade han lekt med tanken att besöka sitt hemland, 
men denna förhoppning, hur lockande den än föreföll honom, skulle 
aldrig bli förverkligad. Ännu så sent som 1875 (24/3) tycks han ha 
närt »något hopp om att få återse Europa». Att återkomma till 
fosterlandet var en älsklingstanke, och hur djupt den bottnade i hans 
själsliv framgår av ett brev, som den förut omnämnde general
konsul Bollstad skrev till Th. Fries 1903, vari meddelades, att 
Regnell slutligen hade förordnat, att hans döda kropp skulle 
läggas i tvenne kistor, den ena utanpå den andra, »för den händelse 
att sedan skulle blifva fråga om att taga hans lik eller ben hem».

Den djupast liggande orsaken till att han oavbrutet kom alt stanna 
44 år i Brasilien var emellertid — förutom praktik, affärer och andra 
bestyr — framför allt hans vacklande hälsa och därmed samman
hängande farhåga att behöva rubba på sin livsföring. År 1858 fick 
han ett anfall av, som han skrev (17/3 1860), congestio cerebrale 
och föll medvetslös ned från stolen. Detta tolkade han då såsom 
»beroende på öfveransträngning af tankekraften och nattvak för att 
ej uraktlåta mina patienters skötsel». Emellertid skulle han flera 
gånger, fast med långa mellanrum, drabbas av dylik medvetslöshet. 
Under en resa fick han sålunda 1863 en ny attack och ramlade av sin 
åsna. Händelsen beskrives sålunda (7-8/12 1863): »ett hastigt anfall 
af svindel och konvulsioner, förlorade helt och hållet sansen, blef 
afslagen af åsnan jag red på, och först efter 2ne starka åderlåtningar 
på armen, mycket iglar bakom öronen, senapsdegar samt laxerande, 
och efter 22 timmars förlopp kom jag mig så pass före, att jag kunde 
känna igen hvar jag var —»; — »närmaste orsaken var litet hvita 
turkiska böner, som jag åt och steg jag genast till häst; den aflegsnare 
orsaken troligen den att ha en längre tid underlåtit sätta iglar vid
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Tr-s»f

■

Fig. 9. Från det ena av Regnells båda herbarierum kom man in i husets största 
rum, den s. k. matsalen, som var det egentliga arbetsrummet. Detta var försett med 
fyra fönster, två på ena kortväggen och ett på vardera av de bägge långsidorna. Som 
framgår av bilden ville Regnell alltid ha det t. v. avskärmat med träluckor. Under 
detsamma stod ett litet bord, omålat liksom alla de andra enkla möblerna i rummet. 
Vid den öppna dörren t. h. fanns en med spjälor överbyggd nedgång till källaren.

Öppna hyllor med böcker, papper, växtbuntar o. d. upptogo väggarna. Lägg märke 
till de primitiva växtpressarna, med pålagda stenar, under den låga hyllan t. h.! 
Framför den långa ryggstödslösa träsoffan, på vilken låg en halm- eller rörmatta, stod 
ett smalt bord.

Den ena av de båda dörrarna i fonden ledde till husets gästrum (vilket, liksom 
Regnells sovrum, enligt traktens sed saknade fönster); och genom den andra kom 
man in i ett litet rum avsett för gynekologiska undersökningar. Mellan de båda dörrarna 
stod ett mindre skänkskåp och ovanpå detta en klocka. Vid skåpets ena sida hade 
anbragts några små hörnhyllor med plats för en lampa (se bild 101), vattenkaraffin, 
dricksglas m. m.

anus, som jag förut nyttjat mycket.» Risken att förlora sansen, 
anförtrodde han Clason, »har gjort mig rätt ledsen, ty jag kan lätt 
få ett nytt anfall deraf, på ett ställe der ingen hjelp kan vara att få 
eller gifvas t. ex. vid öfvergången af någon strid flod i vattnet, som 
ofta här förekommer, och jag blir der». År 1869 den 18 mars råkade 
han ånyo illa ut (varom mera på sid. 450) och anmärkte sedan: 
»Min blod lärer vid åderlåtning då gjordes varit mycket tjock och 
svår att få tillrinna ur den temligen stora öppning som gjordes i 
venen». Han ansåg sig ha ätit för mycket köttmat, och »sålunda blef 
min blod mycket fibrinhaltig mm och en orsak till den attack jag led 
ofvannämnda dag». Ett nytt anfall fick han även nästa år (4/8 1870).

Regnell blev en skicklig och uthållig ryttare. Ännu så sent som 
23/3 1875 talar han om, att han vid vacker väderlek »är ute på 
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hästryggen och täflar ännu med mina jemnårige infödde (och på 
hästryggen uppfödde) Brasilianare i att uthärda längre ridturer». 
Desto mer nedslagen måste han ha känt sig, då han ett par månader 
senare nödgades meddela (17/6 1875), att han åter en gång hade fallit 
»sanslös med pennan i hand från skrifbordet och kom ej till sans 
förrän följande dagen». Han kände sig ganska ledsen vid tanken 
på att kanske inte mer våga »stiga till häst» för att göra botaniska 
exkursioner, men dem skulle han dock komma att fortsätta med. 
På sin 72-årsdag hade han ridit upp i bergen (serran) för att jämte 
andra levande orkidéer kunna skicka den ståtliga Epidendrum odoratis- 
simum till Uppsala. Han överraskades där av »en åskby med stört
regn och måste sitta inkrypen i en bergskräva med paraplyet» 
över sig under mer än tre timmar, innan han slutligen fann exempla
ret i fråga, men det var tyvärr förstört av en skogseld. Han bad 
Fries att taga väl vara på den sändning han hade ställt i ordning', 
ty han hade börjat att bli rädd för fortsatta färder upp i serran, och 
man kunde framdeles nog inte beräkna att få en lika riklig kollek
tion som denna gång. Enbart att packa in och linda om orkidéerna 
hade, trots han haft hjälp, krävt tre eller fyra timmars arbete under 
fyra dagar i sträck.

Året före sin död ämnade den gamle mannen göra en ridtur för 
att samla orkidéer och rhipsalider, men han störtade medvetslös 
från hästen och fick upprepade konvulsioner (Santesson). Detta 
anfall var kanske det svåraste, som han råkat ut för, och det kom 
helt oväntat efter många års uppehåll. Det var verkligen ett memento 
mori, och hans farhåga skulle ju snart besannas.

Som framhållits hade Regnell rest till Brasilien för att få bot för 
sina klena lungor. I Caldas skaffade han sig för säkerhets skull 
fönsterrutor till sitt hus, »ty här finnas», skrev han, »inga eldstäder 
ej ens fönster med glas, utan med ett fint gallervärk af fina trädspjelor 
af mahogni, som lämna luften fri passage» (17/6 1843). Samma år 
han meddelat detta hostade han blod efter en ansträngande ritt, 
något som ej hänt honom på halvtannat år. »Jag satte mig genast», 
framhöll han, »på vegetabilisk diet de 6 följande dagarne och har 
sedan dess ej kännt mer af blodhostningen». I samband härmed 
skröt han litet med sin nu goda hälsa, »lifliga ansiktsfärg» och jämn
godhet »med de största cavalleiros (Ryttare) i förmåga att kunna 
göra långa resor».

Utom med överansträngning ville Regnell av någon underlig 
anledning gärna sätta sin blodupphostning liksom sina anfall av
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Fig. 10. »Lampa begagnad i det inre at Brasilien, sällsynt dock på landet, tillhörig lör 
Regnell. Det använda lysämnet raffinerad ricinolja. 1st. för saxen, som Dr Regnell 
fann beqvämare, brukas denna lilla messingspjes» (till höger), skriver Lindberg.

Lägg märke till den reflekterande mässingsskärmen samt oljehuset med sina brän- 
narel I kedjor hänga en lampsläckare, en krok för justering av vekarna samt en liten 
mässingsskål för det bortrensade. I stället för den t. h. avbildade pincetten hade som 
nämnt Regnell hängt en ljusvekesax. — Snarlika lampor har förf. sett i Lissabon, 
där de såldes som antikviteter. Då Regnells syn med åren började att försvagas, 

undvek han gärna att arbeta vid ljussken.

medvetslöshet i samband med förmodade dietfel. Vi läsa sålunda: 
»Upphostningen af blod har fortfarit på sitt gamla sätt dvs. med 8, 10 
å 12 dagars mellanrum. Blodhostan oroar mig dock ej så mycket, 
ty genom diet har det hittills lyckats mig att moderera den och låta 
den upphöra till och med för åratal.» (»Felet» tycks emellertid denna 
gång endast ha bestått i för mycket tedrickning en kväll, och en 
annan gång i att han hade ätit för mycket ris, höns och sötsaker till 
frukost »af fruktan att få vänta på middagen till solens nedgång, 
hvilket ock inträffade».) Under en vistelse i Uberava fick han »23 
visiter» av blodhostan och misstänkte även nu köttmaten. 1 ett senare 
brev (29/1 1874) står det: »Blodhostan torde kanske till en del vara 
förorsakad af att [jag] ätit litet mer oxkött sedan Moséns ankomst 
— något som är omöjligt att undvika.»
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I ett tidigare brev (5/7 1848) beskrev Regnell hur han efter en 
besvärlig ritt hade haft mycket arbete med att tillsammans med sin 
slav få bort en stor sten ur en bäck, så att passagen skulle bli lättare. 
Han blev svettig genom arbetet och fick »en odräglig törst» samt 
drack därför oförsiktigt kallt vatten. Efter en tid återkom därför 
hans blodhosta, »som dittills i 2 år och 11 månader hade uteblifvit». 
Han satte därför ytterligare ned sin köttkonsumtion och fick sedan 
endast ett par lindriga recidiv. Han sade sig ha magrat och ansåg 
nu, att det var fråga om lungsot. Regnell, som hade fått respekt 
för kallt vatten, omtalade (27/9 1850): »Sedan 3 år dricker jag endast 
kokt vatten. På resor har jag ytterst svårt att få det och måste van
ligen törsta halfva dagen». Han bad därför Clason att skicka honom 
en flat fickflaska av tenn, som han kunde förvara i stövelskaftet 
»såsom här brukas».

»De vencesectione corroborante» (Om nyttan av åderlåtning, för att 
citera en dissertationstitel från 1744) var Regnell fullt och fast över
tygad; och han började så småningom att »sätta iglar» också för 
att söka få bukt med sin blodhosta. Den 23 juni 1873 meddelas så
lunda, att han för några veckor sedan satt iglar och blivit bra igen; 
men nu måste han åter göra detsamma. Nästa år reste han ut till sin 
chacara för att söka bli av med en »riktig hackhosta», som hade be
svärat honom sedan ett halvår tillbaka. Där fick han upp »några 
munnar fulla af hlod», men han »satt genast 7 iglar och har sedan 
varit qvitt från blodhosta».

»Jag anser säkert», ansåg han nu 1874, »åtminstone att min blod
hosta ej är förorsakad af tuberkler, möjligen af något hjärtfel. För att 
förhindra dettas tillväxt, fordras naturligtvis i första rummet själs
lugn, och det är för att vinna detta jag håller på att söka rangera mina 
alfairer.» Han ämnade därför även resa till sin nya egendom och se 
på kaffebuskarna (jfr s. 402!).

Särskilt under sin ålderdom sökte han lindra den allt mer besvär
liga hostan genom att kläda sig varmt. Han skrev sålunda (30/5 1880): 
»Hvad jag funnit bäst lindra min hosta är att hålla kroppsytan i 
lindrig jemn svättning eller jemt defven så vidt möjligt och byter 
om derför ofta flera gånger om dagen ylleskjorta och kallesonger allt 
efter som temperaturen växlar och behöfver derföre dessa plagg af 
ilera tjocklekar.»

Under sitt senium fick Regnell ofta arbeta under ganska pres
sande förhållanden. I mars 1879 skrev han sålunda, att han sedan 
oktober förra året börjat »ordna och utgallra hvad som var värdt att
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sända» och hade hoppats bli klar tills i maj; men redan i december 
hade han blivit urståndsatt att fortsätta med arbetet, då hans bron
chitis chronica övergick till acuta, så att han först i början av februari 
blef så pass bra, att han »kunde bläddra litet i växtbundtarne för att 
förstöra här och der några larver ibland de familier som bruka vara 
mest utsatta för sådant», men krafterna hade inte räckt så långt. I ett 
pessimistiskt brev (2/9 1879) förbjöd han, alt ett fotografi ställdes till 
Ny Illustrerad Tidnings förfogande eller att man skreve något om 
honom. »Bed dem vänta litet till», läser man, »blir väl tillfälle för en 
necrologie, om de skulle villja. Jag går väl uppe ännu och stökar 
j mina rum, men hostar mycket och blir lätt andfådd vid obetydliga 
ansträngningar, som t. ex. att lägga om exiccater ur en bundt, till att 
fournera en annan, kan sällan hålla på dermed öfver 30 minuter i 
stöten, måste hvila i hängmattan lika lång tid för att återtaga arbetet. 
Kom ihog snart är någon död.»

Ungdomsvännen, den varmt religiöse och som nykterhetspionjär 
imponerande Huss1 gjorde med anledning härav några vemodiga re
flexioner (17/9 1879): »Af de utdrag du meddelade ur Regnells sista 
bref synes tydligt, att hans dagar äro räknade samt att han sjelf in
ser detta. För oss som vant oss med kärleksfull omgifning på äldre 
dagar tyckes det skola vara tungt att dö aldeles ensam, skiljtl från 
ungdomens vänner, tänka på att insomna i den eviga hvilan — men 
vännen Regnell är ej vand vid kärlek omkring sig, derför känner 
han slutet föga svårt och är — efter väl utför dt lefnadsarbete — nöjd 
när Herren kallar honom. Frid och välsignelse öfver den gamle 
vännen, han må lefva eller dö!»

Senare klagade Regnell ånyo (28/7 1882) över sin dåliga hälsa: 
»Hostan och andtäppan ökats betydligen, congestion till lungorna 
egt rum, som gaf sig tillkänna för omkr. 18 dagar tillbaka med ej 
litet blodhosta och 10 dagar sednare blodspottning; från beggedera 
varit fri dittills i åratal — fruktar för öfvergång till pneumonia.» - 
Så småningom började tydligen hjärtat alltmer att svikta. Ett par år 
innan han dog, konstaterade Regnell (29/5 1882) en »betydlig irregu- 
laritet hos pulsen» samt att fotterna hade svullnat liksom också något 
händerna.

1 Huss hade 1837 fått fläcktyfus och vårdats av Regnell, »en från Upsalatiden 
trofast vän; från denna sjukdomstid daterar sig egentligen den broderliga tillgifven- 
het, som sedermera förenat oss och bibehållit sig oförminskad under mer än fyrtio- 
femårig skilmässa», skriver Huss (1891).
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Fig. 11. Utsikt från Regnells matsal.

En gång i början av år 1859 hade Regnell råkat att få en spark av 
en åsna på skenbenet. Han måste då ligga orörlig i fyra dygn, »ty», 
står det, »vid minsta försök att förbättra min position fick jag convul- 
sioner. Med iglar och sedan med opium räddades jag från utbildad 
tetanus.» I detta fall förefaller det ha varit rationellt att ta till blodig- 
larna, ty stelkrampsbakterier finnas gärna i jord med spillning från 
hästdjur. Först efter sju veckor kunde han linka omkring med hjälp 
av en käpp.

Om gula febern1 i Rio har han talat några gånger och framhållit 
(20/9 1858), att den enda tid, då man med någon trygghet kunde 
passera staden, vore augusti—november. — Då kopporna grasserade 
som »en verklig landsplåga» 1873-1874, var han »i fara att få en 
släng deraf, kanske stark nog att bli den sista, ty sjukdomen här 
har varit mycket elakartad äfven i Caldas». Själv hade han nämligen 
ej på 60 år blivit revaccinerad (17/11 1873).

Måhända någon tycker, att här väl utförligt har ordats om Reg
nells sjukdomar, men med kännedom härom få vi nog lättare att 
förstå hans kynne och lynne. Ur medicinhistorisk synpunkt har jag

1 En med. kand. E. Sköldberg, som några gånger omtalas i breven, dog av gula 
febern ombord på ett fartyg i Rio, sedan han under ett år hade varit Regnells gäst
i Caldas. Regnell (9/3 1852) framhöll, att mannen hade haft med sig »åtskillige ana
tomiska samlingar». I Rio, Santos och Bahia kunde vissa år hundratals svenska sjö
män dö i gula febern, vars orsak ännu var okänd.
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dessutom trott, att det kunde vara intressant att få höra en dåtida fram
stående läkares uppfattning om deras etiologi samt få reda på hans 
terapeutiska åtgärder.

Regnell brukade gå mycket enkelt klädd, men han var noga med 
att bära prima svenska underkläder. I sina brev ger han noggranna 
instruktioner om anskaffning av sådana, ridstövlar, handskar och 
annat. Lindberg meddelade i ett brev till Cl ason (14/8 1867) om några 
av de inköp, som han åtagit sig: »Liftröjor efterhörde jag hos Sörman, 
hvilken ock hade de allra finaste och mjuka som silke, men som 
tråden tycktes mig lössnodd kasserade jag dem och inköpte af 
Söderbergska fabriken finaste alster, en utmärkt vara, fast i tråden 
och jemnt väfd, om ock ej af den utmärkta lenhet som den förut
nämnda sorten.» Vidare omtalas bl. a.: »Halfstrumpor erhöll jag af 
utmärkt beskaffenhet, väl stickade af godt garn samt tjocka så att 
möjligen de kunna ersätta 2 par andra af doktor Regnell brukade, 
så att han möjligen kan använda dem ensamma eller möjligen ännu 
ett par, så att icke han skall behöfva som fordom 3 par på fotterna, 
en hos oss ovanlig mängd —.» Regnell ville nämligen på sina resor 
alltid ha möjlighet att i värmen kunna få torra strumpor på sig och 
kunde därför låta det yttre och inre paret växla plats.

Trots sin ställning och förmögenhet levde Regnell mycket indra
get i sitt nästan torftigt enkla hem. Av det omålade bohaget tycks, 
utom själva sängen (i det, såsom seden var, fönsterlösa sovrummet), 
den bekvämaste möbeln ha varit en ibland omnämnd hängmatta. 
En gungstol hade han dock skaffat sig (Se lig. 13!) Som ett litet 
exempel på Regnells anspråkslöshet må anföras hans begäran 
(27/8 1866) att få »ytterligare ett dussin handdukar som kunna iifven 
tjena till bordservetter, hvilket jag omnämner för att välja storleken 
ej i afseende på finheten ty här finnes deri ingen lyx».

Trots att Regnell bodde i kaffelandet Brasilien, drack han aldrig 
kaffe men väl te. Tobaksrök kunde han ej fördraga. »Af vin, 
det enda spirituösa jag på 20 år förtärt», skrev han en gång 
(17/3 1860), »har jag troligtvis på hela denna tid ej förtärt lika 
många halfbuteljer — ty endast i sagosoppa har det händt någon 
gång jag förtärt vin när jag varit illamående.» Sin frugala mathåll
ning hittade han på att fiffa upp med pannkakor. Han rekvirerade 
(10/2 1861) från Sverige ett par nya pannkaksjärn jämte två andra 
för våfflor. Även några skålpund torkade äpplen ville han ha 
(11/6 1854). För att ej riskera att bli undfägnad med olämplig mat
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Fig. 12. Caldas torg. I fonden kyrkan och t. y. om den fängelset. Santesson har tagit 
reda på att Regnell 1872 besöktes av generalkonsul L. Åkerblom i Rio, vilken 
berättade att fångarna i det bofälliga och ganska ruskiga fängelset med höga rop 
pockade på allmosor eller slängde glåpord efter de förbigående, om tiggeriet ej beakta
des. I kyrkan fanns en tavla föreställande Marie bebådelse, utförd av den på sin tid hos 
oss mycket uppskattade porträtt- och monumentalmålaren Fr. Westin (1782-1862). 
(Donator är dennes sonson generalkonsul L. Westin, d. 1846.) Tavlan, som är en 
»curisidade turistica», har da Silva Araujo avbildat på en helsida. Han meddelar 
också en fotografi av den nuvarande kyrkan, Igreja Matriz de Caldas, som är en ny
byggnad eller ombyggnad av den gamla och har ett klocktorn över huvudportalen.

hade han 1867 »ej på öfver 20 år anlagil någon middagsbjudning» 
och ännu mindre någon invit till en supé.

Kanske det kan förefalla som om författaren har väl utförligt 
uppehållit sig icke blott vid Regnells krämpor utan även vid hans 
kläder, mat och dryck samt hans små bisarrerier i övrigt; men i viss 
mån belyses härigenom mannens karaktär, och vi kunna även bättre 
förstå hans situation där borta i det främmande landet. Utan att 
direkt vilja fälla något omdöme om vissa litteraturhistorikers pedan
tiska redogörelser för, såsom man uttryckt saken, »skaldernas tvätt
notor» bör dock framhållas att, då det gäller mera märkliga perso
ner, kunna också småsaker vara av intresse att få reda pa.

Regnell blev aldrig riktigt en assimilerad portugis, framhåller 
da Silva Araujo, och det är lätt att förstå. Hans personliga vanor 
och avvikande levnadssätt, hans olikartade uppfostran och nordiska 
kulturarv samt därtill hans rikedom och vetenskapliga verksamhet 
gjorde, att doktor »André» för caldasborna nära nog kom att om
susas av ett slags legendarisk aura, och det stod en lätt nimbus av 
mystik kring hans person. Den strävt allvarlige, slutne och av sjuk-

Su. Bot. Tidskr., 56 (1962): 328- 623871



424 K. V. O. DAHLGREN

dom ibland plågade läkaren betraktades förstås som ett original, 
men som man var mycket stolt över att ha boende i sin stad. Ett 
original var han givetvis den gode Regnell, men delvis därigenom 
blev hans gärning också ovanligt gagnerik och betydelsefull.

Donatorn.

Så småningom blev som nämnt Regnell genom sin ekonomiska 
läggning och sitt enkla levnadssätt en mycket förmögen man — men 
redan under sin livstid skänkte han generöst bort det mesta av det 
han förvärvat; och som universalarvinge av det, som återstod efter 
hans död, insatte han Uppsala universitet, som därigenom fick 
ytterligare 83 000 kr. Hans storslagna frikostighet kontrasterar verk
ligen starkt mot hans utpräglade motvilja att göra några som han 
tyckte onödiga utgifter. Brasilianaren da Silva Araujo’s skildring 
av mannen bär titeln »Dupla personalidade de um ilustre botanico 
Regnell e o ’dr. André’, de Caldas», dvs.: En berömd botanists 
dubbelnatur etc. Detta uttryck syftar just på motsatsen mellan 
Regnells idealitet och givmildhet å ena sidan och hans utgpräglade 
affärssinne och sparsamhet å den andra.

Tanken på att göra donationer och att därvid särskilt gynna Uppsala 
låg länge och grodde hos honom. 1 ett brev den 13 mars 1846 (som vanligt 
tättskrivet och utan uppdelning av innehållet i småstycken och här också, 
såsom ibland förekommer i hans korrespondens, med rader skrivna med rött 
bläck vinkelrätt över de redan fullbordade) har han i marginalen tillfogat 
följande: »Det är redan natt, ja till och med just den timme på hvilken 
jag hörde donet af ett förfärligt skott utanför min trädgårdsmur för 2e 
månader sedan, och genom detsamma befriades en medborgare från detta 
lifvets vedermödor — af misstagil! — ty mördaren lärer straxt derpå sagt 
till sina vänner, att den han ämnat skjuta var en annan. Mördaren var ej 
hemma här, drog sig tillbaka samma natt till sin faders Egendom 10 Sv. mil 
herifrån, der han sedan dess befunnit sig utan att polisen gjort något 
försök att gripa honom!!! Under sådana omständigheter kan ingen vara 
säker o. j. har nu allvarsamt tänkt göra op milt testamente. Jag har tänkt 
gifva min qvarlåtenskap till Upsala f. att användas till Bot. Studiums 
upphjelpande, om i form af stipendier eller på annat sätt, deröfver utbeder 
jag mig ditt råd.»

Regnells donationer kommo titt och tätt, och detta berodde nog 
också på att han inte ville ha för stora tillgångar bundna i Brasilien, 
trots att ränteavkastningen där var åtskilligt högre än i Sverige. 
»Alt lämna något betydligare här efter sig», poängterade han (24/9 
1856, »är åtminstone för en utlänning, ja för hvar och en utan familj 
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betänkligt. Staten lager först och fremst 20 procent af beloppet (när
inga forcerade arfvingar finnas) och sedan ajustica-------minst 10
ä 12 pr, om allt går ’reguliärt tillväga’, hvilket i nyss angifna fall är 
högst sällsynt.» Han framhöll även 1858 (20/9), att »här måste det 
bli nödvändigt, alt bestyra om sitt hus, der säkerhet till person 
icke gifves, annan än den man kan lyckas alt förskaffa sig genom 
mängden af mägtiga vänner eller förvandtskap med inflytelserika 
familier och säkerheten till egendom (lyckligtvis dock först sedan 
man lagt näsan i vädret) ännu mindre. I alla brottsmål måste en 
enskild man framträda som åklagare, ej mord undantagne, och om 
denne enskillte åklagare ej är mägtig eller gynnad af mägtige, får 
han sig ett skott om han är allt för positiv impertinente, och dermed 
är saken slut. En allmän åklagare finnes väl men blott till namnet.» 
Regnell ger exempel på förskingringar ur dödsbon och tillägger: 
»Detta händer som oftast med ungkarlar. Här i Caldas stals efter 
en sådans bortgång omkr. 20 000 RdRg. Har man familj är man 
garenterad i denna väg.»

På sina donerade medel brukade Regnell förbehålla sig disposi
tionsrätten under sin livstid. Han lät dock räntorna till större delen 
innestå och förbrukade blott en del för gåvor samt för sina inköp 
av böcker, instrument, kläder, hushållsredskap, spenatfrö, massa 
för rakstrigel osv. Hans uppdrag att anskaffa alla dessa noga specifi
cerade saker, kanske icke minst alla böcker, voro nog ofta ganska 
betungande för Clason liksom dennes noggrant förda redovisningar, 
men han förtröttades aldrig, då det gällde att bistå sin ungdomsvän.

Regnell ville framför allt understödja forskning och utbildning 
inom ämnesområdena biologi och medicin, och detta (24/9 1856) 
»icke för att öka antalet af vetenskapens idkare utan att understödja 
talenten och, så mycket jag förmår, befrämja dess utveckling till 
något mer än ’förfrusna knoppar’ åtminstone».

Innan Regnell ännu hade hegynt sin långa donationsserie, få vi 
veta (20/9 1858), att han just hade fått ett brev från Clason av år 1857 
och därigenom blivit påmind om Linnés födelse för 150 år sedan. 
Då han dessutom hade erhållit Israel Hvassers minnestal, och av 
denne uppmanats att instifta ett »Linnéiskt stipendium», så, skrev 
Regnell, »ansåg jag det som en Försynens vink att följa och beslöt 
att med första post meddela mitt bifall till förslaget, skattande mig 
lycklig att kunna medverka till ett stort och edelt företag. Men sedan 
följande dagen på sjukbesök ut på landet fick jag annat att tänka på, 
och när jag efter flera dagars frånvaro hem kom uttröttad af resa,
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Fig. 13. Regnell under de sista dagarna av sitt liv. — Etter da Silva Araujo.

nattvak etc. var all poesi försvunnen, och åtskilliga tvifvcl om försla
gets lämplighet och verkställbarhet upkomna,-------och så försvann
ett helt år utan att jag kunnat komma till ett beslut, blott en sak 
tyckes mig afgjord, och det är att Läkaren o. Botanisten icke kunna 
eller böra förenas. Denna förening är emellertid grundpelaren i Prof. 
Hvassers förslag.» 1 samband med detta hade denne gubbe talat 
»med värma så väl om det storartade som låge i själfva saken, som 
ock om det egna att kanske Wahlenbergs, den siste Linnéanska 
Professorns, ende lärjunge just komme att» förverkliga denna »äkta 
Linnéiska idée» för att citera Clason (25/3 1857). — En följd av 
Hvassers förslag blev kanske den en smula opraktiska bestämmelsen 
för det botaniska resestipendium, som 1859 skänktes till Uppsala, 
nämligen att detsamma skulle dirigeras av den medicinska fakulte- 
Sv. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3
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Fig. 14. Bild från Caldas. Till höger synes kyrkogården. — S. Henschen foto.

tens ordinarie medlemmar jämte professorerna i botanik och zoologi 
samt att det definitiva valet av stipendiat skulle göras av de studenter, 
som avlagt medicinsk eller naturvetenskaplig kandidatexamen.

Med vännen Clason diskuterade han mycket sina donationspla
ner1, och vad medicinen beträffar voro Magnus Huss och professor 
Edvard Clason hans förnämsta rådgivare. Själv övervägde han 
noga, och ofta länge, sina mecenatplaner, gjorde ändringsförslag och 
utformade noggrant bestämmelserna i sina gåvobrev.

1 Regnell meddelade t. ex. (8/11 1879), att han hade magrat och fått försämrad 
hälsa, varför han haft svårighet att »utlägga de 6 kistor exsiccater som redan gått» 
och kände sig modfälld vid tanken på dem, som ännu återstodo. Han ville därför ej nu 
»ställa allt på sista stunden» utan ämnade snart att skicka en ny växel trots den dåliga 
kursen. Pengarna kunde bilda en 5:e reservfond, användas till anatomisalens ombygg
nad eller dylikt i Upsala och något kunde kanske gå till sjöstationen vid »Christineberg 
(Lysekil), men beder Dig», pointerar han, »ej derföre erbjuda föreståndarna för nämnde 
inrättningar directe — ty deras svar blir naturligtvis jakande, utan det är din 
tanke jag önskar», och så tillägges: »Månne något att öka Brazilfonden för att kunna 
anställa resor mera ofta? Något pris för dem som arbeta med Bras. floran eller ökadt 
arvode för dessa samlingars omvårdnande. Kort och godt jag önskar veta hvad Du 
skulle göra i mitt ställe.»
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Utom de stora fonderna, som han gång på gång instiftade, lämnade 
han också ofta tillfälliga bidrag. »Pappa Fries» och sedan sonen 
Thore fingo då och då och den senare slutligen regelbundet (Fries 
1897) en tusenlapp till botaniska museet och trädgården. Flera 
supplikanter kunde få en tillfällig hjälp, särskilt om de kunde åbe
ropa någon bekantskap1 eller såsom hände t. o. m. en inbillad 
släktskap. Om fru Brattström f. Lindström har talats tidigare. 
Hennes barn blevo hågkomna med »flera tusen».2

Key har lämnat en översiktlig framställning av Regnells många 
donationer. Om de botaniska gåvomedlen till Vetenskapsakademien 
i samband med Herbarium Regnellianum har förut talats.3 Till 
universitetet i Uppsala gick 1859 den första av hans donationer, det

1 Regnell hade meddelat (26/10 1879), att han fått ett brev från en gemensam gam
mal bekant och botanist, komminister M. G. Sjöstrand (1807-80) i Torslunda på 
Öland, vilken bett om ett »lån». Clason beordrades att disponera 300 kr., och den 
stackars mannens brev (1/1 1880, Sign X 285 m 2) till denne med anledning av de erhållna 
pengarna är verkligen rörande: »Att den ädle Doktor Regnell sträckt öfver Ull mig en 
hjelpsam hand var lika välgörande som öfverraskande, ty jag närde blott det allra 
svagaste hopp att af Honom blifva bönhörd, då jag anropade Honom om ett lån å 
500 kr. Han har nu för min räkning öfversändt 300 kr., hvilka då inga vilkor äro 
fästade dervid, jag torde få anse såsom en rik gåfva af den välgörande frikostige 
Mannen.»

Sjöstrand säger sig ha sett »2 vackra namn bredvid varandra: Is. Gust. Clason och 
Epipogium aphyllum» (se s. 397, notl).

Nu var Sjöstrand »mycket sjuk, ja döende» och kunde inte tjänstgöra. Han hade 
alltid dragits med dålig ekonomi och därför sett sig nödsakad att övergå till den 
prästerliga banan. Utom en uppsats om Härjedalen har han författat ett utmärkt 
arbete om Ölands flora 1850 (upptäckte Plantago tenui/lora) samt utgav 1863 en 
»Calmar läns och Ölands flora».

2 Regnell omtalade (8/9 1868), att han hade fått brev från en kusin Anna Lundberg 
i G. Uppsala. Hon fick förstås årliga understöd för att kunna köpa sig kaffe, kött och 
kläder samt fick också sin stuga reparerad och en ny kakelugn insatt. För lanträntmäs- 
lare J. G. Brunnberg, som för Clasons räkning höll kontakt med henne, brukade hon 
utbreda sig om Regnells rikedomar, var missnöjd med hans frikostighet mot, såsom 
hon uttryckte sig, »studenter» och ogillade att han gav understöd till främmande familjer, 
medan han däremot menades vara ganska njugg mot henne, Anna, »som är hans närmaste 
slägtinge och arfvinge». Clason skrev något (9/6 1870) om brännvin och karlar i samband 
med Anna och tilläde: »således tyckes Du ej hafva riktig heder af den slägtingen, och 
hon icke heller värd mycken hjelp», som hon dock fick.

Enligt Anna skulle Regnells farfar ha varit soldat och efterlämnat änka och två 
små barn »i de torftigaste omständigheter, så att de genom att tigga måste försörja 
sig».

3 Även humaniora kunde bli ihågkomna. Om Regnell ville »blifva utaf med 
pengar», framhöll Clason (17/7 1877), så vore Hazelius värd att ihågkommas, vilket 
han också blev. Ett bidrag lämnades även till Hj. Linnströms »Svenskt boklexikon». 
Sv. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3
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nyss omnämnda botaniska resestipendiet, och 1879 lämnade han 
40 000 kr. till vad som kallas »Regnells botaniska institutionsfond»1 
Även zoologin blev ihagkommen; och särskilt betydelsefulla, även 
för botanister, blevo de sammanlagt 55 000 kr, som han skänkte till 
anläggning av Kristinebergs zoologiska havsstation.2 Till åminnelse 
härav hänger hans porträtt i dess biblioteksrum.

Regnell skrev en gång (24/5 1876):»------ hvad jag kan disponera
öfver går till med. studiet i Upsala, så att dess vårdare der ej matte 
gå under i täflan med Institutet, för bristande materielt understöd. 
Denna täflan är det, som du säkerligen känner, vi ha att tacka för 
den höga ståndpunkt på hvilken med. studiet nu befinner sig i 
fäderneslandet. Den bör underhållas, också har jag understött sa 
väl ena som andra partiet, utan tvifvel med betydlig öfvervigt till 
förmån för Upsala, af lätt begripliga orsaker, utom ofvan anförda.»

Man undrar kanske om inte Regnell på något sätt också ihågkom 
Caldas, där han hade levt så länge och där han skapat sin förmögen
het. Kort före sin död yttrade han till en advokat ungefär följande

1 I samband med denna fonds instiftande framförde Regnell (27/5 1878) en smått 
rörande önskan, som han ett par gånger återkommit till. Han hoppades nämligen, att bo
taniska trädgårdens prefekt, liksom Wahlenberg hade brukat, ville göra »en och annan 
liten utdelning under terminerne allt eftersom några blommande exemplar funnos af 
Familjer, som endast eller företrädesvis kunna få studeras i orangerierna h. e. växt
husen, borde väl åtskilligt godt kunna göras dermed. Att det lilla jag såg och lärde 
der af orangeri växterne kom mig här mycket till pass har jag förut nämnt, och att 
jag ser på Bot. Trädgården i Upsala med en viss ’pietet’ bör ej förundra.»

1 ett brev snart därefter (19/12 1878) ber han om sin hälsning till Fries, som lämnat 
honom underrättelser om hur undervisningen var ordnad i Uppsala, och särskilt har 
han blivit belåten med »de der utdelningarne af lefvande växter under sommaren».

2 I ett brev (24/7 1880) diskuterade han utförligt en gåva på 25 000 kr. till havssta-
tionen och ville höra Clasons »enskilda tanke» härom. Denne hade tydligen först hyst 
betänkligheter mot förslaget, och Regnell själv hade fått den uppfattningen, att 
pengarna »ändå ej skulle räcka till att sätta stationen i full gång och underhålla den
samma». Han framkastade därför några olika förslag för användningen av de tilltänkta 
donationsmedlen, bl. a. »att gifva den begärda summan till Vet. Acad. att användas 
för Botanikens studium med förmånsrätt för hafvets allster-------».

En tid senare (26/9 1880) framhöll dock Regnell: »I afseende på de 25 000 till Hafsta- 
tionen tyckas de böra bli väl använda, om dermed dess’utveckling till något rätt 
förträffligt blefve försäkrad’ såsom L. [professor Sv. Lovén] skrifver, och 
flitigt begagnad skulle jag villja tillägga.» Lovén hade av vissa skäl menat, att stationen 
blott skulle vara öppen för svenskar. »Mig tyckes», framhöll dock Regnell, »dessa ej 
lida något om Norrmänn ock finge tillträde — om så är skulle jag önska de komme 
med.» Som väl är bekant ha utländska forskare ofta beretts arbetsplats på denna 
havsstation, för vars tillkomst vi ha att tacka Lovéns framsynthet och Regnells 
frikostighet.
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(enligt vad en hans läkarkollega Sanchez de Lemos berättat): »Jag 
märker, att mitt slut närmar sig, och jag önskade göra något för 
Caldas, men Ni vet hur det går med legat här i Brasilien; de försvinna 
nästan alltid eller användas för andra ändamål. Hvad råder Ni mig 
att göra?» Han föreslogs att skänka något till kyrkan, men detta 
tilltalade inte Regnell såsom varande protestant, varför han i 
stället donerade 5 500 milreis till en planerad sjukstuga (hospital) i 
Caldas. »Santa casa de Misericordia» anser därför med rätta Reg
nell som sin grundläggare (da Silva Araujo).

För nutidens unga verka kanske Regnells gåfvor ej så öfver- 
väldigande, vana som de äro vid den imponerande »upprustningen» 
av universiteten, de statliga millionanslagen till forskning och de 
(kanske allt för) frikostigt utdelade studiestipendierna. Man får 
dock inte glömma det helt annorlunda penningvärdet då för tiden 
och hur Uppsala universitet förr till stor del måste leva på avkast
ningen av sina egna fonder. Institutionerna voro länge ganska 
bristfälliga,1 och även efter Regnells död måste ansträngningarna 
inriktas på att spara medel för den stora universitetsbyggnaden. Det 
faller därför av sig självt vilken betydelse den gåva hade, varigenom 
en särskild institution för patologi och fysiologi, »Regnellianum», 
kunde uppföras. Den kom senare (före sin förvandling till en mate
matisk institution) att reserveras för enbart patologin (och bakterio- 
logiu), medan vid Trädgårdsgatan byggdes en ny fysiologisk institu
tion. Över dess portal läser man orden: »DONAVIT REGNELL», 
en erinran om brasiliesvenskens välgärning mot sitt gamla universitet.2

Det är klart att en man som Regnell skulle få mottaga både ordnar

1 Regnell hade ämnat donera pengar för utbyggnad av Anatomicum, men Ed
vard Clason (som tidigare upplåtit sina egna boställsrum till »histologisk lokal», 
7/1 1875) framhöll (2/7 1878): »Ej skäl att åtminstone nu skänka något dertill; ty 
jag är nästan viss Landtmannapartiet då biter hufvudet af skammen och gifver intet.»

2 Som ett bevis på den uppskattning, som Regnells verksamhet rönte i hans nya 
hemland, må omnämnas, att 1945 Brasiliens härvarande minister lät uppsätta en liten 
minnesplatta i trapphallen till den fysiologiska institutionen i Uppsala. Inskriptionen 
lyder:

Till minnet av 
Anders Fredrik Regnell 

Svensk och brasilianare 
1807-1884

Uppsatt av Brasiliens 
sändebud i Sverige 
Sebastiao Sampaio 

1945
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och flera andra utmärkelser. Han tycks dock inte ha satt särskilt 
stort värde härpå, även om han uppfattade dem som uttryck av 
tacksamhet för och uppskattning av vad han gjorde. Ur ett hrev 
från Huss (17/11 1862) till Clason återges här följande bekymmer
samma funderingar: »Jag har 2ne ggr frågat honom om han ville 
mottaga Nordstjerne Orden, men han har båda ggrna svarat bestämdt 
nej; jag känner ej hans skäl härtill; hvad skall jag göra? kanske jag 
väntar ett år, och då föreslår honom utan förutgången tillfrågan.» 
Senare hade generaldirektören också fått konungens löfte om ett 
kommendörstecken (ill Regnell och skrev (5/3 1876): »Jag undrar 
hvad Regnell säger om Vasakommendörsbandet, som han väl nu 
fått eller snart får; han må väl ej blifva ledsen deröfver!» Ett exempel 
på mannens blygsamhet hämtar jag ur ett brev till Clason från 
Regnell själv (24/7 1877): »Säkerligen har Du sett att Philosoph, 
facult. Ups. kallat mig till heders Doctor [i samband med 400- 
årsjubileet] — antog det emedan det tycktes mig oartigt neka.» Han 
tyckte ej om att få sina donationer offentliggjorda och brukade t.o.m. 
uttryckligen förbjuda detta. På begäran av Medicinska Föreningen 
hade Huss fått Regnell »att öppna sitt outtömliga kassaskåp» 
(11/8 1879). Pressen fick nys om detta, och han blev besvärad av 
supplikanter. »Min gåfva till Medicinsk Förening i Stockholm», 
skrev han t.ex. (14/7 1880), »fick ändå Fäd er ne 1 ande t lag uti, 
och säkerligen var det dennas annonce som hvart efter inbringade 
mig ett halft dussin tiggarbref.»

Post mortem.
Då Regnell avled den 12 september 1884, var hans landsman 

och vän från Caldastiden August Westin närvarande. I dennes 
sällskap hade han en gång kommit ridande den långa vägen hit från 
Santos. Nu blev Westin hans boutredningsman och fick bl. a. över
taga Regnells trogne slav Gabriel.

Vid en högtidlig sammankomst 1885 i universitetets sedan länge 
försvunna högtidssal på Carolina hyllades minnet av Regnell med 
musik, verser av Frithiof Holmgren och vältalighet av Hedenius. 
Även i Stockholm firades en ståtlig minnesfest. Som Key har fram
hållit voro ju vad ekonomi beträffar Regnells donationer näst 
Gustaf II Adolfs de största, som universitetet hade fått mottaga. 
Om Regnell, som också var K. Vetenskapssocietetens i Uppsala väl
görare och hedersledamot, kunde med devisen i dess gamla sigill - 
som avbildar en vattenkonst — sägas: »Collecta refund i t», han giver
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Fig. 15. Begravningsplatsen i Caldas 1903. Till vänster om det lilla gravkapellet synes 
Regnells minnesvård. — Efter KVA:s årsbok.

det hopsamlade åter. På den minnesmedalj, som Vetenskapsaka- 
deminen 1888 låt prägla över Regnei.l, står den lapidariska in
skriften: »Pairia herrs famam servat», Fäderneslandet, arvtagaren, 
bevarar hans minne.

Regnells grav fick i flera år ligga för fäfot utan något som helst 
minnesmärke. Då Thore Fries genom Westin hade fått reda på 
detta, ingrep han och föreslog i Vetenskapsakademien, att en kom
mitté skulle tillsättas med uppgift att söka få ihop medel för att resa 
en värdig minnesvård. Detta skedde, ett upprop utfärdades, nära 
4 000 kr. insamlades, och ett monument i slipad granit beställdes, 
som blev färdigt i slulet av år 1901. Dess fyra delar skickades via 
Göteborg och Hamburg till Santos, och kunde sedan utan större 
besvär nu traktas vidare ända till Pocos de Caldas, där järnvägen 
slutade. Transporten därifrån till själva staden blev desto besvär
ligare, och först i början av 1903 voro alla delarna framme. Det hade 
tagil hela fem dagar alt forsla den stora stenen från stationen lill Cal
das, trots att »22 oxar voro spända för vagnen». Vägen var visser
ligen endast 33 km lång och hade t. o. m. reparerats här och där, men 
detta oaktat var den i ett uselt skick och gick »in öfver högplatån 
Sv. Hot. Tidskr., 56 (1962): 3
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Fig. 16. Regnells gravvård i Caldas, invigd 1903. Intill densamma står hans f. d. slav 
Gabriel Adaosinho. På monumentet (som är av slipad granit och har utförts efter 

ritning av den bekante arkitekten byggnadsrådet I. G. Clason) läses:

ANDR/E FREDERICO 
REGNELL

NATO IN SUECIA MDCCCVII 
DENATO IN CALDIS MDCCCLXXXIV 

NATURALIS SCIENTI^E 
MEDICjEQUE ARTIS 
ASSIDUO CULTORI 

M7EGENATI LIBERALI 
HOC MONUMENTUM 

PJE POSUERUNT 
CIVES SYECANI

(över Anders Fredrik Regnell, född i Sverige 1807, död i Caldas 1884, naturve
tenskapens och läkekonstens nitiske främjare och frikostige mecenat, reste svenska 

medborgare i vördnad detta minnesmärke.) — Efter KVA:s årsbok 1904.
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upp och ned och ständigt öfver dålig och svår terräng». De pengar, 
som Caldas’ kommun hade anslagit för monumentets uppsättande, 
hade visat sig otillräckliga, och ytterligare medel måste därför upp
bringas från Sverige. Generalkonsuln i Rio I. M. Bollstad, som 
energiskt arbetat för gravvårdens resande, har i ett långt och intres
sant brev (avtryckt in extenso i K. V. A:s årsbok 1904) till Fries 
skildrat alla vedermödor, som voro förknippade härmed samt fram
för allt redogjort för den högtidliga invigningen.

Regneils grav låg från början i ett av den enkla och ödsliga lilla 
griftegårdens hörn, men alla i Caldas önskade nu, att hans minnes
vård skulle resas mera centralt. Gravplatsen var visserligen inte på 
något sätt markerad, men Regnells f. d. slav Gabriel kunde dock 
liksom några andra peka ut stället. Vid grävningen stötte man också 
mycket riktigt på de båda kistorna (jfr s. 415!), och Gabriel kände 
även igen sin husbondes skor. Benen upptogos och lades i en särskild 
kista, som insattes i minnesmärkets fundament.

Den 5 oktober hade den lilla stadens honoratiores samlats hos do
maren och gingo därifrån till kyrkogården. Domaren posterade där 
med den brasilianska (laggan och generalkonsuln med den svenska 
på var sin sida om monumentet. Båda talade. Doktor Sanchez de 
Lemos (jfr sid. 414!) hade skrivit ett märkligt anförande, som 
upplästes av domarens broder. Ett femtiotal personer bevistade 
akten, och bland dem funnos några av Regnells gamla slavar, som 
föreföllo att vara mycket rörda. Efteråt bjöd generalkonsuln på 
diverse förfriskningar (»capo d’agua», ett glas vatten, såsom det 
blygsamt heter) på stadens lilla hotell.

Enligt ett tidningsurklipp (D. N. 15/9 1944) hade dåvarande borg
mästaren i Caldas meddelat vår minister, att staden ämnade inköpa 
Regnells hus för att där inrätta ett museum. En gata i Caldas (som 
nu omdöpts till Parreiras) har också uppkallats efter Regnell 
(Paulin 1951, s. 217).

Den ensamme och hans gäster.

Naturligtvis kunde Regnell ibland känna sig rätt ensam, även 
om praktik, exkursioner, herbariearbeten, brevskrivning, studier 
o. d. helt fyllde de dagar han var frisk. Minnen från ungdomsåren 
i Uppsala och längtan att få återse några av kamraterna från den 
tiden framskymta ibland i breven. I Westin hade han emellertid 
fått en pålitlig och hjälpsam vän, som han också på olika sätt
Sv. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3
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understödde. Det går väl an »så länge jag här har en landsman sådan 
som August Westin, som tager vara på mitt hus under mina mång
faldiga resor», stod det i ett brev (24/9 1856).

Flera gånger hade också Regnell funderat på att söka få över en 
svensk läkare, som vore villig att slå sig ned i Caldas för att till slut 
intaga hans plats där; även om, såsom betonades (17/3 1860), 
Regnell hade »blivit tillbakahållen af fruktan för att han ej skulle 
trifvas här af brist på sällskap, eller att han skulle få att kämpa med 
de samma svårigheter jag genomgått, och som enbart genom den 
ihärdighet som nödvändigheten att qvarstanna för min helsa och 
kärlek för Naturen alstrat kunde öfvervinnas». Dock hade minsann 
Caldas nu »tagit upp sig», den hade fått hederstitel av cidade, och, 
framhölls det, »tvenne nya goda piano hafva sedan Lindbergs 
tid hitkommit förutom de 3 el. 4 gamla». Dessutom »hålles bal en 
gång i månaden, en skara af ungdom och till en stor del rätt vackra 
flickor hafva sedan dess uppskjutit», och sådant kunde ju vara 
trefligt för en ung man. Ett tag funderade Regnell på vännen 
Ci.asons bror Edvard, men det var ju klart, att den blivande 
prosektorn och professorn inte skulle vara särskilt hågad att lämna 
Uppsala för att börja praktik i Brasilien.1

Det är rätt rörande att höra hur den ensamme Regnell t. o. m. en 
gång kom med följande förslag: »Slå alla dessa mina planer fel, ser 
jag intet annat råd än att Du skickar mig ett sällskap af femini gene
ris, pretentionerne äro få: någon pianospelning och litet sång vore 
hufvudsaken dock förenad med huslighet. Att gifta sig, det förstås, 
men med mig och intet med hvad jag har.» Clason ville naturligtvis 
icke giva sig in på ett så riskabelt företag; varför Regnell (12/2 1861) 
svarade: »Eftersom Du icke kunnat skaffa mig något sällskap hvarken 
masculini eller femini generis, så åstundas endast att bedja om ett af 
neutrium. Sedan jag nu blifvit åter mera kry så att jag kunnat vara 
mera utom hus, har jag ej kännt just så mycken saknad af brist på 
de förstnämnde, men kanske mer af en viss sort af d. sistnämnde, 
såsom någon lätt lecture medan kroppen hvilar sig i hängmattan 
eller gungstolen efter någon mödosam excursion. På Franska kanske 
bäst, dernäst Engelska------ .»

Ur ett annat brev (14-18/4 1863) må citeras: »För öfrigt anserjag 
mig ej böra förbigå det en af hufvudorsakerna att jag ännu vid 65

1 Om sin bror meddelade Clason (26/10 1860): »Jag har mycken anledning tro, 
att det är med honom som med en viss And. Fkedric, att samtlige Upsala-gubbarne 
ville hafva honom qvar till adjunct; men det lyckas dem troligen bättre med Edvard.»
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års ålder och oberoende ekonomisk ställning underkastar mig med 
en vidsträkt landspraktik förenade obehag varit och är ännu att se 
mig efterträdas af en Landsman af hvilken jag kunde ha ett säll
skap på min ålderdom, och har detta sednare behof nu blifvit så 
mycket större sedan Aug. Westin flyttat härifrån, och jag således ej 
har någon här jag fullt kan lita på, i händelse jag skulle bli sjuk, och 
vid dödligt frånfälle kunde många irregulariter begås med min qvar- 
låtenskap till mina arftagares förfång och isynh. Upsala Academie.» 
Det skulle dock aldrig förunnas Regnell att få en svensk kollega 
som sällskap och efterträdare.

Samvaron med de ofta långvariga gäster, botanister och andra,1 
som han mottog i sitt hem, beredde honom säkert ofta en viss trevnad 
och omväxling i den väl ibland ganska enformiga tillvaron; men det 
skall icke fördöljas, att några av dem orsakade slitningar och föran
ledde ovälkomna rubbningar i hans invanda livsrytm. Av de lands
män, som under en längre tid vistats i hans hem, voro de flesta helt 
naturligt intresserade av botanik, och om dem skall nu talas något i 
det följande.

Johan Fredrik Widgren.

Dåvarande fil. magistern, sedermera rektorn i Stockholm och 
slutligen kyrkoherden i Normlösa och Härberga, Ög., J. F. Widgren 
(1810-83) uppehöll sig länge i Brasilien både hos ett par av gene
ralkonsulerna och hos Regnell. Widgrens stora, dublettrika 
samlingar2 (ca 50 000 ark) inköptes för statsmedel och fördelades 
huvudsakligen mellan Vetenskapsakademien i Stockholm samt uni
versiteten i Uppsala och Lund. Tyvärr sakna ofta hans växter 
närmare lokaluppgifter, vilket då gör dem rätt värdelösa (varför så 
småningom många blivit utrangerade och bortkastade). I Uppsala
har sedan »för museets egna medel inköpts------ J. F. Widgrens

efterlämnade brasilianska herbarium» (Fries, sid. 177, 1897). I 
Uppsala förvara vi också det s. k. »Prinsherbariet» i 22 fasciklar, 
vilket en gång har tillhört »sångarprinsen» Gustaf. Växterna ha 
samlats av Widgren och äro prydligt uppsatta på fint papper i folio-

1 I förbigående hava nämnts några icke botanister. Bland dem fanns en underlig 
figur, Chr. Fr. Jacobsson, fil. kand., publicist och självutnämnd »professor de 
linguas e ciéncias», vilken under »flera år» hade bott hos Regnell (23/9 1869). Om 
Jacobssons brokiga levnadsöde se PaulinI

2 Asclepiadacé-släktet Widgrenia förevigar hans namn, och en del arter ha också 
benämnts efter honom.
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grand-format; men den summariska proveniensuppgiften »Brasilia» 
gör att samlingen till stor del endast har historiskt intresse.

I Linköpings stifts herdaminne läses följande förnumstiga passus: 
»Man har sagt mig, att Widgren till sin yttre människa var en god
modig och jovialisk man, som hos sig hade de vanliga utmärkande 
dragen för en gammal hygglig hufvudstadsungkarl.»

Gustaf A. Lindberg.

Gustaf Anders Lindberg föddes den 14 aug. 1832. Föräldrarna 
voro tolagskamrer C. P. Lindberg och h. h. Carolina f. Sandbom. 
Gustaf blev student i Uppsala 1852. Efter examinationen på gamla 
»Kuggis» fick han betyget godkänd i samtliga ämnen utom i natural- 
historia, där vitsordet blev berömlig. Både Gustaf och hans bror 
Sextus Otto Lindberg1 hade ett utpräglat intresse för botanik. Den 
sistnämnde blev med. doktor och sedan professor i Helsingfors och 
en världsbekant bryolog. Hans son är den bekante botanisten profes
sor Harald Lindberg2 likaledes i Helsingfors, och sonsonen Håkan 
Lindberg är även biolog och professor i zoologi vid samma univer
sitet som sin far och farfar.

Gustaf Lindberg hade klena lungor och för att få vistas i ett 
mildare klimat, reste den unge studenten i början av december 1853 
över Hamburg till Rio de Janeiro. I sin skissbok har han också ritat 
och målat den fria riksstadens och dåvarande kejsardömet Brasiliens 
vapen bredvid varandra. Under resan avbildar han mötande fartyg 
och bl. a. även en bonit. Den 20 januari dök Gap Frio upp, och väl i 
land strömmade nya intryck över den skarpsynte mannen. Bilder av 
landskap, byggnader, folktyper och fjärilar samlades i skissboken. 
Aven en sådan sevärdhet som ett bananstånd avritades jämte dess 
förut aldrig smakade frukt, vilken också färglädes liksom de många 
fjärilarna. [Regnell talar i ett av sina brev (18/2 1845) om »bananas 
(eller pisang som den kallas i Sverrige)».]

Från Rio skrev han sedan till Regnell (till vilken han medförde 
en del böcker från Huss) och anhöll om råd och uttalade sin för-

1 Sextus Otto L-g fick sina namn såsom varande familjens sjätte son och åttonde 
barn. På skämt kallade man honom ofta för »Mossberg».

2 Sonens intresse för entomologi har också smittat fadern. Då jag träffade Harald 
L-g 1921 och anspelade härpå, fastslog han: »Ja, den som inte har en fluga, han blir 
med tiden ett fä!» Lindberg har upptäckt flera för Finland nya skalbaggsarter. Vid 
LiNNÉ-jubileet i Uppsala 1957 deltog han i en liten exkursion, »ty», såsom han sade 
till mig, »jag är ju bara pojken ännu». Lindberg fyllde 90 år 1961.
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Fig. 17. I sin skissbok har Lindberg gjort en färglagd teckning av den fria riksstaden 
Hamburgs och det dåvarande kejsardömet Brasiliens vapen.

hoppning om att kunna slå sig ned i Caldas och där draga fördel av 
Regnells botaniska vetande. Regnell inbjöd honom omedelbart 
att komma till sig och skrev sedan till Clason (20/3 1854) efter att ha 
talat om en sändning av levande orkidéer: »Med mina torra vexter 
har jag icke kommit någon vart som förIjenar atl nämnas. Jag tror 
dock fullt och fast att om 3 a 4 veckor få ånyo börja arbeta och fort
sätta utan afbrott, emedan inom denna tid skall hit vara anländ en 
ung landsman Hr Lindberg studerande af Stockholms nation (efter 
hvad jag tror), som rest hit för att slippa undan Lungsoten och göra 
sig bekannt med Brasiliens urskogar, hvartill han länge haft trånad.» 
Regnell, som själv en gång hade rest ut för att vinna bot för sin 
lungsjukdom, ville gärna hjälpa sin unge landsman; och han tyckte 
nog också, att det skulle bli trevligt att få sällskapa med en botaniskt 
intresserad man, som han förväntade även skulle kunna hjälpa 
honom något. Det var för övrigt inte första gången som Regnell 
tog emot en lungsiktig. En magister Widen hade tidigare dött i Caldas 
efter att ha vistats där under ett par månader.1

1 Vilket besvär detta dödsfall vållade Regnell framgår av hans skildring (6-8/1 1862) 
av svårigheterna med likets »forslande öfver af det myckna regnet uppsvällda floder 
på eländiga bryggor eller broar, som på ett ställe saknades helt och hållet, så att kistan 
måste halas öfver en spång bestående af en enda smal timmerstock, oberäknade många 
sanka och gyttjiga ställen, der åsnorna, så väl de som buro liket som dem vi redo på, 
nedsjönko som oftast — och allt detta för att finna en liten jordlapp invigd för ända- 
Su. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3
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Lindberg, som uppehöll sig i Santos, kom i början av maj ridande 
till Caldas. Då Regnell, som ordnat hans färd, inbjöd honom all 
stanna hos sig, tackade Lindberg men önskade i så fall att få betala 
för sig. Det ville emellertid hans värd inte höra talas om, »ty» — som 
Lindberg relaterat hans svar — »då kunde herrn fordra bättre, än 
jag har det sjelf, och jag vill ej ändra min diet, men om herrn är 
nöjd med det, såsom jag har det själf, kan herrn stanna sa länge 
herrn behagar». Lindberg fick goda tillfällen att göra utflykter och 
besöka olika estancier. Han kunde på så sätt öka sina egna sam
lingar, men han fick också en del i present av sin värd. Regnell om
talade att han under ett par månader hade arbetat med sitt herbarium 
och ibland fått någon hjälp av Lindberg, men trots detta är ändå det 
mesta ogjort. »Pappa Fries» (Elias), framhåller han, måste därför 
ge sig till tåls och vänta ännu ett år, innan han kan få pressade växter. 
Levande orkidéer skulle han dock få avsända redan i januari, »då 
alltid fartyg finnas på Stockholm». (Regnell var alltid mycket 
intresserad att få höra vilka av de orkidéer, som han flera gånger 
sände hem till Sverige, hade blommat i växthusen. I Uppsala finnas 
nu icke längre några vid liv av dem som han skickat.)

Regnell hade nog en viss nytta av sin mycket ordentlige och sam
vetsgranne gäst; och att han satte värde på honom framgår ju tydligt 
av att han erbjöd sig att bekosta Lindbergs studier i Montpellier, 
om denne ville bli läkare och sedan återkomma till Caldas för att 
vara Regnell behjälplig i hans praktik. Lindberg, som stannade 
nio månader hos Regnell, trivdes dock inte så väl i det främmande 
landet utan led av nostalgia, hemlängtan. Några år efter sin åter
komst skrev han sålunda 1862 till Clason och framhöll, att Reg
nell hade sagt sig önska en svensk läkare till sin efterträdare, och 
nog skulle Lindberg kunna ge anvisning på en lämplig person. Många 
av de yngre läkarna, står det, är o »hjertängslige för den uppsjö af 
doctorer vi nu fått», men trots detta skulle han inte vilja direkt till

målet af Rektor Widgren, och hvarest de jordiska lämningarne af Lourenqo Westin 
finnas nedlagda [cimitério da Fazenda do Jardim, där ett kors av brons utmärker 
generalkonsulns grav enl. da Silva Araujo, s. 286]. Följden för mig var, utom af trött
het genombråkade lemmar, hufvudvärk och snufva en ny påhälsning af min gamla 
ryggvärk, så att jag ej kan sitta längre tid i sänder för att skrifva ännu. Lycka dock att 
det gick för sig; tvenne dygn förr hade transporten varit alldeles omöjlig, så voro då 
floderna uppsvällda, och den enda utväg hade då varit att nedgräfva liket i närmaste 
utom staden belägna backe, ty Catholikerna uplåta ej sin begrafningsplats åt Pro
testanter». Mag. Widen hade rest till Brasilien »för att bli botad för Lungsot och vistats 
först omkring Rio 1 år och så i Caldas 2 månader 10 dagar blott».
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råda någon att resa utan snarare tvärt om, »ty», tillägger han, »jag 
längtade för starkt hem för att önska någon annan samma för
dömelse ------ ».

Lindberg överlämnade sina brasilianska växter1 till brodern 
S. O. Lindberg, vilken i sin tur skänkte dem till Vetenskapsakade
mien, där han var medlem. Själv kom Gustaf Lindberg ej att bli 
yrkesbotanist. Han tog kameralexamen och blev 1866 kammarskri
vare i kommerskollegium och senare kamrer därstädes. Under 
många år var han vice värd i några fastigheter. Hans intresse för 
växter förblev dock alltid levande. Han inriktade sig på kakteer och 
blev specialist på släktet Rhipsalis, vilket han har behandlat i flera 
uppsatser tryckta i tyska tidskrifter.2 En Rhipsalis-avt liksom ett tiotal 
andra växter ha blivit uppkallade efter honom.3 Han blev också 
Ehrenmitglied der Gesellschaft der Kaktéenfreunde Deutschlands.

1 Regnell omnämnde (28/12 1861, no 2), att man vid ett tillfälle hade råkat att
endast skicka material från »Widgrens och Lindbergs samlingar för bearbetning i 
Martii flora, och mina i många familjer mycket artrikare än deras tillsammans (oaktat 
många som Lindberg utgifvit till Martius för sina voro i sjelfva verket mina, allden- 
stund jag hembragt dem från långa excursioner och resor och gaf honom Lindberg 
dessa friska, men hvilka han aldrig sett vexande) blefvo obegagnade. Men långt ifrån 
att harmas deröfver» står det, »är jag belåten med att åtminstone dessa kommit 
vetenskapen till godo derigenom att de blifvit beskrifne-------.»

2 I Kroks botaniska bibliografi, som ej upptager hortikulturbetonade arbeten, 
finnas anförda 21 uppsatser av Lindberg. Bland de separattryck, som hans dotter fru 
Ingrid Ahlberg förvarar, har jag ytterligare noterat följande publikationer:

Eine Erleichterung beim Umpflanzen sehr stacheliger Cacteen. — Gartenzeitung. 
Monatsschrift für Gärtner und Gartenfreunde, 1883.

Echinocereus caespitosus Engelmann. — Gartenzeitung. Wochenschrift [!] f. Gärtner 
und Gartenfreunde, 3. 1884.

Cactéernas odling, synnerligast ute i det fria. — Tidning för Trädgårdsodlare, 24: 11. 
1885.

Om kakteernas särskildt deras frukters ekonomiska betydelse. — Svenska träd
gårdsföreningens tidskrift, 1887.

Om kaktésläktet Phyllocactus och dess hybrider. Med färglagd afbildning av Ph. hybr. 
speciosissimus Feltonni. — Ibidem, 1888.

Om urskogskaktéer. — Ibidem. N. F. 1891.
Fürst Joseph Salm-Reifferscheid-Dyck. — Monatsschrift f. Kakteenkunde, 1. 

1892.
Ein zerlegbarer Sommerkasten. — Ibidem, 4. 1895 (?).
Die Zucht der Rhipsalideen in Waldmoos. — Ibidem. År?
3 Naturligtvis hade Lindberg benämnt en av sina rhipsalider efter Regnell; och 

som sagts har även hans eget namn bevarats genom de nya arter, som uppkallats 
efter honom. Utom kaktusväxterna Rhipsalis Lindbergiana Schum. [ = Hariota Lind- 
bergiana (Schum.) O. Ktze], Cereus Lindbergianus Weber in Schum, och Phyllanthus 
Sv. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3
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Fig. 18. Gustaf A. Lindberg på äldre dagar.

En karakteristik av Regnf.ll, som Santesson slutade sitt minnes
tal med, härrör alldeles tydligt från Lindberg: »En landsman nära 
förtrogen med cactéernas stora familj har träffande liknat honom vid 
en Cactus, öfverflödande på näringssaft och praktfulla blommor, 
med egendomliga bizarra former och rik på taggar.»

Några av fönstren i Lindbergs hem hängde fulla av korgar med 
Rhipsalis-arter, och där stodo också andra representanter för familjen. 
Han skaffade sig en särskild vattenbehållare, där växterna kunde 
neddoppas i stället för att besprutas. Under somrarna inkvarterades 
en del kaktéer i stadsträdgårdsmästarens växthus, och andra frakta
des med stort besvär ut till sommarstället i Vaxholm, där man ord

Lindbergii Müll. Arg. må också följande species anföras, som professor E. Asplund 
har påträffat och meddelat mig: de båda ormbunkarna Diplazium Lindbergii (Mett.) 
Christ, och Trichomanes Lindbergii Mett. (enl. C. Christensen = T. polypoides L.) 
och vidare Calathea Lindbergii Peters, Epidendrum Lindbergii Rchb. fil., Piper 
Lindbergii C. DC., Guarea Lindbergii C. DC., Eugenia Lindbergiana Berg. Vernonia 
Lindbergii Baker och Mikania Lindbergii Baker.
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nade ett litet provisoriskt växthus (beskrivet i Monatsschrift f. 
Kakteenkunde, 4). Regnell, Löfgren (som även själv beskrivit 
Rhipsalis-eLTtev), Lindman, A. Weber (»nutidens kaktépappa») i 
Paris och andra skickade honom skott, och med aldrig svikande 
intresse följde Lindberg deras utveckling och väntade på deras 
blomning. I ett brev (16/7 1896) till Thore Fries, med vilken han 
ofta korresponderade, framhåller han, att samlingen av rhipsalider 
nu är den »rikaste som existerar», och efter sin pensionering ett par 
år senare bekänner han (27/4 1898), att dessa växter hade varit ett 
»utmärkt mellanlägg mellan siffrorna» och hade trots allt hållit 
honom vid gott mod. Lindbergs samling skänktes sedan till Ber- 
gianska trädgården, men där torde det ej nu finnas så många korgar 
kvar med hans rhipsalider.

Lindberg fick i många år dragas med ohälsa, då han besvärades 
av tarmkatarr och plågades av kolik. Då därför Fries en gång 
föreslog honom att komma till Uppsala för att under en tid granska 
kakteerna i Botaniska trädgården, blev Lindberg ganska betänksam 
mot förslaget (6/7 1879). Han lovade dock att »lemna hus och hem, 
hustru [Maria Elisabeth f. Öiiman] och barn samt den herrliga 
Waxholms blåsten» för att kunna uppfylla Fries’ önskan; men 
någon bjudning på Flustret o. d. undanbad han sig på förhand, ty 
numera bestod hans föda av »kokad mjölk och färskt idisslarkött» 
och därtill litet rödvin, som han erinrar sig på Gästis hade varit 
»drägligt om ock ej särdeles att rekommendera». Han kom också 
till Uppsala och började sina bestämningsarbeten; men efter ett par 
sömnlösa nätter lämnade han hastigt staden och reste hux flux hem, 
uppfylld av skräck att kanske få ett nytt anfall och bli liggande sjuk. 
Han försökte (11/8 1879) att för Fries förklara och försvara sin 
plötsliga flykt och grämde sig mycket över att icke ha kunnat mer än 
påbörja det planerade arbetet samt också över att ha kastat ut över 
30 kronor i onödan.

En samling av kopparstick och litografier hade Lindberg så 
småningom sammanbragt; och han skänkte en del av den till Natio
nalmuseum. Han var mycket musikalisk och en skicklig pianist 
samt även intresserad av vitterhet.

Lindberg avled den 3 febr. 1900. Han hade själv förordnat om 
sin obduktion för att »kanske kunna tjäna vetenskapen». Ett av hans 
barnbarn är botanisten och läroverksadjunkten Ingmar Fröman och 
ett annat den kända, kulturhistoriskt orienterade författarinnan 
Birgitta Ahlberg i Svenska turistföreningen.
Sv. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3
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Fig. 19. Ett av fönstren i Lindbergs hem med ett flertal korgar med Rhipsalis-arter. 
(»Lindberg har visat sig hågad för fönsterträdgården», skriver Regnell 30/5 1880.) —-

Efter Lindberg.
Sv. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3
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Lindbergs typ var förr ej så ovanlig: den samvetsgranne ämbets
mannen, ofta i en rätt blygsam ställning, vilkens i ungdomen väckta 
intresse för naturen varade livet ut, gjorde det rikare samt kanske 
även satte mannen i stånd att göra en bestående insats utöver det 
vanliga rutinarbetet.

Salomon E. Henschen

En av de svenska botanister, vilka voro Regnells gäster, var 
som nämnt den senare så ryktbare medicinaren Salomon Henschen 
(1847—1930). Jag lärde känna honom på hans ålderdom (fig. 23), då 
vi under ett par somrar voro tillsammans på den av Regnell så 
frikostigt understödda zoologiska havsstationen Kristineberg. Hen
schen berättade då vid några tillfällen om sin vistelse i Erasilien. 
På grund av denna bekantskap, men också därför att förhållandet 
mellan Regnell och Henschen kanske kan bidraga till de båda 
berömda männens karakteristik, har det roat mig att här ställa dem 
mot varandra.

Henschen, en Uppsala-pojke, hade redan vid 15 års ålder tagit 
studentexamen, tre år före sina gamla kamrater. Självständig som 
ynglingen var, vägrade han alt avlägga studenteden, då han skulle 
inskrivas vid universitetet — och inte var han ju konfirmerad heller 
men fick dispens härifrån av Louis de Geer, som också borttog 
konfirmationstvånget. Då Henschen hade fyllt 17 år, fick han 1864 
följa med Thore Fries på dennes färd till det nordliga Norge och 
Sverige. Strax före sin resa till Rrasilien hade Henschen, nu 20-årig, 
deltagit i den triumfatoriska sångarfärden till Paris i samband med 
1867 års utställning, då upsaliensarna, ledda av Oscar Arpi, hem
förde kejsarinnan Eugenies guldmedalj.

Regnell hade förstått, att han behövde en yngre kraft till hjälp 
både lör fältarbete och för skötsel och distribuering av sina stora 
samlingar. Fries och Magnus Huss (14/11 1866) hade båda före
slagit Henschen som en lämplig person. Regnell hälsade därför 
studenten välkommen. Med anledning av sin förestående resa kon
fererade förstås Henschen med Lindberg, som också sade sig »med 
råd och dåd histått honom», fast, såsom Lindberg skrev till Clason 
(14/8 1867), man kunde frukta, att de förra av olika skäl skulle 
nonchaleras.

Medan Henschen ännu var kvar i Paris, fick han (enl. brev 12/9 
1867) ett telegram från sin far med underrättelse om att sonen av 
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Fig. 20. Salomon Eberhard Henschen fore utresan till Brasilien.— 
Etter Icon. Bot. Berg.

»Grefven och Statsrådet B. von Platen fått tillåtelse att å fregatten 
[Vanadis] medfölja mot betalande af kosten, som torde uppgå till 
3 Rdr pr dag vid officerarnas bord». Glad i hågen reste därför unge 
Henschen hem. Hans färd från Karlskrona till Rio blev odelat 
angenäm. I en utförlig skildring, sänd till Fries (G 70 ca 10), står det: 
»På ’Vanadis’ hade jag allting bra, stod på god fot med officerarne, i 
hvilkas mess jag åt, och isynnerhet var jag väl anskrifven hos Chefen, 
den hyggligaste och älskvärdaste man, som man kan träffa, hade 
rättighet att när som heldst gå i hans rum och sätta mig och läsa ur 
hans jemförelsevis stora bibliothek, en grace, som troligen ingen af 
officerarne åtnjöt, och desto mer är värd, som Chefen ombord på 
ett örlogsfartyg är mer än kungen i land — en man, den ingen vågar 
tilltala; och om han behagar gå på ena sidan af däcket, vågar ingen 
på den sidan sätta sin fot.» Då man närmade sig ekvatorn blev det 
väl varmt i Henschens hytt, varför han flyttade upp på batteriet, 
där han i en hängkoj njöt av de ljumma tropiknätterna, medan han 
gungade fram »utan att veta det man är till sjös». Han upplevde 
»de herrligaste månskensnätter med klar luft och tindrande stjernor» 
och, då det var mörkt, ett hav, som glimmade av mareld. »Ofta 
dröjde jag», skrev han, »i sällskap med Chefen timtals på däcket 
om qvällarna för att få beundra dessa sköna skådespel.» Henschen 
berättade också, att han »af jungmännen (=plantskolan för un
derofficerare) fått en liten 3-dubbel quartett sammansatt, hvilken 
slutligen sjöng ganska correct och bra, så att vi alla ombord hade
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nöje af den». Den 15 december kom man till Rio. »Hvad det var 
besynnerligt», utbrast han, »att se de första palmerna från fartyget, 
att sen gå upp och beskåda en blomsterverld, der man ej hade en 
enda bekant.»

Då Henschen sedan fortsatte sin resa från Santos till Säo Paulo, 
blev han liksom tidigare Regnell under färden uppför kustbergen 
överväldigad av vegetationens rikedom: »Man skådar ut öfver ett 
haf af tropisk yppighet — en skönhet, som ej låter sig beskrifvas.» 
Från Santos fortsattes färden med mulåsnediligens till Campinas 
och slutligen var man efter fyra dagar på hästryggen framme i 
Caldas.

Minnet av det lustbetonade livet ombord på Vanadis såsom far
tygschefens omhuldade gäst kom naturligtvis all starkt kontrastera 
mot den ensliga tillvaro, som unge Henschen snart skulle få pröva 
på tillsammans med den buttre Regnell. Förhållandet mellan dem 
blev så småningom ganska spänt. De voro varandra också mycket 
olika. Den ene var en sjuklig, äldre man, säkert rätt pedantisk och 
fastkörd i sina vanor samt dessutom sparsam och spartansk i hela 
sin livsföring. Han hade nu i sitt hus mottagit en mycket begåvad, 
nyss myndig och levnadsglad man, en sångarbroder och sällskaps
människa, som också var ganska självmedveten och ingalunda så 
foglig som väl Regnell tyckte sig kunna fordra. Henschen å sin 
sida retade sig tydligen på några av sin värds vanor och log sig själv
rådigt vissa friheter. De båda männen drogo därför icke riktigt 
jämnt. Det kan knappast anses ogrannlaga att nu framhålla detta, 
särskilt som båda två kommo att förstå och uppskatta varandras 
förtjänster.

Om sitt arbete hos Regnell och om sina resor i Brasilien har 
Henschen lämnat korta meddelanden i Keys nekrolog och i sin 
egen självbiografi (1925). Min begäran att få låna Henschens dag
bok från brasilietiden — nam audiatur et altera pars — har sonen, 
professor Folke Henschen, icke gått med på, då han funderar på 
att själv publicera den (jämte det diarium, som fadern förde under 
sin resa med Fries i Norska Finnmarken). Han har dock haft 
vänligheten att för min räkning göra några små utdrag samt att 
ställa fem fotografier till mitt förfogande.

Vägen hade varit »förfärlig» under Henschens sista resdag, det 
regnade, hästarna voro uttröttade, och i brantare stigningar måste 
man gå till fots. Det hade blivit mörkt, och »på hela tre milen hade 
vi ej sett ett ljus», framhålls det; »högst glada blefvo vi således, när 
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vi fingo höra tätt inpå oss några hundar skälla; vi kommo snar! derpå 
under tak, och så var allting bra».

Henschens summariska anteckningar från Caldas börja omedel
bart:

1868 16/1 Fortsatte ridten kl. 1/2 6 och voro snart hos Dr. R., som mottog 
mig vänligt. Regn, trött.

17/1 Började arbeta många timmar med växterna, en mindre exkursion. 
18/1 Arbetade flera timmar med växterna.
19/1 Arbetade med växterna och portugisiska.
20/1 Arbetade med växterna; ordnade 6 bundtar.
21/1 Slutade omläggningen af bundtarna i mitt rum; på e. m. excursion 

norr om staden, tog en mängd lafvar; läste portugisiska; på f. m. 
reste Dr. R. bort; klart väder.

23/1 På e. m. excursion att ta filices o. lafvar, nedanför serran dels i ett dike, 
dels på muren.

24/1 På e. m. excursion uppåt serran, tog lafvar och filices samt fann vilda 
persicor vid vägen uppför serran.

25/1 Omlade växter, förr tagna vid studerande Burmeisters resa till S. 
Amerika. [C. G. C. Burmeister, 1807-92, samlade i Patagonien.]

26/1 Två små excursioner------- . Examinerade Begonier 2 arter; trampade
under excursionen på en orm och rullade framstupa i förfäran.1 

27/1 På f. m. kom Dr. Regnell tillbaka från sitt sjukbesök, så att jag hela 
dagen utan uppehåll blef upptagen med inläggning af hans friska 
växter. Under de dagar Dr. R. varit borta har jag lefvat ensligt, 
men dock för min stora frihet i mat, uppstigning, excursioner m.m. 
trifts ganska bra.

28/1 Arbetat med omläggning af växterna. Studerade Burmeister.
29/1 & 30-1 Omlade växter, började med bestämning af gen. Solanum.
31/1 Gjorde en gifvande lafexcursion åt R:s chacara.

Dagarna gå. Exkursioner, Regnells resor och allt regnandet no
teras. Så kommer en längre utgjutelse:

13/2 Tropan med sakerna, för hvilka vi dagligen varit oroliga, kom.
Alla saker välbergade, utom att bland de ytterst dåligt packade fotografi

sakerna en tvättskål och en tratt gått sönder samt en trälåda obetydligt 
bräckts. Det plågade mig att R., då fotografisakerna2 voro så dåligt packade

1 I ett brev till Clason före utresan meddelade Henschen (7/8 1867), att »Professoren 
Holmgren har godhetsfullt lofvat söka uttänka en apparat mot ormbett. En kemist 
har rådt mig att endast bränna såret med Jönköpings säkerhetständstickor, som ej 
innehålla Phosphor, utan KOCIO2. Glödgning med spritlampa torde vara svårt och 
senfärdigt att åstadkomma i blåsigt eller regnigt väder.» -— Jfr också s. 404!

2 Henschen hade för Regnells räkning »inköpt en fotografimaskin», såsom det 
står i brevet till Fries, och »nu är R. bedröfvad öfver att den kanske ej kan användas 
för botaniska ändamål. Framåt augusti kommer jag troligen att resa till nämnde 
Rosén [en svensk fotograf, som Henschen gjorde bekantskap med i Campinas] för att
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och oaktadt det förfärliga regnet, tvingade tropeiron att slå af sex milreis; 
jag blef dyster hela e. m., oaktadt så många anledningar funnos till glädje — 
alla våra saker helbregda.

Därpå utmålas Regnells missnöje: »den gamla visan (ty gammal 
är den!)» om dålig packning så att spriten runnit ut, dyra transport
kostnader, alltför vidlyftiga bokinköp mm, varpå Hensciien kas
tade ned: »Gif mig nåd att tåla mycket och vara glad!»
14/2 Mulen hållning mellan R. och mig med anledning af gårdagens strid. 
15/2 Det klarnade något.
16/2 Allt väl.
17/2 Började bref till Thore Fries; liten excursion------- .

I det långa brev, varur skildringen av Henschens utresa har 
hämtats, talas också om lavinsamlingar för adressatens räkning 
samt om exkursioner. »Vill man här», står det, »vara väl utrustad 
till dylika vandringar, bör man medföra astronomisk tub 1. teleskop 
för att kunna se om ett skyhögt träd har blommor 1. frukt, sedan 
yxor för att hugga ned trädet. Dessutom bör en god botanist här vara 
gymnast, för att klättra i träd, och god ryttare, om han vill lyckas.»

»För öfrigt», fortsätter Hensciien, »lefver jag här som om hela 
verlden ej funnes, läser inga tidningar (R. har ej sådanai), talar med 
ingen menniska, emedan jag ej kan språket och har ingen tid att 
studera detsamma samt med R. naturligtvis talar Svenska, och går 
knappt ut annat än på excursioner. R. är hygglig och har endast ett 
sträfvande för ögonen att kunna sända hem ett godt herbarium och 
trol. se’n få ut en Flora Caldensis, hvarföre han egnar hvarje från 
praktiken ledig stund åt sitt herbarium och gör anteckningar öfver 
och observationer på friska exemplar.»

Tiden gick och titt och tätt gjordes exkursioner till häst eller med 
mulåsna, och utläggningen för växtsändningarna krävde mycket 
arbete. Tydligt är dock att Henschen hade hunnit att grundligt 
tröttna både på sin egen isolering och på samvaron med sin tystlåtne 
och väl ibland gnatige värd. Ett par brev från Henschens bror 
Josef (sedermera plantageägare i Oakland, Fla, U.S.A.) till Clason 1

lära konsten (och ha trefligt hos honom)». — Denne lyckades senare genom förmed
ling av ett par revolutionsgeneraler i trakten bli republikens konsulära representant 
i Sverige. Bakom kulisserna verkade han här genom »Brasilianska kontoret» som en 
samvetslös värvare av emigranter, vilka i Brasilien gingo en dyster framtid till mötes 
(Paulin).

1 Regnell fick dock ibland Nya Dagligt Allehanda sig tillsänd för läsning och som 
provisoriskt underlägg för pressade växter. Då staden Caldas fick en tidning, offent
liggjorde han där sina meteorologiska iakttagelser.
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belysa situationen. Regnell ville, heter det bl. a., inte förstå, »att 
min bror känner behof att efter fullbordadt dagsarbete på qvällen 
i något sällskap förströ sig med musik och samtal eller ens med 
lektyr, som ej berör botaniken». Salomon hade dock under de 
första fem månaderna i sina brev alldeles förtigit tråkigheterna och 
omtalade blott »hvad som kunde vara ägnadt att glädja hans far, 
syskon och bekanta». Nu hoppades Josef att Clason och Huss skulle 
kunna åstadkomma en ändring till det bättre genom att hänvända 
sig till Regnell.

Ibland kunde det säkert vara rätt besvärligt att samarbeta med 
Regnell på grund av dennes något misantropiska inställning och 
andra egenheter. Folke Henschen berättar sålunda i sin intressanta 
självbiografi, »Min långa väg till Salamanca» (1957, s. 314), om 
»Regnells snålhet och oginhet, om hur han hade tvungit min far 
att tvinna snören till växtbuntarna av bomullen, som växte på fälten 
intill, men med följden, att dessa hemmagjorda snören hade brustit 
under den långa transporten till Sverige, om hur bananerna hellre 
fick ruttna i trädgårdeni än ges åt de fattiga».

I sin dagbok raspade den unge mannen patetiskt ned en liten 
elegi: »Jag har varit många gånger mycket missmodig —ja förtviflad

ännu har jag knappt talt ett ord med någon menniska.------ Hvart
taga vägen ensam med en som ej har de menskliga behofven för 
ögonen, som arbetar som en mask[in?] utan att kunna eldas för annat 
än ’Flora Caldensis’, som ej känner stort och ljuft, hvad jag känner. 
Huru många gånger har jag ej klagat min förtviflan för skog och berg; 
har jag så en dag varit glad, har mer sorgliga följt. Lyckligtvis har jag 
haft flera söndagar, gm. R:s bortresor, lediga, och jag har då kännt, att 
menniskan behöfver en hvilodag.»

Regnell tycks mycket ha besvärats av de ändringar i husets mat
ordning, och vanor, som blevo en följd av Henschens närvaro. Hans 
värd framhöll, att han förut varit van att under en eller två dagar i 
veckan undvika köttmat, »och under de dagar kött fick komma på 
bordet var det blott en liten bit».1 2 Han brukade stiga upp vid sextiden

1 Kanske det var för att undvika ovälkomna påhälsningar som Regnell (10/2 1861) 
önskade få skickade »några stora och starka Polheimshänglås tjenlige för träd
gårdsgrindar».

2 Stekt kött kunde man trots värmen förvara insmält i svinfett, »hvaraf», framhöll 
Regnell, »så för hvarje dag blott den lilla biten uppvärmdes. Om så någon gång 
appetiten skulle förleda mig att begära mer, måste jag då vänta tills en annan bit 
uppvärmdes, hvilket jag naturligtvis under pågående måltid ej hade lust till och derföre 
aldrig skedde.»
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på morgnarna samt äta skorpor eller vetebröd med smör och ost 
till en kopp te, innan han började sin mottagning. Detta behagade 
emellertid icke Henschhen, som önskade att få kött både till frukost 
och middag; och därigenom frestades Regnell att äta mer av detta 
slags föda än han trodde vara nyttigt. Unge Henschen hade tydligen 
en gång låtit undslippa sig ett obetänksamt yttrande till en åsnedri- 
vare, och detta, skrev Regnell (23/9 1869), »har så mycket mer 
smärtat mig som jag för Henschens skull måste göra en förändring 
i min matordning, och som blef den förnämsta orsaken till den 
svåra nära nog dödliga attack af congestion till hjernan jag fick d. 18
sistlidne mars.---------- Närmaste orsaken till anfallet var det obehag
jag kort före frukosten erfor genom att få vänta på S. (såsom vanligt) 
för att intaga densamma och genast efter frukosten de besvär jag 
hade att rangera hästföljeslagare för S., som skulle fara och bese de 
varma källorna (5 legs härifrån), jemte mycken ansträngning af 
tanken för att betjena några patienter med ordinationer som under 
liden anländt, hvilket allt förorsakade blodets stigande up fill 
hufvudet». Om händelsen har Henschen lämnat en snabbt samman- 
skriven och utförlig redogörelse i ett brev hem den 23 mars, vilket 
brodern avskrivit (25/5 1869):

»----- Återvändande från posten får jag se Doktorns slaf AdÄo ( Adam)
på min häst (hästarna stodo just sadlade till en resa) sätta af i karricr på 
gatan, hvaröfver jag högeligen förundrade mig, då jag i portgången möts af 
ropet: ’Senhor cahin’ (Husbonden har fallit eller stupat). Jag visste ej rätt, 
hvad det var, då jag rusade till stället och finner Doktor Regnell sanslös 
på gården, hållen sittande upprätt af Apothekaren och en slaf; ögonen 
vredo sig, och något fradga stod om munnen under ett vildt flåsande. 
Ögonblickligen buro vi tre upp honom i hans säng, löste upp kläder m. m.; 
en mängd folk samlade sig genast, och efter några minuter kom den andre 
läkaren i stan, som Adao ridit efter. Doktorn började nu kräkas, fick 
senapsdegar m. m. och vaknade till sig efter 2 timmar, kl. 10, då han 
frågade, hvad som händt, eftersom han låg i sängen, hvarför jag var i 
rummet m. m. Vi trodde redan all fara var öfver, emedan han talte, helt 
redigt och ej hade ringaste smärtor, då han plötsligen kl. 12, i stället att 
svara på en fråga, stöter fram ett doft rop eller tjut och skakas af convul- 
sioner, under det fradgan åter kom ur mun; vi sände ånyo bud till Doktorn, 
som genast anlände; Dotn fick straxt derpå ånyo en våldsam tredje attack, 
då han tjöt och mun och ansigte förvredos vildt; pulsen slog ett par slag och 
så stannade den, och en gång var den nästan afstannad, som om han varit 
död. Vi voro naturligtvis ganska oroliga, och läkaren var nästan utan hopp. 
Sjelf tyckte jag visserligen ej att sjelfva anfallet var så häftigt, att han ej 
skulle kunna uthärda det, men jag vet, att Regnell tror sig lida af hjertfel, 
emedan pulsen slår med afbrott, äfven då han är frisk, och jag fruktade, 
att detta skulle sluta hans lif. Inga medikamenter kunde man få honom att 
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ta in, s.s. laxermedel; efter en åderlåtning biet han litet bättre; ögonen 
syntes få litet förstånd, men han fortfor i omkring 5-6 timmar utan att 
tala; slutligen sade han ett eller annat ord. Kl 7 på e. m. sen han nyss 
förut varit på pottan, och jag stod vid sängen, häfver han åter upp ett rop 
och faller i convulsioner; det var redan mörkt, och jag kommer ihåg, att 
jag satt ensam i mörkret och höll honom, då de andra sprungit efter Dr 
Augustinho (den andre läkaren); detta anfall lade sig dock efter någon 
eller några timmar. Han fick ett lavemang o öppning, men svarade ej på 
något och tycktes ej veta af något; dock som ett djur förrättade han alla 
vanliga sysslor s. s. att, då han kände behof, sätta sig i position i sängen 
m. m.; då man nalkades och ville tala vid honom eller ge in något, bara 
stötte han en ifrån sig, såsom en som vill sofva. Vi voro tre som skulle vaka 
utom slafvarna, på hvilka man ingalunda kan lita; de snarkade eller skrat
tade, när vi satte dem till vakt. Apothekaren och Drns advokat skulle först 
vaka, och vara i Drns rum, då Regnell plötsligen reser sig upp i hela sin 
längd, går förbi väktarena, som sökte tilltala honom, fram till lampan, som 
han noga efter vanan putsar och släcker. Väktarena grepos nu af för
skräckelse och echapperade ut till mig, der isynnerhet Apothekaren fruk
tande frågade, om Drn hade någon bössa laddad eller dylikt, hvarmed han 
kunde skjuta dem af misstag, att finna folk i sitt rum midt i natten. Kl 6 på 
morgonen klär Doktorn på sig och kommer ut att dricka vatten i yttre 
rummet; jag ville bjuda honom varmt vatten, emedan han får hosta af 
kallt, men i stället för att svara tjuter han till och faller baklänges i mina 
armar, skakad af ryckningar; vi buro honom i sängen, der ryckningarna 
efter en stund slutade; men han fortfor i sitt dagslånga medvetslösa till
stånd ända till middagen, då han slutligen tycktes bättre, steg upp, sökte 
med vår hjelp reda på sina kläder. Flera gånger sökte han tala, men anlets- 
dragen blott förvredos. Ännu innan han fått målet igen, började han med 
den mest minutiösa noggrannhet mönstra lakanen, om han hade sina 
vanliga, som han kände på sina hål och lappar. Snart kunde han tala, och vi 
underrättade honom om hvad som händt, af hvilket allt han ej visste det 
ringaste. Kl. 5 var han så pass bra, att jag trodde mig kunna säga honom, 
att vi qvällen förut sändt efter en läkare till som Augustinho fordrat för att 
consultera med. Jag hade ej sagt detta, innan med ens hans bleka anlete 
flammade upp, och han med en ovanlig snabbhet svarade, att vi genast 
skulle sända återbud, — ja han förebrådde mig till och med, att jag ej talt 
om det redan på morgonen, då han kunnat bespara denna utgift. Som Drn 
emellertid var högst orolig och oredig till sina tankar, ansåg jag ej rådligt 
att svara mer, än att han först vid middagstiden kom till sans, hvarmed han 
dock ej var tillfredsställd. Han var hela dagen så oredig, att han pratade 
osammanhängande hela qvällen; isynnerhet pratade han svenska med alla 
Brasilianare, som kommo in, hvaraf de voro högst förbryllade och funno 
rådligt att taga till reträtten. Nu i dag (några dagar efter tillfrisknandet) är 
han bra, ehuru matt. — August Westin kom eftersänd redan i förrgår; 
som vi i dag ämna resa till Popos (Caldas varma källor) och redan sändt 
efter hästarna, så måste jag sluta------- .»
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Unge Henschen hade gärna velat ligga och dra sig om morgnarna, 
så Regnell fick sitta och vänta på honom och frukosten; och detta 
tycks alldeles särskilt ha förargat värden, »och var kanske den för
nämsta källan till oenighet oss emellan». Han uppger sig också ha 
fått snäsiga svar, då han vågade komma med förebråelser för att 
Henschen icke passade frukosttiden, och påpekar förtrytsamt, att 
varken Lindberg eller de andra svenskar, som fått bo hos honom, 
givit någon anledning till »tvist om mat eller måltider». Regnell 
slutar sitt brev med att framhålla, att Henschen trots allt dock är 
»en hygglig man med många och stora talanger för sällskapslifvet», 
som han likväl tycks vara benägen att ägna sig allt för mycket åt. Till 
sist kommer ett bestämt förbud för Clason att nämna något om de 
här tråkigheterna för sin bror Edvard, akademiadjunkt i Uppsala, då 
detta möjligen kunde skada Henschen.

Clason framhöll (3/12 1869): »Sedan jag efter hemkomsten fick 
se Henschen, föreföll det mig genast som om han icke skulle varit 
passande för Dig; — eller sjelf i det Brasilianska lifvet, som jag hört 
det beskrifvas af Lindberg, hafva funnit någon trefnad. Han har 
förefallit mig som en representant af det nya Upsala, att ej säga nya 
Europa, som väl kan blifva dugtiga och skickliga karlar, men som 
tillika hafva pretentioner och behofver, som på vår tid ej funnos till, 
och som derför förekomma oss minst sagt obehöfliga. — Emedlertid 
har jag sett utmärkt förmåga och duglighet kunna härmed förenas, 
och vågar derför icke mera sätta dem i samma kathegori som t. ex. 
Zierbänglarne! Emellan Edvard och mig kommer intet i denna sak 
all afhandlas.»

Henschen har nog dragit en suck av lättnad vid de tillfällen han 
kunde lämna Caldas. I ett brev från Capivary, dit han inbjudits av 
Westins svärföräldrar, skriver han hem (2/4) om sitt förhållande 
till Regnell: »De följande dagarne efter sista disputen (huru sorgligt 
för mig — 22 år — att disputera med honom — 62 år) voro ’post 
nubila Phoebus’ [efter regn kommer solsken] emellan oss ock rätt 
trefliga. Mot vanan sutto vi och språkade länge på qvällarne. Stackars 
Dr R., han behöfde nog en menniska hos sig, ty han har visat mycket 
misstroende till Brasilianarne — och flera älska väl ock mera hans 
pengar än hans person; jag minns väl, att af de få ord, han tillfrågad 
yttrade i sin dvala var mitt namn och orden ’bortom Capivary’, 
(der Westin bor), men det är en svår sak att bo tillsammans med 
honom.»

Då Henschen fick ett brev från Rosén (s. 447, not), »med anbud 
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Fig. 21. Papaya-träd även kallade melonträd (Caricä). — S. Henschen foto.

att bli fotograf» hos honom i Campinas, blev han mycket glad: 
»Hur har jag ej önskat att komma från Caldas.» Ett par veckor senare 
antecknades: »På morgonen reste jag från Caldas med Alfonso. 
Dr. R. var olustig och tyvärr skiljdes vi föga kontanta. Snart voro vi 
uppå campon och det bar iväg. Jag i teten, så två laståsnor och så den 
präktige Alfonso med slängande ben.» Först i oktober återkom 
Henschen från Campinas, därhän länge varit gäst hos en dansk läkare.

Man kan nog också förstå hur lättad Regnell å sin sida hade känt 
sig efter Henschens definitiva uppbrott från Caldas, då man läser 
följande (11/4 1870): »Efter sedan jag blifvit qvitt Henschen, blef jag 
snart som en ny menniska så till kropp som själ, derigenom att jag 
fick åter föra min gamla diet och återfick min fordna husfred, och 
kände mig lifvad och stärkt för resor (sjukbesök på landet) och 
exkursioner kring staden, hvarigenom en tillökning vunnits till mitt 
herbarium större än den s. under lika lång tid under Henschens 
närvaro erhölls.»
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Då det senare blev fråga om dr Moséns resa till Brasilien förkla
rade sig Regnell (7/12 1871) beredd att betala hans omkostnader; 
och står det: »Kommer Mosén ut hit endast för att studera vegetatio
nen och vill egna all sin tid deråt, skola vi nog komma öfverens; 
men ligger han likt H-n rak lång på sängen en stor del af dagen för 
att läsa arbeten som ej höra dit dvs. annat än botanik] och det långt 
på nätterna och om rnornarna ligger i djup sömn till kl 1/2 8, och 
ännu längre om ej väckes, så att jag ständigt måste vänta på honom
för frukosten och mina patienter på mig---------- , då kan man väl
ej undra öfver om tålamodet någon gång skulle fattats mig, i synner
het som ganska ofta försummades ombyte af papper1 på de nyss 
insamlade växterna, och jag äfven ofta fick både sura miner och 
korta svar, när jag ibland tog mig friheten att påminna om hvad s. fat
tades.» Allt detta torde väl dock »ändå jämnat sig», suckade Regnell, 
om blott Henschen i fortsättningen komme att ägna sig åt botaniken, 
men Regnell fruktade, att detta inte skulle bli fallet och att de 3 
tusen Rd, som Henschens resa hade kostat, kanske vore förspillda.

Ett brevutdrag från Clason (11/12 1872) kan vara av intresse 
att citera i detta sammanhang: »Möjligen skulle jag till och med kunna 
vilja tillägga, att det är väl mycket begärdt, all en ung man skall så 
uteslutande slå sig på ett studium, att han icke kan eller bör hafva 
intresse för något annat; — ursägta om jag säger: då blir han en 
sådan där enstöring som Du — och det är visst mycket bra, att det 
finnes också sådana, men: rigtigt naturligt är det ej. Ett af Dina 
klagomål mot Henschen vill jag därför något opponera mig emot, 
eller att han reste tvärt hem för att taga med. graden. Du är sjelf 
ett lefvande exempel på att en läkare bäst af alla kan taga sig fram, 
och få tillfälle till naturstudium i trakter, som det skulle blifva 
mycket dyrbart för en annan att komma till — och om jag ej bedrager 
mig allt för mycket — så dröjer icke Henschen länge hemma i Sve
rige sedan han här får examen, utan vänder nog åter till Tropikerna 
för att återtaga Botaniken i förening med Doktorn.»

Några månader efter Henschens hemresa2 fick Regnell en för

1 Ombytet av papper »sköts nu af min Negrinna — bättre!», påstod Regnell (17/12 
1869). Henschen hjälpte väl till att pressa växter, framhöll han också (23/9 1869), 
men »hade sällan tålamod att breda ut bladen».

2 Då Henschen skulle lämna Caldas fick han låna pengar till hemresan av Regnell, 
som menade sig »haft skäl i att vid hans afresa ej erbjuda honom någon ’faveur’ utan 
hålla mig stricte vid hvad jag lofvat ’hitresa och uppehåll här’». Lånet blev senare 
efterskänkt, och i ett brev till Clason (18/4 1870) tackade Henschen denne, som »haft 
godheten medverka till detta goda resultat».
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Fig. 22. I Regnells trädgård fotograferade Henschen sig själv. Han tittar på sin 
klocka för att passa den för snart 100 år sedan säkert långa exponeringstiden. I högra 
handen tycks han hålla objektivskyddet, som han väl i sinom tid får rusa frammed 

för att sätta framför kameralinsen. —• S. Henschen foto.

frågan från Rosén (som tyckte att Henschen i längden ej »för oss 
gjort något angenämt intryck») i Campinas om han kunde mot
taga en annan ung svensk med de bästa rekommendationer. På 
grund av sina tråkiga erfarenheter blev dock Regnell nu ganska 
betänksam och gav därför (17/12 1869) »ett på visst sätt undvikande 
svar, så jag tror han kommer ej. H-n kom ock med recommendatio- 
ner att vara en hygglig man, och har här ock gällt och gäller ännu 
såsom sådan, men i mitt hus för någon längre tid torde han ej mera 
komma, om ödet skulle föra honom åter till Brasilien. Detta hindrar 
ej att understödja honom till en resa åt annat håll i B-n när som helst. 
Han är för närvarande den härtill mest förberädde, och ej litet besvär 
har jag haft med att öfva honom här i kännedomen af de naturliga 
familjerna så väl i herbariet som i början på enkom derför gjorda
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excursioner, och likväl tro landsmännen i Rio att det är han, som 
ordnat mitt herbarium. Han har dermed ej bidragit mer än Solan 
[aceae] + Gram[inaceae] och på sednaste tiden genus Peperomia 
och något Orchideac genom att lägga in deraf en samling i sprit. 
Den viktigaste tjensten var att från medlet af October till medlet af 
Januari, 3 månader, göra utläggningen till Upsala till största delen 
ensam, samt förut tillsammans med mig under april, maj och till 
juni d. 6. 1868 sista 5e delen för Vett. Acad.1 Det öfriga af de 18 
månaderna från hans ankomst till och med den definitiva afresan 
från Caldas uptogos af 4 månaders visit till Campinas salonger och 
sednaste 2e månaderna här fotographie af vackert folk, hvartill jag 
ej kunde naturligtvis få räkna mig------ ,»2

Henschen skrev några år före sin död, att det hade varit an
strängande att i det varma klimatet ordna, utlägga och delvis be
stämma tusentals torkade växter, och att han blef utledsen på »die 
spezielle Botanik» och längtade att få påbörja sina medicinska stu
dier i hemlandet. Han framhöll dock, att det även hade varit en 
underbar upplevelse att få göra botaniska utflykter i de majestätiska 
urskogarna. »Es war», mindes han, »ein herrliches Leben in diesen 
Wäldern, wo oft die Sonne nur spärlich zum Boden drang, auf den 
schmalen Fusspfaden zwischen Lianen und Orchideen, Bromelia- 
ceen und Palmen galoppierend sich zurechtzufinden, und dann mit 
reichen Blumenernten beladen zurückzukehren.»

I Regnells brev märker man tydligt hans ambivalenta inställning 
(ill sin besvärlige unge gäst. Denne hade tydligen i hög grad irriterat 
och förargat honom, men samtidigt uppskattade Regnell hans 
duglighet och begåvning och var därför beredd alt understödja honom.

Två år före sin död skrev Regnell (28/8 1882) till Edvard 
Clason i Uppsala och bad honom att till Henschen framföra 
»helsningar och välönskningar för god framgång» med anledning 
av dennes »nyss tillträdda ärorika kall» samt förklarade sig också 
villig att av egna medel öka det bidrag, som han redan hade lämnat 
honom, om detta skulle vara otillräckligt för »att sätta i gång en 
Vetenskaplig klinik». I sitt sista brev till Clason meddelade Regnell

1 I ett brev samma år meddelades att med Henschens hjälp hade lagts ut en sam
ling, som fyllde 11 kistor till Stockholm och 8 till Uppsala.

2 Clason hade före Henschens resa i ett brev (22/4 1867) uppmanat honom att foto
grafera Regnell, »ty att döma af de porträtt vi fått af Regnell, hafva särskild skick
liga fotografer ännu ej hunnit till Caldas».

Sv. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3



ANDERS FREDRIK REGNELL 457

(»31»/4 1884), att han hade givit Henschen fullmakt på räntorna 
för 1883 av sina donationer till universitetet.

I sin korta redogörelse hos Key (s. 142) för sin vistelse i Brasilien 
meddelar Henschen: »Alla af mig gjorda samlingar införlifvades 
med d:r Regnells herbarium; endast ett ringa antal al dessa växter 
bära min signatur.» Regnell (23/9 1869) har dock försäkrat: 
»Hvart enda strå han här samlat bär hans namn på medföljande 
lokaliläts-lapp.»

Tack vare sin verksamhet i Brasilien har Henschen fått sill namn 
knutet till orkidéerna Habenaria Henscheniana Barb. Rodr. och 
Epidendrum Henschenii Barb. Rodr. samt också till Piper Henschenii 
C. DC.

Om Henschens åtgöranden för underlättandet af de regnellska 
växternas etikettering har förut talats på s. 411-412.

Han bearbetade själv Caldas-florans Peperomia-arter (släktet är 
stort, sannolikt mer än 600 arter enligt Turill, 1960). Hans avhand
ling trycktes i K. Vet.-Societetens acta 1873 samt prisbelöntes också 
av denna vår äldsta akademi. En del av de vackra planscherna har 
han själv ritat. Nästa år kritiserade Henschen (i ett brev 20/4) ett 
par andra bearbetare av samma släkte och framhöll, att »många 
systematici anse för hufvudsak att göra något nytt, ej något riktigt. — 
Resultatet af min uppsats för mig sjelf är den, att min håg betydligt 
ökats att, om möjligt blir, bearbeta några andra grupper af Caldas- 
Floran------ », något som dock aldrig skulle bli av.

Som förut nämnts har Henschen presenterat Regnell på portu
gisiska och samtidigt givit en skildring av sin morbror Eberhard 
Munch af Rosenschölds ovanliga livsöde: fil. dr, med. kand., 
energisk naturforskare och samlare samt livläkare hos Paraguays 
diktator Lopez d. ä. och slutligen 1868 avlivad på anstiftan av den
nes efterträdare. Efter morbrodern bar Henschen också namnet 
Eberhard.

Sedan Henschen, såsom han säger, hade använt sju år på botani
ken och de förberedande medicinska studierna, ägnade han sig 
med största energi åt sin fortsatta utbildning och blev en lysande och 
mångsidig forskare inom medicinen. Som bekant har han bl. a. 
upptäckt synsinnets lokalisation i hjärnbarken. In i det sista var den 
gamle mannen verksam som forskare. Henschen hade säkert gjort 
sig förtjänt af ett Nobel-pris. Hans son har också i sin nyssnämnda 
bok givit en del ganska indiskreta interiörer från Karolinska institu
tets lärarkollegiums behandling av faderns kandidatur till denna
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Fig. 23. Bild tagen 1923 framför vinterlaboratoriet vid Kristinebergs av Regnell 
frikostigt understöddahavsstation. Från vänster sitta docent A. Söderström (»Pajen»), 
professor S. Hensciien, docent G. Grönberg samt stationens föreståndare fil. lic. M. 
Aurivillius (vilkens doktorsavhandling utkom postumt; i motsatt fall skulle han ha 
varit den åttonde av sin släkt, som i rätt nedstigande led hade blivit promoverad).

Om Kristineberg skrev Henschen: »Einige Dützen jüngerer Zoologen, Botaniker 
und Mediziner verbringen hier ihre Sommerferien mit wissenschaftlichen Studien. 
Kristineberg ist eine Heimstätte der Forschung, schön belegen und bequem eingerichtet. 
Man treibt Wissenschaft, segelt, badet, fischt, und tanzt sogar-------.»

utmärkelse. Slutligen kunde den gamle mannen, som under sin 
levnad hade fått mottaga så många andra belöningar, inte dölja sin 
besvikelse över att vara förbigången, och han tog därför till orda i 
egen sak — en uppseendeväckande händelse.

I »Sveriges läkarhistoria» läsa vi om Salomon Henschen: »Som 
personlighet var han mera lysande än värmande. Som medicinsk 
vetenskapsman var han en storman, en av våra allra främsta i 
modern tid.» Detta är nog in mice ett ganska träffande omdöme.

C. W. Hjalmar Mosén.

Professor N. J. Andersson, hade varmt talat för att Regnell 
skulle hjälpa den förut i förbigående omnämnde Hjalmar Mosén 
(1841—87) att göra en forskningsresa till Brasilien. I ett brev till 
Sv. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3
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Fig. 24. Hjalmar Mosén vid 34 års ålder. — Efter Icon. Bot. Berg.

Clason 1871 lyder en lång, lovordande och latininfluerad period 
sålunda: »Mosén, som är en i alla avseenden förträfflig och allvarlig 
ung man, och som smakat tillräckligt af motgångar och umbäranden 
för att ej likna den högstående Henschen, skulle, jag är dcrom viss, 
nog veta förvärfva sig Regnells tillgifvenhet och, danad af honom 
till sequatorialbotanist, hedrad [?] af honom i denna egenskap, skulle 
det vara från Regnell omedelbart han hade att mottaga ej allenast 
sin första ansats härutinnan, utan ock medlen till sin första stora 
resa.»

Regnell hade skrivit, att han hoppades Mosén såsom varande 
fil. dr »ej som H-n ränner af tvärt för att börja en medicinsk eller 
någon annan cours just när han blir i stånd att på egen hand företaga 
resor och forskningar i landet». Mosén hade disputerat som bryolog.

Efter att ha vistats några veckor i Rio kom Mosén i början av år 
1873 till Caldas. Han blev en synnerligen energisk samlare.

I ett innehållsrikt och livfullt skrivet resebrev (1874) till professor 
Andersson beskrev Mosén Caldas sålunda: »Liksom andra brasi
lianska städer i det inre består denna nästan uteslutande af en
vånings lerhus, är tämligen snuskig och nästan utan träd, på hvilka 
brasilianarne tyckas hafva blifvit utledsna genom åsynen af de stora 
skogarne.» Om dessa skriver han bl. a.: »För forskaren bli dessa 
skogar just genom sin rikedom stundom nästan tröttande. Mer än 
en gång har jag i dessa stora örtagårdar igenkänt samma känsla, 
som man erfar under vandring i ett större museum, och orsaken är 
tydlig, den är i båda fallen den samma. Dock hände detta oftare i
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början än nu, då jag vid hvarje utflygt möter en hop bekanta från 
växtriket, som jag kan affärda med ett handtag eller en nick, hvar- 
igenom de nya intrycken komma mindre tätt, och sinnena under 
tiden, så att säga, hinna återtaga sin elasticitet. Det botaniska frosse- 
riet har sålunda även det sin reaktion, men med mättnad straffas 
det icke.»

Redan vid sin ankomst till Brasilien konstaterade Mosén, att den 
vackra ostafrikanska arten Thunbergia alata (blomsterhandelns 
»svartöga») hade »på få år blivit allmännare kring Rio än Matricaria 
discoidea kring Upsala; den finnes på hvarje grön plats kring staden 
och nästan upp till toppen af Corcovado». Han fann nu, att den 
också »hunnit ända till Caldas gator». Regnell hade väl knappast 
hunnit att bli bekant med gatkamomillen, då arten först 1840, samma 
år som han lämnade Sverige, hade odlats i Uppsalas botaniska 
trädgård. Den smet ut därifrån till en gård i staden 1848 för att snart 
börja sin ockupation av hela vårt land (Birger 1910).

Från Caldas gjorde Mosén längre eller kortare insamlingsresor 
och även sådana från Westins lantgård Roa vista under en tre 
månaders lång bortavistelse, medan smittkoppsepidemin rasade. 
Under uppehåll i Caldas hjälpte han Regnell med dennes utlägg 
ur herhariet, men tydligen inte med någon större entusiasm. Då 
Mosén i mars 1874 återkommit från sin bortvaro på grund av 
kopporna, och sedan han blivit färdig med sina egna samlingar, 
»kom det», skrev Regnell (23/10 1874) »då kort före midsommar 
så långt att vi började med alt genomgå mitt herbar» för utläggning 
till museerne. Efter några veckors samarbete (»vanl. blott 2 å 3 tim
mar på dagen») ansåg Regnell det vara bäst att fortsätta ensam med 
arbetet och låta Mosén, som »visade mycken otålighet att komma 
härifrån till Santos», få resa.1

Mosén skrev efter en månad och frågade Regnell, om han inte 
kunde få dennes porträtt. »Det skulle», framhöll han, »glädja mig 
rätt mycket att hafva ett så åskådligt minne från Caldas liden, som 
nära nog var den fridfullaste i mitt lif, ehuru jag som vanligt till 
följe af mitt oroliga lynne ej förstår att rätt uppskatta den förr än 
den är förbi.» Regnell förklarade sig ämna »fortsätta med att

1 Clason hade försiktigtvis skrivit (5/1 1874), att han hoppades att Regnell re
dan hade skickat ut Mosén på längre eller kortare expeditioner, och jag citerar, 
»icke som med Henschen behållit honom hemma hos Dig, för gräfning i och ut
läggning af Ditt eget herbarium. Kom ihog att tid är pengar, och att Moséns tid 
bör vara för dyrbar till detta arbete-------».
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understödja honom så långt rimligtvis kan fordras af mig och \ e- 
tenskapen dermed erhåller någon motsvarande valuta».

Regnell hade varit hågad att tillsammans med Mosén söka 
åstadkomma en Caldasflora; men då han föreslog Mosén att därför 
börja med studium av herbariet och litteraturen, sägei han sig 
(29/4 1875) ibland inte ha fått något svar alls och andra gånger ett 
sådant, som ej just uppmuntrade honom att lörnya uppmaningen. 
»Någon éntente cordiale», skrev han därför, »torde svåiligen åstad
kommas, och ett samarbete utan en sådan måste slå felt.» Beteck
nande för Regnell är dock, att han inte drog sig för att understödja 
Mosén, kunde uppskatta hans duglighet och var villig att förlänga 
hans vistelse i Brasilien. »Jag mottager M.», står det, »eftersom I 
skicken honom hit och han sjelf vill komma men hade helst sett 
att han från Santos rest till Sverige. Dessa uppoffringar av penningar, 
tid och eget lugn, har jag fördragit med tålamod seende Mosens 
arbetsamhet, och i hopp att d. skall komma vetenskapen till nytta, och 
får då väl göra det ett år till efter I så viljen. Tantus amor florum!!! 
[Så stor är kärleken till blommorna] Hvad åter M. sjelf beträffar så, 
ehuru det ej lyckats mig vinna hans sympathier, vill jag icke vara 
honom afvog, tvert om vill jag söka hjelpa honom efter förmåga i 
hans vetenskapliga sträfvanden.»

I ett följande brev (5/10 1875) meddelades, all en ny sändning 
växter vore klar. Utlägget ur herbariet hade gjorts av Mosén, som 
nu återkommit. Dennes omkostnader hade under ett år och ett par 
veckor uppgått till »fullt 9 tusen Kronor», en summa vari också 
inkluderades 300 milreis (»mig oåtspord») för inköp av växter. Den 
sparsamme Regnell baxnade: »Huru så mycket penningar kunnat 
gå åt är för mig lika oförklarligt som för KB enär Mosén ej gillat 
deröfver gifva mig de minsta uplysningar.»

Emellertid hade Mosén hopbragt stora samlingar samt också väl 
preparerat sina växter. (Moséns exemplar »äro en prydnad för 
hvarje samling» skrev Fries 1879.) Han omtalade år 1875 för 
Fries (G 70 ca 15), att hans portör vore »i paranthes sagdt en 
koffert, eller parallelepiped 35 centimeter i bredd och höjd och 60 
do lång, i dessa skogar kan man ej hafva den mycket längre än 
ryggtallans bredd». Hur rik hans skörd var t. o. m. i själva Rio- 
trakten framgår av följande: »Fanerogamherbariet i Museo Publico, 
der han [Dr Netto] är intendent, vill jag på inga villkor byta mig 
till för hvad jag samlade i den vägen kring Rio i fjol höst.»

Efter sin återkomst till Sverige blev Mosén anställd vid Veten
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skapsakademien för att arbeta med de brasilianska samlingarna. 
I ill Pries skrev han (30/11 1876): »Jag kan ej snart gifva ut något 
lärdare arbete, emedan jag en lång tid bortåt blir nödsakad att lägga 
brasiliana i herbarieform samt rensa agnarna från hvetet, och redi
gera alltsammans, hvilket ingen annan än Regnell eller jag mer 
skulle kunna göra. Först sedan kan jag taga ihop med bearbetandet 
al serskilda lamiljer, om, n. b., medel komma att finnas. — De 
materialia här nu äro hopade äro betydliga. Arterna torde gå upp 
till 5000, hvaraf de flesta finnas från många lokaler och i talrika 
exemplar. Du kan häraf förstå, att jag har arbete öfver öronen; tänk 
bara att skrifva etiketter till 25 å 50 000 ark ensam! (dubletterna 
oberäknade).» — Regnell (18/3 1878) tackade honom en gång för 
lians svar på några förfrågningar och »de ändringar och bestäm
ningar, hvilka i mycket kommit mig till gagn här».

Som museiman blev emellertid Mosén så småningom icke lika 
energisk som han en gång hade varit som fältbotanist.i Han publi
cerade icke heller någonting.2 Anderssons efterträdare, den be
kante V. R. Wittrock, skrev (3/3 1881) till Clason rörande Mosén: 
»Skall denne kunna räddas, torde det vara alldeles nödvändigt, att 
han aflägsnas från Stockholm»; hvarför Regnells beslut att snart 
draga in sitt anslag skulle vara nyttigt för Mosén. Han hade nu i fem 
veckor uteblivit från museet, varför det bestämdes, »alt han hädan- 
elter får betalning blott för de dagar då han verkligen gör tjänst, så 
att äfven de dagar, då han uppgifver sig vara sjuk, frånräknas vid 
beräkningen av hans arvode». Då Regnells personliga anslag till

Splachnacésläktet Moseniella (samt de båda sedan indragna Mosenodendron 
R. E. Fries och Mosenia Lindman) har uppkallats efter honom. En hel del arter bära 
också hans namn, av vilka professor E. Asplund har antecknat: Trichomanes Mosenii 
Lindm., Polypodium Mosenii C. Chr., Catopsis Mosenii Mez., Vriesia Mosenii Mez., 
Epidendrum Mosenii Rchb. f., Zygopetalum Mosenianum Barb. Rodr., Maxillaria 
Mosenii Kränzl., Ocotea Mosenii Mez., Sebastiania Mosenii Pax et Hoffm., Tibouchina 
Mosenii Cogn., Leandra Mosenii Cogn., Symplocos Mosenii Brand, och Bertolonia 
Mosenii Cogn.

2 »Tertia dies rota anno MDCCCLXXIX» (tredjedag jul) föreslog Regnell, att 
Mosén skulle resa till Uppsala för utläggningen av en växtsamling. »Resekostnaderna 
för Mosén», framhöll han, »hvilka jag väl får vidkännas kunna ej bli mycket stora. 
Vinerna i Upsala äro väl ej dyrare än i Stockholm, der det under tiden besparas. Nya 
omkostnader äro väl derföre blott rum och logi i Upsala. Meddela dig med Fries härom.»

Regnell är tydligen en optimist beträffande Mosén. Visserligen framhölls att denne 
hade kostat honom många tusen kronor, men med tanke på detta utlägg tilläde han: 
»Får Sverige en första klass Botanist uti honom — måste det ändå anses såsom väl 
användt.»
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honom drogs in i samband med att akademien fick full dispositions
rätt över donationspengarna till Herb. Bras., erbjöds Mosén, enligt 
meddelande till Fries (20/9 1883), att få »övertaga den nya ama
nuensbefattningen vid nämnda herbarium med 750 kr. i lön», vilket 
anbud han dock avböjde. Han stod därför utan plats, och hans 
öde skulle i fortsättningen bli ganska tragiskt.

Mosén, som hade en god penna, hade skrivit samman en rese
beskrivning, som han dock förgäves erbjöd flera förläggare, »men», 
suckade han, »’krisen’ gör dem betänksamma eller omöjliga». 
Regnell sade sig ha hört, att Mosén så småningom skulle ha blivit 
»mycket melankolisk», och det hade nog sina skäl. Mannens misär 
växte, och förgäves sökte han fortfarande att få sin brasiliebok 
tryckt. Han hade blivit uppmanad att själv söka skaffa ett antal 
abonnenter på den och uppvaktade därför bekanta med tecknings- 
listor. Samma år som han gick ur tiden, sände han en sådan till en 
herr Selenius (Sign. Y. 63b) »med en bön att du måtte visa henne i 
din umgängeskrets innan sommarvärmen, som vidgar allt, hinner 
sprida stockholmssocietetens molekyler kring länder och stränder». 
Då den kulna vintern nalkades och de hade samlats på nytt, menade 
Mosén, att de med hans bok i handen »kunde fmna någonting att 
värma sig vid från glödande södern. — Det var väl vackert sagdt!» 
Ingen bör frukta, framhöll han också, »att i min bok finnes så 
rasande mycket botanik».

I ett brev till Fries (3/5 1886) lyser hans förtvivlan igenom, och 
han talar om sin »längtan efter ett bestämdt arbete». »Jag har», 
står det, »på 2 1/2 år sökt 22 platser i skolor och som informator, 
men alltid blifvit förekommen af någon gynnad eller på platsen 
boende person. Detta är hårdt. Får jag ej arbete snart, går jag under.»

Albert (Alberto) Löfgren.

Som medhjälpare och tecknare åt Mosén ankom och anställdes 
på Regnells bekostnad en energisk ung man, Albert Löfgren 
(1854-1918). Regnell framhöll (23/10 1874), att han »hade åt
skillig hjelp af Löfgren med att skrifva etiquetterna och välja 
exemplar». Han fick av Regnell (5/10 1875) 400 kr. till sin hemresa 
men föredrog att stanna kvar i Brasilien. Löfgren gifte sig med en 
tysk-schweiziska och vann så småningom stort anseende i sitt nya 
hemland.

Om denne verksamme, mångsidige och märklige man meddelade
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Fig. 25. Albert (Alberto) Löfgren. — Elter Icon. Bot. Berg.

Regnell (20/6 1879), att han hade lånat honom sitt mikroskop och 
att han nu ville på ett eller annat sätt hjälpa Löfgren, som trots sitt 
dåvarande arbete vid järnvägen och trots de lektioner han gav i tyska 
och franska även »har tid och lust för vattenalgerna». Bland dem 
förevigar cyanophycé-släktet Loefgrenia hans namn. Från den be
kante desmediacéforskaren O. Nordstedt i Lund hade Löfgren 
fått en del litteratur, som han dock till en början hade svårt att till
godogöra sig, då han icke kunde latin. Regnell omtalade dock: 
»Han har redan skaffat sig Latinskt Lexikon och gram. på Portugi
siska och säger sig redan förstå de latinska beskrifningarne, men 
önskar sig en terminologi; sänd mig en sådan med första skickning 
Du kan komma göra för mig.»

Efter att ha försökt sig på flera olika yrken blef Löfgren chef för 
delstaten Säo Paulos meteorologiska och botaniska undersöknings- 
byråer och senare föreståndare för dess botaniska trädgård, som till 
stor del lillkom på hans initiativ. Han blev svensk konsul. År 1907 
lämnade han denna befattning', och efter några års praktiskt bota
niska och hydrologiska arbeten blev han 1914 föreståndare vid den 
botaniska trädgården i Rio de Janeiro. Till sitt hemland har han 
skickat samlingar, som han gjorde under sina resor. Flera nya arter 
fingo bära hans namn, och andra har han själv beskrivit. Löfgren 
har författat flera botaniska arbeten och översatte andra till por
tugisiska, bl. a. Lindmans stora bok om »Vegetationen i Rio Grande 
do Sul».

I vår tidskrift har Lindman (1919) tryckt en nekrolog över den 
framstående brasiliesvensken.
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Summary.

Anders Fredrik Regneil and his Swedish guests in Brazil, especially 
Gustaf A. Lindberg and Salomon E. Henschen.

It is now 155 years since the Swedish doctor, botanist and great 
donator Anders Regnell was born in 1807. His mother was an 
unmarried woman and his father had worked as a coachman at an 
estate outside Uppsala. He later married the widow of an inn-keeper, 
and the couple took care of the little boy. No real home life existed, 
as both of them were occupied with the public house business.

At seventeen Regnell passed his matriculation examination and 
he devoted himself to medical studies. His main interest was botany, 
where his teacher was G. Wahlenberg, “in cathedra Linnaeana 
tertius”, and with Humboldt, one of the founders of regional vegeta
tion research. Regnell cooperated in starting a botanic exchange 
club in Uppsala. In 1831 he made a long journey through the whole 
of Norway from Altenfjord in the north to Kristiania (Oslo) in the 
south; and the pleasant reminiscences of this journey made him 
later send both collections of plants and money to the university of 
lhis city.

Regnell graduated in 1837. He worked for some time in Stock
holm as an assistant surgeon at a department for internal medicine 
and also at one for surgery. He also participated in an expedition to 
the Mediterranean Sea on board a Swedish naval vessel.

Regnell’s health was weakened, and when he was invited to 
settle down in Brazil he left Sweden. On his departure he had a 
violent hemorrhage of the lungs, but he evidently picked up during 
the voyage for in his first letter from Rio de Janeiro (5.2.1841) to 
his friend I. C. Clason, who was interested in botany, he writes 
about many excursions, such as those to Corcovado (Fig. 3). This 
man was to be of the greatest importance to Regnell, and he was 
to act as his indefatigable homme d’affaires back in Sweden. Clason 
was always consulted and Regnell discussed his numerous disposi
tions and donations with him.

To receive venia practicandi Regnell had to undergo an examina
tion at the Faculty of Medicine in Rio and was impressed by its high 
standard. He had passed his examinations outstandingly and he 
wanted to get away from the warm humid climate of Rio. When he 
arrived at Santos he rode up the steep mountains of the coast and
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he was amazed at the exuberance of the vegetation. He continued 
over the tableland to Sao Paulo, then a small town of some thousand 
inhabitants which now competes with Rio. He rode on to Campinas, 
and after several days in the saddle he finally reached his goal: the 
little village of Caldas in the province of Minas Geraes (1200 meters 
above sea level), where Regnell was to live until his death.

After some time he bought a house, which he supplied with glass 
windows. This was very remarkable in Caldas at the time. Regnell 
also procured a slave for himself. There was no other possibility 
of getting servants and Regnell did at Rome as the Romans did. 
Later on he procured more slaves at home as well as at a country 
house and at a coffee plantation on a lower level which he acquired.

Thanks to his solid education and his clinical experience Regnell 
soon had a very wide and lucrative practice. On horseback he made 
long trips to visit the patients. His income thus grew and he increased 
it further by lending money. The rates of interest were sensationally 
high owing to the lack of capital and the turbulent conditions of 
Brazil. By great economy and a sparing way of living his fortune 
further increased.

Regnell sometimes coughed blood, and several times, though 
at long intervals, he was seized with unconsciousness and convul
sions. He then put himself on a vegetarian diet and bled himself by 
means of leeches. He often played with the idea of revisiting Sweden, 
but especially the fear of risking his health by the change of climate 
prevented him from doing so.

He never drank coffee in the land of coffee, he avoided alcohol 
and disliked tobacco smoke. He dressed simply, but was anxious 
to get fine underwear from Sweden. The furniture of his almost 
poorly simple home was unpainted, but he bought many expensive 
books. By his strange descent and his northern appearance, by his 
personal habits and his different way of living, by his knowledge 
and scientific activity and by his wealth and his reputation as a 
physician, Doctor “André” was surrounded by a light nimbus of 
mysticism. The serious, rather quiet man appeared of course as a 
character to the people of Caldas, but they were very proud to have 
him living in their little town.

With inexhaustible eagerness Regnell collected plants, and to be 
able to get room for his large herbarium he even expanded his 
house. Botany was his great interest and source of happiness. Large 
parts of his collections have been revised, especially for Martii 
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Flora Brasiliensis. Besides lots of species three genera, Regnellia, 
Neoregnellia and Regnellidium, have been named after him. He was 
of the opinion that in Brazil one ought to collect and not describe, 
because here one was far from the large herbaria and libraries. A 
Flora Caldensis appeared to him as an exciting task; however, it 
was never elaborated. Continually, boxes of plants were sent to 
Stockholm and Uppsala. He planned to found a “Brazilian Institu
tion”, and after long hesitation the Museum of Natural History in 
Stockholm was decided upon as the site of this: now Herbarium 
Regnellianum. He procured means for their continued activity and 
for exploration and collection journeys. Owing to the mean and 
shortsighted stipulations of the authorities of Brazil it is now hardly 
worth while making botanic journeys (page 411). In Herbarium 
Regnellianum all the material from South and Middle America is 
brought together. The number of sheets were some years ago esti
mated to be at least 250,000, and the collection is one of the most 
important in the world for information on the flora in the regions 
mentioned. On page 411 the expeditions which were defrayed by 
Begnell’s means are enumerated.

The numbers on Regnell’s plants are numbers of the names of 
species and not numbers of collections, which has sometimes caused 
misunderstanding. Occasionally he has admitted one species under 
different numerals, and then he has evidently made a new number 
when he felt uncertain of the determination. It is a pity that careful 
labels have not been written on large collections of doublets. Some 
abbreviations and Portuguese expressions have been hard to inter
pret. The word para = “for” has thus been mistaken for the province 
of Para. A list of Regnell’s localities and abbreviations was pro
vided by Henschen.

For many years Regnell made careful meteorological observa
tions, and through his journals the climatic conditions were to be 
better known than in most parts of inner Brazil. He was also very 
interested in the warm springs some miles from Caldas (lat. calidus). 
He made preliminary water analyses and was zealous in founding 
a health resort. He himself wanted to stake some tens of thousands 
of Swedish crowns out of his own pocket to return something of 
what he felt he owed the country, but such an establishment was later 
to be erected without Regnell.

During his life-time Regnell made many donations, especially 
to the University of Uppsala and to the Medical Caroline Institute
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of Stockholm. We have already mentioned Herbarium Regnellianum. 
The zoological sea station of Kristineberg was established through 
the initiative of Professor S. Loven and thanks to the generosity of 
Regnell. He wanted first of all to support biological and medical 
research and especially favoured his old university.

During his last years he was given much pain by his cough, his 
strength failed and he died in September, 1884. The Academy of 
Science struck a medal to his memory with the inscription: Patria 
heres famam servat. In the churchyard of Caldas a magnificent 
memorial of Regnell was erected. Fig. 16 shows this, besides his 
trusted former slave named Gabriel.

Regnell was a recluse and a bachelor. In later life he wanted 
very much to get a Swedish doctor to help him and to become his 
successor. Several people lived for long periods as Regnell’s guesls 
at Caldas, but he did not want to change his diet and his way of liv
ing for their sake. Among the visiting botanists J. F. Widgren (later 
a schooldirector and a vicar) is named first. He made large collec
tions but unfortunately often without closer local information.

A young student, G. A. Lindberg (brother of the famous expert 
on bryophytes S. O. Lindberg) came to Brazil in 1854 to cure his 
weak lungs and was welcomed as Regnell’s guest. Some of the 
pictures which Lindberg made of Regnell’s home and surroundings 
have been reproduced here. After his arrival in Sweden Lindberg 
finally became an accountant of the Swedish Board of Commerce, 
but throughout his life he kept his fondness for botany. He was 
especially interested in cactuses and became a specialist of the genus 
Rhipsalis. His collection from Brazil is deposited in the State Museum 
of Natural History.

S. Henschen, who was to become a famous medical investigator, 
stayed with Regnell when he had just come of age, and he helped 
Regnell with his outlays for the museums. The relationship between 
the two men became a little tense, but they learnt to appreciate each 
other’s merits. Regnell later supported Henschen’s medicalresearch. 
Henschen has written a work on the Peperomia species of Caldas.

Dr. Phil. Hj. Mosén stayed in Caldas and in other parts of Brazil 
at Regnell’s expense. He made great collections and prepared his 
plants unusually well. After his return to Sweden Mosén was 
employed at the Herbarium Regnellianum, but he himself was not 
healthy enough to work out any of the great material which he took 
care of.
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As Mosen’s fellow-worker and artist and at Regnell’s own ex
pense, a young man named A. Löfgren, without examination, was 
engaged. He remained in the country, married and tried diflerent 
occupations. He became interested in sweet water algae and bor
rowed Regnell’s microscope. Löfgren became the leader of the 
commissions for meteorological and botanical investigations of the 
State of Sao Paulo and then of its botanical garden. After some years 
of practical botanical and hydrological work he became a head of 
the botanical garden of Rio de Janeiro. He has written several treatises 
and translated others into Portuguese; one of them Lindman’s: The 
Vegetation of Rio Grande do Sul (the south of Brazil), Stockholm 
1900.
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TAXONOMICAL ASPECTS OF SOME PELT1GERA
SPECIES.

P. scutata (Dicks.) Duby, P. scabrosa Th. Fr. and P. pulverulenta
(Tayl.) Nyl.

BY

PER-OLOF LINDAHL.

In a considerable number of fruticose and foliose lichens different 
thallus characters, primarily the structure of the cortex layer, are 
very important in taxonomical studies. As regards the genus Peltigera, 
the anatomy and external structure of the cortex in the species would 
seem to make possible an arrangement of these species. A similar 
cortex structure is, of course, insufficient to establish a real relation
ship.

The cortex is made up of a paraplectenchymatic layer of several 
rows of cells. The cells in the marginal parts of the lobes (nearest 
the edge of the thallus) are + cylinder-shaped in the majority of 
species and are + perpendicular to the surface. Further in on the 
lobes, in the central parts, the cells gradually become + globular. 
This general difference in cell shape does not, however, appear so 
clearly in the species dealt with in this paper. The essential point 
is that only in the marginal parts of the lobes which are still growing 
or have just linished growing do the differences in the surface structure 
of the cortex appear which are characteristic of many species.

As regards the surface of the cortex, I divide the species into four 
groups: (1) species with cortex tomentosus, (2) species with cortex 
verruculosus, (3) species with cortex glabrescens (non perfecte laevis) 
(P. venosa (L.) Baumg.), and (4) species with cortex glaber (perfecte 
laevis).

In a valuable study (1933, pp. 24-30) Scholander shows, amongst 
other things, the cortex structure in species with a glabrous surface 
(P. horizontalis and P. polydactyla), in comparison with that in 
some P. spuria types (cortex tomentosus).

In the present paper two species are dealt with—P. pulverulenta 
(Tayl.) Nyl. and P. scabrosa Th. Fr., the cortex surface of which 
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is characterized by marked verruculosity or scabrousness. The 
cortex surface is broken by small warts (verruculae), which consist 
of an indefinite number of fairly loosely connected, ±globular cells. 
P. scutata (Dicks.) Duby is affiliated to these two species. On wholly 
marginal parts of lobes the cortex has a surface structure with a 
solitary or some few rounded cells rising above the cortex surface 
itself. This uneven surface structure can probably be regarded as a 
kind of undeveloped verruculae. The species is well distinguished 
morphologically and is chiefly characterized by abundant marginal 
soredia along the lobes, sometimes also along fissures in the thallus. 
Du Rietz (1922, p. 215) mentions the slightly shagreen-like surface 
structure in the marginal parts of lobes, but also points out the 
glabrous character of the upper side and its similarity to P. poly- 
dactyla and P. horizontalis. However, only the vital external parts 
ot lobes, as has already been pointed out, are really essential in 
comparative studies of the cortex. In species with cortex tomentosus 
(P. canina etc.) the tomentum in the central parts of lobes is often 
completely absent and the surface structure + transformed by 
secondary layers (Lindahl, 1960, p. 567). Like many other Peltigera 
species, P. scutata seems to be generally distributed in temperate 
regions. On the other hand, it seems to be considerably more re
stricted ecologically than the majority of the others. Typical sites in 
Scandinavia are mossy boulders, rock faces and tree stumps in 
shady woods of foliiferous trees (Du Rietz, 1922, p. 216).

The fertility is much reduced in this species, which has an abun
dant supply of soredia. Spores are generally abundant in Peltigera 
apothecia but in P. scutata we have an exception in this respect. 
When apothecia sometimes appear, they are very small in relation 
to the size of the thallus and in comparison with other Peltigera 
species. They also differ in shape from the + circular or slightly 
oval and are instead ± irregular. The spores in the genus Peltigera 
are fusiform (needle-like) with pointed and often somewhat curved 
ends. They normally have four cells. In P. scutata, however, the 
spore shape differs somewhat from this. The spores are usually 
somewhat curved, the septation indistinct, the septa often oblique, 
etc. The fertility of this species can probably be regarded as greatly 
reduced. Wetmore (1960) mentions similar abnormal spores in 
Nephroma expallidum, but in this species the normal spore shape 
also appears (p. 383).

The cortex in P. scutata is often slightly pruinose, particularly 
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at the lobe edges (see also Thomson, 1950, p. 17. olten pruinose- 
scabrid at tips of lobes”). 1 have observed specimens with a whitish 
coating in several Peltigera species. With the exception of P. scutata, 
however, only P. rufescens would seem fairly often to have specimens 
with parts of the upper side covered with a pale crust. Heie, however, 
it is usually more strongly developed. In an analysis of specimens 
from about ten collections of P. rufescens from Öland (southern 
Sweden) this turned out to consist mainly of calcium carbonate 
(CaC03). This may be due to the fact that P. rufescens seems to 
have a certain preference for artificially created sites with easily 
available nitrogen or rich in salts (Sernander, 1912, p. 834).

P. scabrosa was described by Th. M. Fries in 1860. This species 
has recently been very thoroughly treated by Hasselrot (1953), 
who mapped its distribution in southern and central Sweden (map, 
Fig. 26). Hasselrot characterizes the species as being very well 
limited and gives a good deal of information on morphological 
conditions (p. 101). The thallus may be monophyllous or poly- 
phyllous, and the colour very variable with the upper side (in a 
dry state) whitish-grey to yellow or even dark brown and the nervure 
of the under side (parallel with this) pale yellow to almost black. 
The palest specimens occur in extremely shady localities and the 
darkest in localities greatly exposed to the sun. Hasselrot also 
points out how the finely warted structure (verruculae) appears 
most clearly as a rule in the peripheral parts of the thallus which 
are still growing. Of its extra-Scandinavian occurrence he says: 
Widespread in the Arctic, in mountainous regions in temperate 
Europe and Asia and North America and in the circumboreal 
conifer belt (p. 100).

P. pulverulenta was described in 1847 by T. Taylor from Ecuador. 
From what is known up to the present, this species seems to occur 
only in South and Central America. The map (Fig. 1) shows the 
localities known so far. Large parts of South America are very 
incompletely known from the lichenological point of view. Future 
investigations will certainly yield a more complete picture of the 
distribution area of this species. Many collections of P. pulverulenta 
are lacking detailed information as to the character of the habitat. 
In tropical regions the species seems to occur at fairly high altitudes 
(1500-4000 m). The collection from Brazil (province of Rio 
de Janeiro; Glaziou, 1860-1895) is lacking detailed information 
about the locality but may, however, have reference to a habitat

Sv. Bot. Tidskr., 56 (1962): 331*- 623871



474 PER-OLOF LINDAHL

EQUATOR

tfRlCO««.

Meters

13123

^ Sea level

2000 km

KARTOGRAFISKA INSTITUTET

méÉ.

Fig. 1. Distribution map for Peltigera pulverulenta.

fairly high above sea-level. The colleclion from Chile (Valparaiso) 
is to some extent doubtful (the Degeni collection, 1827, is a pretty 
poor one and the surface structure of the cortex especially is un
typical). Dr. S. Nilsson, of Uppsala, has contributed what is pro
bably the latest P. pulverulenta collection, which has unusually 
long and narrow lobes. This collection is possibly an extreme form 
(the length of the lobes is 8-10 cm, their breadth 1-2 cm).

Verified localities. Costa Rica, Volkan de Poas, 1924 Standley (US); 
Panama, Chiriqui, 1948 Scholander (US); Venezuela, Merida, 1960 Nils
son no. 1511 (UPS); Colombia, Bogotå, Nova Granata, Lindig no. 2520 (M, 
Su. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3
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UPS); Dept. Cundinamarca, Cruz Verde, 1938 Cuatrecasas no. 450 (US); 
Dept. Cundinamarca, Guasca, 1939 Killip no. 34118 (MO); Ecuador, 
Pillzhum (near Paute), Jameson (K), observed acc. Jameson in Colombia; 
Leon, Cotopaxi, 1939 Asplund, Lieh, austro-amer. ex herb. Regn. no. 
353 (S, UPS); Cerro Altar, 1903 Meyer (S); Bolivia, Pongo de Quime, 
1921, Rusby no. 34 (MO); Brazil, prov. Rio de Janeiro, Glaziou no. 
3275 (M, UPS); Chile, Valparaiso, 1827 Degeni (M).

Thomson (1955) asserts that he found P. scabrosa and P. pul- 
verulenta to be identical (map of world distribution, p. 48). After 
examining the above material, however, I consider P. pulverulenta 
to be a species clearly distinguished from P. scabrosa. Hasselrot 
also points this out more cautiously (p. 100).

I would particularly like to point out the following morphological 
properties in comparison with P. scabrosa.

P. scabrosa. P. pulverulenta.

Lobes larger and rounder.
Thickness of cortex about 50 p, 
verruculae <50 p.

Lower cortex cells in peripheral 
parts of lobes often + cylindershaped. 
Bottom part of the medulla has 
fairly indistinct veins with inter
jacent irregular medullar lacunae. 
In the marginal parts the veins are 
white to yellowish to slightly brown
ish with a gradual transition to 
dark brown to greyish black to 
completely black parts.

Rhizines are fairly broad and ori
ginate from a bunch of hyphae, 
which later form several irregular, + 
acuminate and mutually combined 
bundles of hyphae. In the more 
central parts the rhizines are larger 
and darker and there contrast with 
the colour of the veins which in 
these fairly peripheral parts of the 
lobes are still pale. In wholly central 
parts the rhizines are still larger, not 
infrequently + deeply branched.

Institute of Systematic Botany, University of Uppsala, February 1962.
Sv. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3

Lobes smaller and narrower. 
Thickness of cortex about 40 p, 
verruculae <70 p (the cells seem to 
be more loosely combined, sometimes 
+ clear inter-cellular spaces).
Lower cortex cells often + globular.

Bottom part of the medulla has a 
very diffuse nervure with loose 
bottom medulla and completely 
lacks the compact structure which 
distinguishes, for example, the spe
cies of the P. canina group. In the 
marginal parts the under side is 
white to yellowish. The more central 
parts have a darker bottom medulla 
and wholly central parts a fairly 
dark to + black.
Rhizines fairly long and narrow, not 
infrequently rather scanty over the 
larger part of the under side.IIyphal 
ramifications occur, which give many 
rhizines a + “fluffy” appearance. 
Certain external parts of lobes 
seem sometimes to lack rhizines in 
in a remarkable way.
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Explanation of Plates.

Plate I.
1. P. scabrosa. Lobe (upper side). Coll. In Norway, Vest-Agder, Mandal, Lande, 1953. 

R. Santesson (UPS). About x 2.
2. P. puloerulenta. Lobe (upper side). Coll, in Venezuela, Estado Merida, Paramo de 

Mucuchies, 1960. S. Nilsson no. 1511 (UPS). About x 2.
3. P. scabrosa. Lobe (under side). Coll, in Sweden, Västmanland, Norberg, Silvtjärn, 

1957. I. Nordin (UPS). About x 2.
4. P. pulverulenta. Lobe (under side). Coll, in Venezuela, 1960. S. Nilsson no. 1511 

(UPS). About x2.
Photo S. Eriksson, Institute ol Plant Ecology, Uppsala.

Plate II.
1. P. scutala. Section ol thallus showing cortex and algal layer. Coll, in Sweden, Upp

land, Uppsala-Näs, Nosten, 1941. S. Ahlner (UPS). About x 460.
2. P. scabrosa. Section of thallus showing cortex and algal layer. Coll, in Norway, 

Vest-Agder, Mandal, Lande. 1953. R. Santesson (UPS). About x 460.
3. P. pulverulenta. Section of thallus showing cortex and algal layer. Coll, in Venezuela 

1960. S. Nilsson no. 1511 (UPS). About x 460.
4. P. pulverulenta. Section of thallus showing cortex and algal layer. Coll, in Ecuador, 

Léon, Cotopaxi (Lieh, austroamer. ex. Herb. Regnell no. 353) 1939. E. Asplund 
(S). About x 460.

Photo S. Eriksson.
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Svensk Botanisk Tidskrift. Bd 56, H. 3. 1962.

SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden om

märkliga växttynd o. d.

A New Species of Riccia from the Canary Islands.

Riccia tenerijfae S. Arnell nov. spec.

Tenerife, Barranco de Masca, between the village and the sea, leg. miss 
A. Stork 31.3.1962. Type specimen in the Paleobotanical Department of 
the National Museum of Natural History, Stockholm.

Dioica?, pallide viridis, frons usque ad 15 mm longa, repetito-furcata, 
furcis 3-4 mm latis, 3-4plo latioribus quam altis, apice rotundatis, antice 
leniter concavis, marginibus rotundatis, stratum cavernosum quadruplo 
altius quam costa, cavernae magnae et angustae. Sporae 80-90 p, brunneae, 
reticulatim lamellatae, foveolis in pagina convexa magnis, ad 30 p in 
diametro, in faciebus planis lamellis brevibus vermicularibus notatae, ala 
angusta. Ostiola mascula non observata.

Dioicous?, large, growing on soil in incomplete rosettes, up to 15 mm

Fig. 1. Riccia (Ricciella) teneriffae S. Arnell. a, Thallus, b, Cross section of the thallus. 
c, Epithelial cells, d, Spores, the middle one shows the inner faces, the other two the

outer face.
Sv. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3
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long, repeatedly dichotomously branched, branches 3-4 mm wide, 2-3 
times as broad as thick. Dorsal face pale green, shallowly concave, slightly 
pitted by destruction of the epithelium, margin obtuse, no scales observed. 
Ventral face pale green, lateral f plane—slightly concave, mid-portion 
convex and with abundant smooth and few tuberculate rhizoids. Epithelial 
cells thin walled, in cross section 30 x 40 n, cuticle smooth or somewhat 
striate. Respiratory tissue takes the upper f of the thallus, with one layer 
of air-chambers separated by thin walls of up to 60 xlOO fi large cells. 
Sporogones in or near the midline, forming slight protuberances on the 
dorsal face. Spores dark brown, 80-90 g in diameter, wing 2-3 n broad, 
brown and with margin minutely crenulate. Outer face with 3-4 up to 
30 n large areolae with a central crack and a few smaller irregular areolae 
at the margin. Inner faces with distinct triradial marking and irregular 
ridges not forming areolae. Antheridia not observed.

The marking of the spores resembles that of Riccia canaliculala Hoffm. 
and R. montaguensis S. Arnell, but the thallus is of different shape and 
has a tendency to form rosettes.

In “List of the Hepaticae of the Canary Island”, Sv. Bot. Tidskr. 55 
p. 386 (1961), should be added Plagiochila diacantha Tayl. and P. Pitardii 
St., Tenerife. The two species seem not have been refound and I have not 
had opportunity to examine the specimens.

Sigfrid Arnell.
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RECENSIONER

H. H. Allan, Flora of New Zealand. Vol. I. — Government Printer, 
Wellington 1961. liv +1085 s. Pris £5 5 s.

Nya Zeeland har med hänsyn till handböcker över den högre floran varit 
väl lottat. Sedan J. D. Hooker i de båda praktverken Flora Antarctica 
(1844-47) och Flora Novae Zelandiae (1852-55) beskrivit samlingarna från 
James Ross’ antarktiska expedition 1839-43, utgav han 1864-67 sin »Hand
book of the New Zealand Flora», i vilken alla då kända kärlväxter redovisades 
och som i 40 år förblev den förnämsta källan till kunskap om ögruppens 
mycket egenartade växtvärld med dess talrika endemiska släkten och 
arter. Arbetet stimulerade ett mycket stort antal på Nya Zeeland verksamma 
amatörer och fackmän till fortsatta forskningar, i vilka även många resande 
från andra länder deltogo, speciallitteraturen växte snabbt och en ny 
generalmönstring blev småningom aktuell. Den gjordes av F. T. Cheeseman 
i hans 1906 utkomna »Manual of the New Zealand Flora», följd 1925 av 
en andra, utvidgad och reviderad upplaga, ett mycket förtjänstfullt arbete. 
Bearbetningen av materialet bjuder emellertid på mycket stora svårigheter 
vid avgränsningen av karakteriserbara enheter, polymorfin var hos ett 
stort antal släkten besvärande, och hybridisering spelade uppenbarligen 
stor roll; ofantligt mycket återstod att utreda. Bland de många som del
tagit i detta arbete skall jag här endast nämna två, L. Cockayne, som i 
mer än 40 år som taxonom och växtsociolog ägnade sig åt analyserandet 
av växtvärlden, och Henry Howard Allan. Sedan Cockayne 1934 av
lidit, fortsatte Allan deras gemensamma arbete. Som den förste före
ståndaren för den botaniska avdelningen av Department of Scientific and 
Industrial Research skapade han ett herbarium och bibliotek och började 
1949 arbetet på den moderna, kritiska flora, vars första och största del, 
omfattande pteridofyter, gymnospermer och dikotyledoner, nu föreligger. 
Tyvärr fick han ej själv uppleva detta. Vid hans död den 29 okt. 1957 var 
manuskriptet till största delen färdigt; han hade s. å. i Uppsala promoverats 
till fil. hedersdoktor, men av svår ohälsa hindrats att själv mottaga denna 
utmärkelse. Arbetet med floran fortsattes av hans medarbetare Miss 
Lucy B. Moore, M. Sc., som fyllt de luckor som ännu återstodo, slutbe
handlat flera släkten, så t. ex. Hebe, Colobanthus, Myosotis och Ourisia, och 
nu är sysselsatt med vol. II, monokotyledonerna. En tredje del, behand
lande de mycket talrika införda, m. 1. m. naturaliserade arterna, kommer 
att avsluta verket.

I förstone hade Allan tänkt sig en ny, omarbetad upplaga av Cheese- 
mans Manual, men han fann det snart nödvändigt att överge den planen. 
Hans handbok har också blivit ett nytt, självständigt verk. Redan i rent
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yttre hänseende faller detta i ögonen. Cheesemans Manual är en diger 
volym, 55 mm tjock med en vikt av bortåt 2 kg, medan siffrorna för den 
nya floran äro resp. 24 mm och 550 gram; litet större bli de ju sedan övriga 
delar tillkommit. Samtidigt kräver själva framställningen av floran hos 
Cheeseman 757, hos Allan 963 sidor; vikten har nämligen starkt reducerats 
genom användande av ett ytterst tunt papper (högst */25 mm tjockt, skulle 
jag tro), och frågan är om inte nackdelarna blivit större än fördelen. Det 
är ingen styrsel på papperet, att vända ett blad i sänder är besvärligt. För 
frestelsen att väta på fingret, detta må vara aldrig så rent, måste bestämt 
varnas. Papperet är visserligen av utmärkt kvalitet, men ett exemplar som 
är flitigt i bruk kan knappast undgå att bli illa hanterat. Trycket är först
klassigt. Med undantag för nycklar, beskrivningar av godtagna taxa samt 
utbredningsuppgifter har petitstil (1 mm) använts, varmed sparas mycket 
utrymme men inte läsarens ögon.

Själva floran, s. 1—963, föregås av det av Miss Moore skrivna företalet, 
en kronologiskt uppställd litteraturförteckning omfattande åren 1769-1958, 
en kort karakteristik av den nyzeeländska botaniska regionen, en lista på 
451 auktorer, av vilka 65 varit bosatta på Nya Zeeland eller besökt det i 
vetenskapligt ärende och en synopsis av klasser och ordningar, samt efter- 
följes av latinska diagnoser på nyuppställda arter och släkten, förklaring 
av termer, åtföljd av figurer av bladtyper, en lista på maorinamn (även 
på monokotyledoner) samt slutligen, under »Supplementary Notes», rättelser, 
andra ändringar och tillägg som ej hunnit komma med i manuskriptet. Hän
visningar till dessa finner man i registret. Samma år som floran trycktes ha 
några arbeten utkommit, till vilka hänsyn givetvis skulle ha tagits i supple
mentet, om detta varit möjligt, så J. \V. Dawsons monografi av umbellat- 
släktet Anisotome, vari nya arter beskrivas och andra föras över till det 
återuppståndna släktet Gingidium J. & G. R. Forster, där även de ny
zeeländska Angelica-arterna fått sin plats (Univ. Calif. Publ. Bot. 33: 1, 
1961), vidare Marie Taylors »A Key to the Coprosmas of New Zealand» 
I-II (Tuatara IX, 1961) och den nyuppställda fam. Hectorellaceae, jämte 
den monotypiska Hectorella från Nya Zeelands sydö omfattande den lika
ledes monotypiska Lyallia på Kerguelen (J. P. Skipworth, Trans. R. S. N. Z., 
Bot. 1:3, 1961). Båda hade tidigare förts till Portulacaceae eller Caryophyl- 
laceae.

Allans Flora är ett beundransvärt arbete, vilket väl ingen annan än 
han, som hade åratals fältarbete bakom sig och egenhändigt granskat allt 
tillgängligt material, kunnat föra i hamn. Därför visste heller ingen bättre 
än han hur mycket som återstår att göra: uttryck sådana som »needs 
much further study», »whole complex still ill-resolved», »still not well 
understood» etc. möta ständigt, trots att utgångsläget tack vare tillkomsten 
av flera nya släktmonografier och talrika smärre undersökningar samt det 
intensiva utforskandet av svårtillgängliga trakter var vida bättre än på 
Cheesemans tid. En svårighet för en på Nya Zeeland bosatt botaniker 
bestod: äldre, grundläggande samlingar funnos i Europa, fr. a. i Kew och 
British Museum, där man hade att söka originalmaterial till mängder av 
släkten och arter. Detta material har på ort och ställe granskats av Allan 
som överallt anger typerna. Nyzeeländska samlares herbarier tillhöra lokala 
Sv. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3
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institutioner. Flera amatörer ha beskrivit ett stort antal arter, ej sällan på 
alltför knapphändigt material. En av Cheesemans och Allans största 
arbetsgivare var Colenso; av hans ca 300 nya arter ha endast omkr. 60 
stått sig, resten har indragits eller återfinnes bland species incertae sedis.

Florans första del upptar 290 släkten, 1457 arter och 280 distinkta varie- 
teter; 3 släkten, 29 arter och 61 varieteter ha nyuppställts. Pteridofyterna 
ha ökat mycket litet i antal sedan Cheesemans Manual utkom, gymno- 
spermerna ej alls, dikotyledonerna från 1184 till 1273. ökningen faller 
huvudsakligen på de större släkten, som i senare tid reviderats — Cheese
mans siffror inom parentes —, t. ex. Epilobium 50 (37), Aciphylla 39 (25), 
Carmichaelia 38 (21) och Dracophyllum 35 (20), medan övriga formrika 
släkten, som nyligen omarbetats, ej eller föga tilltagit i omfång, ehuru 
förändringarna i övrigt på grund av indragningar, ändrad uppfattning om 
taxonomisk status och strikt tillämpning av gällande nomenklaturregler 
äro många.

För ormbunksväxterna har i huvudsak Copelands system följts; de 
många av honom återupplivade eller beskrivna hymenophyllacésläktena 
betraktas dock som undersläkten. En smula överraskande är att Nessel 
tagits på allvar; hans »Bärlappgewächse» torde vara något av det sämsta i 
den taxonomiska litteratur som publicerats under 1900-talet.

En flora kan ju vara lika bra, vilket system man än följer. Cheeseman 
höll sig till Engler-Prantl, som vi ju är vana vid, medan Allan för 
angiospermerna övergått till Hutchinsons, sådant detta utformats i första 
upplagan av »The Families of Flowering Plants», bd I (1926). Till andra 
upplagan av denna del (1959), i vilken genomgripande förändringar gjorts, 
har endast kunnat hänvisas i supplementet. I båda upplagorna förlorade 
som bekant Compositae sin toppställning till Labiatae. I närheten av dessa 
ställde jag 1912 (Engl. Jahrb. 48, Beibl. 107) den nya familjen Telrachon- 
draceae, som Hutchinson dragit in under Boraginaceae. Familjen har hos 
Allan tagits upp som självständig och ställts omedelbart efter labiaterna, 
varför vi få bevittna att denna lilla örtartade, morfologiskt mycket enkelt 
funtade familj, bestående av 1 släkte med 2 arter, den ena i Patagonien, 
den andra på Nya Zeeland, kröner den långa familjeserien. Det tar sig 
särdeles kuriöst ut.

Beskrivningarna av de olika taxonomiska kategorierna äro bra och be
gränsade till väsentligheter. Under »art» har Allan endast en kategori, 
varietet. Ovan erinrades om den stora mångformighet som gör avgräns- 
ningen av naturliga enheter svår inom en mångfald släkten. I sådana fall 
följer efter beskrivningen av godtagna arter och varieteter underrubrikerna 
»Polymorphy» och »Hybridism» en utförlig kommentar, och mycket ofta 
finner man efter artdiagnosen en ej sällan ingående diskussion om ställning 
och släktskapsförhållanden. Att bastardering spelar stor roll är uppenbart; 
säkra eller förmodade fall ha påvisats inom minst 50 släkten. Ett antal 
hybrider ha framställts med konst och kunnat identifieras med som arter 
beskrivna former. I vilken utsträckning genetiska och cytologiska under
sökningar utförts känner anm. föga till; att icke polyploidi och apomixis 
spela en roll är naturligtvis osannolikt. I floran meddelas inga uppgifter 
om kromosomtal.

So. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3
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Nya Zeelands flora är alltså inte lätt att handskas med, men bestämnings- 
arbetet underlättas av dikotomiska nycklar till släkten och arter och av 
Nancy M. Adams’ utmärkta teckningar, 37 figurgrupper illustrerande art- 
skiljande karaktärer.

En del förändringar av systematiskt och geografiskt intresse må påpekas. 
Släktet Veronica har nu helt försvunnit ur floran. Av Cheesemans 3 
»divisions» bildar nu Hebe Comm. 1789, redan av Cockayne, Allan m. fl. 
betraktat som eget släkte, ögruppens största, Pygmea Hook. fil. har åter
fått generisk status och Euveronica godkänts som eget släkte, Parahebe 
W. R. B. Oliver 1944. Angelica har delat Ligusticum’s öde; se Dawsons 
ovan citerade monografi av Anisotome. Släktet Olea, som på södra halv
klotet tillhör den sydafrikanska floran, erkännes ej längre som hemma på 
Nya Zeeland; i supplementet ha de 4 arterna i enlighet med L. Johnsons 
framställning förts till Gymnelaea (Endl.) Spach 1839 (Contrib. N.S.W. 
Herb. 7, 1957). Därigenom har detta släkte fått en naturlig utbredning 
Hawaii Nya Kaledonien-Australien-Nya Zeeland.

Vad som i hög grad ger Allans flora en särställning är den uppmärksam
het han ägnat de arter som tills vidare sortera under rubriken »Incertae 
sedis», till antalet omkr. 150. De ha inte bara nämnts, det material, varpå 
de grundats har i sin helhet kritiskt undersökts och originaldiagnoserna 
citerats. Ett par exempel må visa vad den som sysslar med denna flora har 
att brottas med: av kompositsläktet Brachycome upptas 3 arter, 2 av dessa 
utgörande formkomplex, och till dem komma 8 av osäker ställning, och 
de 6 Drosera-arterna följas av 9 osäkra.

Eftersom jag råkat syssla något med vissa cirkumpolära eller bicentriska 
arters utbredning och systematik, har jag vid genomgång av den nya hand
boken särskilt uppmärksammat dessa och tillåter mig att komplettera en 
del uppgifter. Lycopodium gayanum Remy (Chile, Juan Fern.) och Jussieui 
(Brasil.) kunna enligt min mening ej skiljas från scariosum Forst. (N. 
Zeel.); de förenades också på sin tid av Baker (se Nat. Hist. J. Fern. II). 
Kanske kunde ha nämnts att Grammilis (Polypodium) Billardieri Willd. 
brukat anföras från Patagon. och Eldsl., stundom som en var. magellanica, 
nu kanske mest betraktad som egen art; de stå i varje fall varandra ytterst 
nära. Hypolepis rugosula J. Sm. tillhör även Sydamerikas flora (S. Chile, 
J. Fern).), se t. ex. Nat. Hist. J. Fern. II. Slellaria decipiens Hook, har 
samlats på en lokal i Eldslandsarkipelagen (Medd. Göteb. Bot. trädg. II, 
1925) och tillhör alltså den bicentriska gruppen. Geum urbanum var. 
strictum Hook. fil. anges för N. Zeel. med G. magellanicum Comm. som 
synonym; en förnyad jämförelse är önskvärd, och detta gäller också Ta
raxacum magellanicum Comm. För Azorella selago saknas lokalen Falkland, 
vilken fyller en viktig lucka i utbredningen (KVA Handl. 50: 3, 1913). 
Santalacésläktet Mida uppges efter Sprague & Summerhayes bestå av 2 
arter, den ena på N. Zeel., den andra från J. Fern., Santalum fernandezianum 
F. Phil, (numera utdöd), men anm. visade 1930 (Proceed. 4th Pacif. Congr.) 
att denna är en Santalum, som intet har att göra med det monotypiska 
släktet Mida. Släktet Forslera (Stylid.) finns ej i Sydamerika.

Om släkthybriderna mellan Gaultheria och Pernetlya skriver förf. s. 513: 
»That hybrids occur between ... is certain» och nämner efter Burtt & Hill 
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1935 flera exempel. Anm. beskrev och avbildade en sådan hybrid från 
Falkl. i KVA Handl. 53: 3 (1913) och 56: 5 (1916). Av de arbeten av mig 
jag ovan hänvisat till återfinns endast det först nämnda i florans litteratur
förteckning.

Arbetet är tillägnat minnet av »Daniel Carl Solander», men som 
bekant hette han bara Daniel. Han skrev sig Daniel C. för att undvika 
förväxling med farbrodern, Uppsalaprofessorn Daniel S., och C. bety
der Carlsson. Att Sparrman felaktigt skrivs Sparmann är vanligt i ut
ländsk litteratur.

Den nya floran har länge varit efterlängtad av systematikern såväl som 
av växtgeografen. Låt oss hoppas att fortsättningen snart skall följa och 
det oumbärliga verket föreligga i avslutat skick!

C. Skottsberg.

Handbuch der Pflanzenphysiologie, herausgegeben von W. Ruh- 
land. Band XI, Heterotrophie, redigiert von K. Mothes. — Springer- 
Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1959. 1033 s. Pris 248 DM.

Huvudparten av innehållet i band XI av Handbuch der Pflanzenphysio
logie (833 sidor text, inklusive referenser) har samlats under rubrikerna 
»Physiologisch-chemische Fragen der Heterotrophie» (133 s.) och »Biologie 
der Fleterotrophen» (528 s.). Utanför dessa avsnitt står en inledande uppsats 
om biokemiska mutanter och en mindre uppsats om vatten- och mineral- 
saltförsörjning hos hemiparasiter. I slutet av boken behandlas dessutom 
markens och vattnets mikrobiologi samt humus.

Vogel och Bonner behandlar i en koncentrerad uppsats användandet 
av biokemiska mutanter för studiet av metabolismen hos mikroorganismer. 
Här ges en översiktlig redogörelse av metoder för isolering och analys av 
mutanter. Mutantserieanalysen beskrives kortfattat, och fysiologiska före
teelser, som kan uppträda i samband med en mutation, diskuteras och 
exemplifieras. Ett antal väldokumenterade fall redovisas, hos vilka auxo- 
trofin kunnat återföras till avsaknaden av ett enzym hos mutanten. För
fattarna har begränsat sin framställning till aminosyrorna och två vita
miner, nämligen niacin och pantotensyra. Andra mutanttyper har uteläm
nats på grund av »space limitations». Detta uppväges i viss mån av en stor 
litteraturförteckning.

I en kortare uppsats av Kisser diskuteras de för varje mikrobiolog väl
kända principerna för kultivering av mikroorganismer. Här önskar man en 
fylligare lista av referenser till olika kultiveringsmetoder och typer av 
medier, speciellt när det gäller svampar.

Phaff ger en översikt av vissa extracellulära enzym hos bakterier och 
svampar, framför allt cellulaser, amylaser, pektinaser och proteolytiska 
enzym. Arbetet behandlar i huvudsak enzymernas förekomst, egenskaper 
och betingelser för deras produktion. Det är inom dessa områden vår 
kunskap i stort sett ligger, medan exempelvis kännedomen om enzymernas 
bildningssätt, mekanismen för sekretionen och sambandet med organis
mernas genuppsättning är relativt mager. — Ett ämne med stor aktualitet 
är induktion och repression av enzymer. Det behandlas föredömligt klart 
och koncist av Vogel, som själv lämnat viktiga bidrag till denna forskning.
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Kväve-heterotrofin har dryftats av Nielsen, som bl. a. diskuterar 
aminosyreheterotrofi. Den uttömmande behandlingen av tillväxtfaktorer 
har emellertid lämnats till band XIV. Ej heller har temat kolkällor ägnats 
någon separat uppsats.

Pringsheim utreder de från näringsfysiologisk synpunkt svåranalyserade 
men mycket intressanta fagotrofa algerna och flagellaterna. Ett stort av
snitt ägnas åt karnivora växter (Schmucker-Linnemann). Dessa organis
mers heterotrofi belyses med ett rikligt material av ekologiska, morfologiska 
och anatomiska data. Från näringsfysiologisk synpunkt är de emellertid 
nästan helt outforskade.

Under rubriken »Saprophytismus» diskuteras i flera stora uppsatser 
näringsfysiologin hos bakterier och aktinomyceter (Schwartz), heterotrofa 
alger och flagellater (Pringsheim) samt svampar (Lilly). Den sistnämnde 
författaren betraktar sitt bidrag såsom en komplettering med nyare rön av 
de många översikter, som finns tillgängliga över ämnets olika områden. 
Arbetet åtföljes av en fyllig bibliografi.

Ett stort utrymme anslås åt symbios och parasitism. I detta avsnitt ger 
Melin en sammanfattning av mykorrhizaforskningen på dess nuvarande 
ståndpunkt. Dessutom behandlas bl. a. högre och lägre växtparasiter, 
symbios mellan högre växter och bakterier eller aktinomyceter, lavsym
biosen samt symbioser mellan växter och djur.

Jensen diskuterar markens mikroflora, mineralisering av organiska 
ämnen samt ger synpunkter på kvävets kretslopp. Vattnets mikrobiologi 
avhandlas av Schwartz, medan slutligen humus diskuteras av Scheffer 
och Ulrich.

I introduktionen till detta band ges en översikt av terminologin för de 
olika formerna av näringsförsörjning hos växterna. Nomenklaturen är ej 
enhetlig på detta område. Med hänsyn till den växlande praxis man finner 
hos olika författare, är det därför värdefullt att en redaktionell sammanställ
ning gjorts av den terminologi, som användes. Den översikt, som lämnas, 
grundar sig på en terminologi, som framförallt företrädes av Pringsheim 
i handboken. Som en komplettering ges emellertid även en del av de termer, 
som föreslagits vid Cold Spring Harbor Symposiet 1946, och som huvud
sakligen emanerar från Lwoff. Man efterlyser emellertid en något full
ständigare presentation av Lwoffs termer och en översättning av alla 
termer från det ena systemet till det andra. -—- Termen auxotrofi har be
gränsats till att gälla enbart vitamin-heterotrofa former. Detta är i överens
stämmelse med den ursprungliga betydelsen av auxo-heterotrofi (enligt 
Schöpfer) om beteckningen vitamin får betyda tillväxtfaktorer i allmänhet. 
Den kortare formen auxotrofi har i litteraturen nästan enbart kommit till 
användning för biokemiska mutanter av mikroorganismer.

Många av uppsatserna illustreras med fotografier, figurer och diagram, 
vilka reproducerats på papper av god kvalitet. Korrekturläsningen har 
gjorts med omsorg: tryckfel och felaktiga referenser är fåtaliga. Endast en 
författare har i en kortare uppsats gått ifrån den praxis, som är vanlig, 
nämligen att lämna litteraturhänvisningar i den löpande texten, och i 
stället presenterat en bibliografi utan direkt anknytning till sin framställ
ning.
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Liksom i övriga band underlättas användandet av en utförlig innehålls
förteckning och ett omfattande sakregister. Som informationskälla vid ut
forskandet av växternas fysiologi kommer säkert detta band att väl försvara 
sin plats vid sidan av de övriga banden i handboksserien.

Eskil Wikberg.

Handbuch der Pflanzcnphysiologie, herausgegeben von W. Ruh- 
land. Band XVI, Aussenfaktoren in Wachstum und Entwicklung, redigiert 
von C. Melchers. — Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1961. 
950 s. Pris 268 DM.

Växtens utformning är ju resultatet av en samverkan av allt yttre in
flytande med dess mångfald för att inte säga oändligt antal olika faktorer, 
som kan tänkas ha effekt. Inom begreppen klimatiska och edafiska faktorer 
döljs ett hart när obegränsat antal olika agentia, som vart och ett enskilt 
och i samverkan med varandra påverkar organismens utveckling. De 
svårigheter, som på grund av ämnets omfattning en redaktör av en sam
manställning av denna art därför måste ställas inför, framkommer tydligt 
i detta band. Det gäller här framför allt frågan om vilka ämnen som skall 
behandlas, samt hur stort utrymme som skall ägnas de olika kapitlen. Även 
om givetvis en fullständig behandling av detta jättelika frågekomplex är 
det som skall eftersträvas, är det uppenbart, att detta icke är möjligt inom 
det begränsade utrymme, som stått författarna till förfogande. Som följd 
därav måste konstateras, att den äldre litteraturen av många författare 
behandlats mycket styvmoderligt. Detta är beklagligt eftersom den — om 
den inte medtages i stora handböcker som denna — kommer att glömmas 
bort med många onödiga experimentella upprepningar som följd.

Efter upptäckten av nya principer som kan förklara många fenomen, 
vilka tidigare varit omöjliga att tyda, och vars sammanhang varit gåtfulla, 
löper man ofta risken att lägga alltför stor vikt vid de nya upptäckterna. 
Man vill gärna tro att dessa bildar nyckeln till alla tidigare oförklarade 
fenomen.

Ett typiskt exempel härpå utgör auxinerna, som ju efter upptäckten 
gavs rollen som regierare av all slags tillväxt hos de högre växterna. För
hållandena har ju sedermera visat sig vara betydligt mera komplicerade.

I den föreliggande volymen av Handbuch der Pflanzenphysiologie, som 
behandlar ytterfaktorernas betydelse för tillväxt och utveckling, möter 
man ett flagrant exempel på en dylik övervärdering av en ny upptäckt. 
Den i och för sig utomordentligt viktiga upptäckten av det röda ljusets 
morfogena verkningar, tillika med den antagonistiska effekten av mörkrött 
ljus, har utan tvivel klargjort många hittills dunkla sammanhang. Dock 
är det säkert även här så, att förhållandena är betydligt mera komplicerade 
än de hittills utförda laboratorieförsöken givit vid handen.

Under den ganska pretentiösa titeln »Effects of radiation on growth 
and development» redogör Borthwick och Hendricks för det röda och 
mörkröda ljusets betydelse med exempel tagna från det rika experimentella 
material, som samlats sedan fenomenet klargjordes omkring 1952. Artikeln 
är i för sig intressant och välskriven men mycket ensidig. Det förekommer 
en kort sammanfattning av tidigare litteratur inom detta enorma ämnes-

Su. Bot. Tidskr., 56 (1962): 3



486 RECENSIONER

område på ca sex sidor. Detta är en undervärdering av tidigare forsknings
resultat, som knappast är förenlig med syftemålet för en handbok av detta 
slag, särskilt som ljusinverkan på tillväxten som sådan inte behandlas i 
någon ytterligare artikel.

Den föreliggande artikeln berör praktiskt taget bara kortvariga labora- 
torieförsök och behandlar inte mera långsiktiga ljuseffekter som dock är 
av utomordentligt stor betydelse. Som exempel på denna brist i framställ
ningen kan nämnas att begreppen sol- och skuggblad icke finns behandlade 
någonstans i hela boken i samband med ljuseffekter.

I den föreliggande delen av handboken är blandningen av monografiskt 
fullständiga artiklar och artiklar som huvudsakligast behandlar ämnets 
aktuella läge särskilt påtaglig. Till den först nämnda typen bör nämnas 
vernalisationsuppsatserna av Napp-Zinn och Purvis samt Vegis’ synner
ligen omfattande redogörelse över temperaturens roll för frögroning och 
knoppars vegetativa utveckling — tre i sitt slag utomordentliga artiklar. 
Temperaturens allmänna betydelse samt termoperiodiciteten sammanfattas 
av Went och i en välskriven artikel redogör Hartsema för dess betydelse 
för blombildning hos lök- och knölväxter.

Fotoperiodismen behandlas i tvenne artiklar: »The photoperiodic control 
of plant behaviour» (Naylor), samt »Mechanism of the photoperiodic 
process in higher plants» (Lockhart) på tillsammans 108 sidor. Tvenne 
artiklar som f. ö. delvis behandlar likartade frågor. Här borde nog bandets 
redaktör ingripit och samordnat artiklarna mer än som nu blivit fallet.

Inverkan av det kortvågiga ljuset (400-520 mfi) behandlas av Mohr 
samt verkan av UV-ljus av Lockhart och Brodführer-Franzgrote. 
Medan Mohr behandlar sitt ämne från grunden med en synnerligen gedigen 
och omfattande litteraturförteckning, har de sistnämnda författarna i 
huvudsak berört den moderna litteraturen. Gunckel och Sparrow be
handlar inverkan av joniserande strålning. Detta är ett ämne under explosiv 
utveckling. Artikeln är begränsad till icke genetiska effekter. Värdefull är 
här en i tabellform sammanställd sammanfattning av morfologiska effekter 
på olika högre växter. Även metervågornas verkan har fått sitt särskilda 
kapitel (Reinert). Man kan i detta sammanhang konstatera att de av 
Gurwitsch omkring 1925 »upptäckta» s. k. mitogenetiska strålarna, som 
gav upphov till en rik litteratur på inemot 200 uppsatser helt förbigås med 
tystnad i handboken.

För fullständighetens skull återfinnes en artikel om inverkan av vatten 
och fuktighet å tillväxt och utveckling (Wangermann). Man kan ifråga
sätta om det är motiverat med en dylik kortfattad artikel (16 sidor), när 
en hel volym av handboken (III) ägnats vattenfaktorn. Vad som här 
presenteras är dock endast allmänt hållna synpunkter å vattenfaktors be
tydelse i olika sammanhang utan djupare penetration i ämnet.

Vid sidan av mera »diffusa» faktorer såsom ljus och temperatur, där ju 
tidsfaktorn i sambandet med endogen periodicitet också är av betydelse, 
spelar den rent mekaniska påverkan en stor roll vid morfogenesen. I tvenne 
artiklar sammanfattar Gessner effekten av mekanisk påverkan samt in
verkan av det hydrostatiska trycket. Dessa artiklar innehåller redogörelser 
över svårtydbara och ganska litet beaktade fenomen, som kan tänkas få 
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en stor framtida betydelse när det gäller odling av organismer under extrema 
betingelser.

Lika omfattande verkan som t. ex. ljus och temperatur har på växten, 
kan den »kemiska miljön» sägas ha. Ett område under stark utveckling — 
de allelopatiska reaktionerna, dvs. växternas kemiska inflytande på var
andra —, behandlas av Evenari samt inverkan av diverse gaser och lös
ningar av Carr. Denna sistnämnda artikel utgör en sammanställning av 
en mångfald effekter, som utövas av framförallt syrgas och koldioxid på 
speciella reaktioner, på tillväxt och morfogenes i allmänhet. Mycket av 
artikelns innehåll förekommer väl spritt i de övriga handboksbanden på 
skilda ställen där de resp. fenomenen behandlas, men det är dock av ett 
visst värde att få uppgifterna samlade i en artikel med en omfattande lit
teraturförteckning.

Att uppläggningen av de olika uppsatserna i bandet varierar i hög grad 
såväl till form som innehåll, minskar dock på intet sätt värdet av dem sedda 
som fristående monografier. De uppvisar i stort sett mycket hög kvalitet. 
Att författarna genom sin individuella syn på de skilda problemen i flera 
fall ser på dessa utifrån skilda utgångspunkter är också på det hela taget 
en fördel för problemens behandling. Detta är särskilt påtagligt beträffande 
tydningen av det aktuella röda och mörkröda ljusreaktionerna där väl fort
farande uppfattningarna på en del punkter går isär.

När nu detta 16:e band av handboken kommit ut måste man som slut
omdöme trots det framförda anmärkningarna, konstatera att det är en 
värdefull volym, som är en ovärderlig litteraturkälla och en guldgruva att 
ösa ur vid inträngandet i de mest skilda problem.

H. I. Virgin.

The Chemistry of Natural Products, ed. by the International 
Union of Pure and Applied Chemistry.—London, Butterworths. 1961. 
Pris 70 sh.

Progress in Organic Chemistry, 5, ed. by J. W. Cook and W. Car- 
ruthers. — London, Butterworths, 1961. Pris 50 sh.

Phytochemistry, an International Journal of Plant Biochem
istry, Vol. 1, No. 1. — Pergamon Press, Oxford, London, New York, 
Paris. Oct. 1961. Annual subscription for individuals 70 sh.

Den organiska kemin var från början studiet av de ämnen som före
kommer i levande varelser. Med ökande kunskap kunde den omdefinieras 
som kolföreningarnas kemi, och mycket arbete ägnades åt studiet av för
eningar som endast förekommer i de kemiska laboratorierna. Intresset för 
naturprodukterna har naturligtvis alltid kvarstått, men en viss vågrörelse 
i dess intensitet synes dock föreligga. Ett uppsving kom i början av 1900- 
talet till följd av insatser av män som Willstätter, Emil Fischer och 
Perkin, och ett annat som vi bevittnar för närvarande har säkerligen sin 
rot i de revolutionerande nya metoder för isolering, identifiering och struk
turbestämning av små mängder komplicerat byggda substanser, vilka nu
mera står till buds.

Det är väl därför också följdriktigt att en avsevärd del av symposiet 
»The chemistry of natural products», som avhölls i Australien i augusti 1960
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i närvaro av bl. a. A. Todd, A. Stoll och R. Robinson, ägnades åt meto
diska frågor. H. W. Thompson (Oxford) behandlar fysikalisk-kemiska me
toder för undersökning av naturprodukter med tyngdpunkten på röntgen
analys, ultraviolett- och infraröd-absorption, »nuclear magnetic resonance 
spectroscopy» och optisk vridningsdispersion. Det sistnämnda området 
behandlas också av specialisten framför andra C. Djerassi (Stanford, Calif.), 
och principerna för de röntgenanalytiska metoder som numera används för 
kartläggningen av organiska molekyler upp till myoglobinets storlek be
skrivs mera i detalj av A. McL. Mathieson (Melbourne).

En beskrivning av totalsyntesen av klorofyll (R. B. Woodward, Cam
bridge, Mass.) är av aktuellt växtfysiologiskt intresse, och i övrigt må näm
nas artiklar om alkaloider, actinomyciner, terpenoider och steroider, bak- 
terie-lipider, och om polyisoprenoidernas biosyntes. N. A. Sörensen 
(Trondheim) beskriver förekomsten av polyacetylener i ett antal composi- 
téer, och gör därvid en ansats att i H. Erdtmans anda värdera resultaten 
ur »kemiskt taxonomisk» synpunkt.

Femte bandet av »Progress in organic chemistry» innehåller, jämte 
artiklar om oxidationsprocessernas mekanism (homolytiska oxidationer, 
hydroxylering av fenoler), åtskilligt av mera direkt biologiskt intresse. C. R. 
Ricketts beskriver dextranets kemi, J. A. Barltrop (Oxford) och N. A. J. 
Rogers (Birmingham) de högre terpenoidernas kemi och terpenernas bio
syntes, samt T. Nozoe (Sendai, Japan) de sjuringade troponerna och tro- 
polonerna, dit bl. a. colchicinet hör.

Ett tecken så gott som något på det nuvarande uppsvinget i intresset för 
naturprodukternas kemi är att växtkemin nyligen fått en egen tidskrift, 
»Phytochemistry», vilken utges av T. Swain, Cambridge, med hjälp av en 
månghövdad redaktionskommitté. Första häftet innehåller många upp
satser av intresse för växtfysiologerna: om tryptofan-syntes i korn, om 
rhamnos-syntes i bovete, om kinetin-inducerad transport i blad, om alkaloid- 
omsättningen i Conium maculahim, etc.

Börje Åberg.
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Raunki/Er, G., 1912: Measuring-apparatus for Statistical Investigations 
of Plant-formations. — Bot. Tidsskr., Bd 33, H. 1. Kobenhavn.

Citeras två eller flera avhandlingar av samma författare och med samma tryckår, 
betecknas de med a, b, c etc. Dessa beteckningar införas omedelbart efter tryckåret; 
i texten enligt exemplet: »(Raunki/er 1912 a, s. 45)*, i litteraturförteckningen: 
»Raunkiasr, C., 1912 a:------- ».

Med avseende på stilblandningar gäller:
1. Personnamn, även auktorsnamn, sättas med Kapitaler (understrykas i manu

skriptet med två streck).
2. Latinska växtnamn 1 text och figurförklaringar sättas med kursiv stil (under

strykas med ett streck).
Text, som skall spärras, understrykes med en bruten linje (------- ).

Illustrationer bifogas manuskriptet i sådant skick, nit de omedelbart kunna kllcheras. 
Retusch betalas ej av tidskriften, ej heller montering av planscher eller samman
ställning av textfigurer, som omfatta flera smärre bilder.

För klichering avsedda fotografier utföras i svart-vitt på blankt papper.
Figurer i texten numreras med arabiska siffror och förses med kort förklaring. Sam

manföras flera bilder under samma figurnummer, betecknas de enskilda bilderna med 
bokstäver, ej med siffror.

Planscher numreras med romerska siffror (en nummerföljd för varje uppsats). 
Omfatta de flera figurer, numreras dessa med arabiska siffror (en nummerföljd för 
varje uppsats, ej för varje plansch).

I tidskriftens ärenden träffas redaktören efter överenskommelse, måndagar och 
tisdagar kl. 14—15 på Riksmuseets Botaniska Avdelning (tel. 3212 19, växel).

Manuskript, korrektur och skrivelser angående uppsatser sändas till redaktören 
under adress: Riksmuseets Botaniska Avdelning, Stockholm 5 0.

Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får icke äga rum.

Redaktionen.
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