
G. Einar Du Rietz, Fältdagbok V, utdrag. 

 
 

23/6 1914 

Midsommarafton. Sov till kl. 11. Gick ner till basgumman och åt middag. Kaninstek. Satt och slöade 
hela eftermiddagen. 
Varmt och relativt lugnt. 

 
24/6 1914 

Hällregn hela natten. Kl 9 kom en fiskarmotorbåt för att föra oss över till Figeholm. Nordvästlig bris. 
Litet sjö i början. 

Regn. - Rätt roligt att se Kalmarsund från en ny sida. Måste medges att det är vackert även i oväder. 
Tunga gråa moln över hela himlen. Öland som en knappt skönjbar rand vid horisonten och Jungfruns 
mörka, dimhöljda kupol försvinnande bakom oss. – Men i sådant väder blir längtan norrut allt 
starkare. Kanske mest därför att luften, molnen och landskapets konturer påminna om ett 
fjällandskap i regnväder. När Figeholmsskären började synas tydligare, gav verkligen den låga 
stranden med dimmig granskog/en/ nästan intryck av t. ex. Ånnsjöns strand med av moln helt 
insvepta fjälltoppar. Satt naturligtvis och gjorde upp storartade planer för nästa års 
Lapplandsexpedition. Slutet av sommaren: Mo - Bodö - Sulitelma - Kvickjock - Aktsek - Sjöfallet - 
Kebnekaise - Abisko. Jojo! 
Figeholmsskären av samma granit som på Jungfrun. Samma lavbälten och samma fysiognomi. I 
Figeholm mötte droska och efter en halvtimme voro vi vid Fårbo. Vackert väder på eftermiddagen. 
Åt och drack! Mycket trevlig dag. 
 
Växter vid Fårbo 
Triodia, Hypochoeris maculata, Veronica officinalis, Luzula multiflora, Polygala vulgaris, Nymphaea, 
Nuphar, Viscaria, Trifolium arvense, Potentilla argentea, ljung, Spergula vernalis, Antennaria, Aira 
flexuosa o caespitosa, Dryopteris Filix Mas, Alchemilla filicaulis o pubescens, Hedera, Poa annua, 
Ranunculus acris, Rumex acetosa, Veronica Chamaedrys, Scrophularia, Alchemilla alpestris, Pulsatilla 
vernalis (åsen allm), Polypodium, Pteris, Chamenerion, Pulsatilla vernalis, Geranium Robertianum, 
Verbascum nigrum o Thapsus. 
 

25/6 1914 
”Trapa natans, Siönöt, har fordom växt i myckenhet uti Bosiön, Hemsiön och Elmten på Sulegångs 
ägor, men blifvit i senare åren genom de så kallade Pulls eller dempnoten uprykt och utrotad, att nu ej 
fins et enda stånd qvar. Skada att denna så sällsamme örtväxt ej längre fick befrukta våra insjöar." (Ur 
"Försök Til En Historisk och Ekonomisk Beskrifvening öfver Misterhults Församling belägen i 
Linköpings Stift och Kalmare Höfdingdöme". Okänd författare, troligen någon huskaplan på någon 
av herrgårdarna. Årtal okänt, antagligen början av 1800-talet, säkert före 1813.) 
 
Trästen (sjö) 
Nymphaea, Nuphar, Equisetum fluviatile, vass, Menyanthes, Comarum, Ranunculus Flammula, 
Myrica, Salix cinerea, al, Pedicularis palustris, Alisma, Carex vesicaria, rostrata, Eriophorum 
polystachyum, Lythrum, Potamogeton natans, Scirpus lacustris, Potamogeton lucens, Carex 
lasiocarpa, Naumburgia. 
De lokaler, där Trapan fordom vuxit och där nötter hittats massvis, äro grunda vikar med dybotten, 
strax utom Lacustris-bältet, sålunda i och strax utanför näckros-associationen. 
Blocken vid sjön med ett översvämningsbälte med  
Bacidia inundata 
Dermatocarpon fluviatile 
Aspicilia lacustris 



Placynthium 
Leptogium caesium 
och ett stänkbälte med 
Lecanora saxicola 
Dermatocarpon miniatum 
Collema flaccidum 
Aspicilia mazarina 
Physcia caesia 
Rhizocarpon geminatum 
– ” –amphibium 
Caloplaca latypea 
Lecidea ferruginea 
Diploschistes scruposus 
Porina lectisssima (skugg. blocksida)  
På blocken något högre 
Haematomma coccineum  o  cf.  
Lecidea fuscoatra 
Lecanora atra 
Dagen god, fastän förmiddagen regnig. Undersökte den gamla Trapa-sjön Trästen. Hade tyvärr för 
dålig skrapa, en skopa på långt skaft. Fick därför endast upp delar av nötter. 
 

26/6 1914 

Avreste från Fårbo kl. halv 10. I Figeholm väntade motorbåten Aspö, en stor, ståtlig farkost. Ganska 
bra sjö. Sydlig. 
Regn då och då. 
Växter vid vägen till Figeholm: Geran. Lucidum, Melam. Nemorosum, Hottonia m.fl. 
Kl. 1215 landade vi i Lervik. 

På eftermiddagen kom 4-8 stenhuggare och hemsökte oss. Hade brännvin och konjak från land. Fylla. 
Henning Johansson, vart ju ganska full. Vi andra d :o. Följde med dem över till sydsidan sedan. -- 
Fyllan tog bort civilisationens hinna fullkomligt. 

 


