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Reseberåttelse 

afgifven af Regnellske stipendiaten dooenten Simon 
Bengtsson for en zoologisk resa till Umeå 

Lappmark 1903. 

Undertecknad får Mrmed vordsalllt afgifV'a foljande be-
, rattelse. ofver den res.a till norra Sveriges fjålltrakter for stu

derande af Ephemerider ock Plecopterer, hvartill jag under 
. f6rlidet ··år satts i tillflille genom .det af K. Akademien från 
ltegnells zoolog. gåfvomedel mig tilldelade understlJdet. ·• 

Om forekomsten och utbredningen i nordliga Sverige af 
dø former, som vårt land ltger af ifrågavarande båda insekt
grupper, flireligger i litteraturen så godt som intet medde
lande utofver hvad sotn innehfilles i J: W. ZETTERSTEDTS ln-
secta lapponica af år 1840. Sedan jag flir under9okning af 
de8St:i. samma grupper i aodra och mellersta Sverige 11nder de 
sist& .fem åren dels på egen bekostnad, dels med understod af 
K. Akademien f'6retagit talrika resor och lyckats hopbringa 
ett ganska hetydligt material, syntes det mig dltrllir onskligt 

\,t.t , blifva i tillflllle få besoka !tfven vårt lands nordligare 
'$teit:.- sllrskildt fjlllltrakterna, llir att i någon mån soka vidga 

~ vål' kinnedom om dftr forekommande fo:rmer. Vid valet af 
1' 

mål ftlr resan · ~slot jag af flera skill att stannar V'id Urne 
~ lapprnark och ·att i frli.msta ·rummet ll.gna min uppmltrk
~ samhet åt de ofre, nordvilstra delarne af densamma, i 
~. omgif'.ningarna kring Ume ltlf -Ooh dess kiillsjoar, hvilka 
~! . trakter voro i entomdlogiskt hltnseende så godt som· all-

''.~s oundersokta. Vil.I h.ade Urne lappmark i entomoløgiskt 
S~ fllrut berests af'proff. ZETTERSTEDT ocb DAHLBOM år 1832, 
af ··P,rof. P. W AHLBERG år 1845 samt senast år 1856 af prof. 
BoHEMAN i s!tllskap med då var. studeranden, sedermera lektor 

'..A. E. HOLMGREN. Af dessa forskare bade endast de bagge 
' · tnitmnde utstrttckt fltrden så långt som till ,.æftrna S-Ocken, 

;:'1· 
·" 
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Undertecknad får harmed vordsamt afgifva foljande be
rattelse ofver den resa till norra Sveriges fjiilltrakter for stu
derande af Ephemerider och Plecopterer, hvartill jag under 
forlidet år satts i tillfalle genom det af' K. Akademien från 
Regnells zoolog. gåfvomedel mig tilldelade understodet. 

Om forekomsten och utbredningen i nordliga Sverige af 
de former, som vårt land ager af ifrågavarande båda insekt
grupper, foreligger i litteraturen så godt som intet medde
lande utofver hvad som innehålles i J. W. ZETTERSTEDTS ln
secta lapponica af år 1840. Sedan jag f6r undersokning af 
dessa samma grupper i sodra och mellersta Sverige J,mder de 
sista fem åren dels på egen bekostnad, dels med understod af 
K. Akademien f6retagit talrika resor och lyckats hopbringa 
ett ganska hetydligt material, syntes det mig darfor onskligt 
att blifva i tillfalle få bes6ka af'ven vårt lands nordligare 
delar, sarskildt fjalltrakterna, for att i någon mån soka vidga 
vår kannedom om dar forekommande former. Vid valet af 
mål for resan besl6t jag af flera skal att stanna vid Ume 
lappmarlc och att i f'riimsta rummet agna min uppmark
samhet åt de ofre, nordvastra delarne af densamma, i 
omgifningarna kring U me alf och dess kallsj6ar, hvilka 
trakter voro i entomologiskt hanseende så godt som all
deles oundersfikta. Val hade Urne lappmark i entomologiskt 
syfte forut berests af proff. ZETTERSTEDT och DAHLBOM år 1832, 
af prof. P. W AHLBERG år 1845 samt senast år 1856 af prof. 
BoHEMAN i sallskap med dåvar. studeranden, sedermera lektor 
A. E. HOLMGREN. Af dessa forskare hade endast de bagge 
sistnamnde utstriickt farden så långt som till Tarna socken, 
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gransområdet mot Norge, och af denna hade endast den sr>dra 
delen, narmaste omgifningen kring Tarna kapell, af dem nar
mare undersokts, medan den ogynnsamma vaderleken hade 
medgifvit blott en 3-4 dagars tur till de norr darom be
lagna trakterna. Dessa sistnamnda skildras af prof. BoHEMAK 
i hans till K. Akademien afgifna reseberattelse »Till Lapp
lands entomologi» (Of'vers. af' K. Vet.-Akad. Forhandl. 1857 
sid. 15 f.) sålunda: »en rikare och yppigare vegetation an har 
har jag ingenstades forut sett i våra f'.jalltrakter. Lokalen 
var hogst omvaxlande . . . . .» »Min ofvertygelse», tillagger 
han, »ar numera, att de ofre delarna af' Umeå Lappmark, 
emellan Tarna och norska gransen, aro sardeles fortjanta af 
vidare undersokningar, forvissad som jag ar, att resan, utf'ord 
under gynnsamma vaderleksforhållanden, skall liimna en skord 
af nya former, långt rikare an den jag lyckats hemfora.» 
Min resa kan darfor i viss mån sa.gas utgora en fortsattning 
och komplettering af de af ofvan namnda entomologer fore
tagna undersokningarna af ifrågavarande lappmark. 

Som jag forgafves sakte erhålla lampligt sallskap, fore
tog jag resan på egen hand. 

Min resplan, sådan jag fore afresan från Lund hade upp
gjort den, var att från Stockholm begifva mig omkr. den 15 
juni sjoledes till Umeå och <larifrån ±"Olja Urne alf uppåt till 
Tarna. Den 11 juni lamnade jag Lund och tog v1igen forst 
till Varmland (dit jag foljde min familj). Kort efter ankom
sten dit traffades jag emellertid af ett recidiv af en sjukdom, 
som redan i maj hade bundit mig vid sangen ett par veckors 
tid, hvarigenom min afresa mot uorden tyvarr hlef fordrojd 
med nastan tvenne veckor. I tanke att utvecklingen troligen 
hann blif'va for långt framskriden, innan jag nu, med full
foljande af den uppgjorda resplanen, kunde hoppas anlanda 
till de trakter, som skulle utgora mitt hufvudsakliga verk
samhetsfalt, och till någon del afven af halsoskal, nodgades 
jag tillika andra min resplan darhan, att jag beslot i stallet 
taga den .kortare vagen ufver Norge och från Ranenfjord i 
N ordlanden soka mig inåt svenska sidan till 'rarna. 

Om morgonen den 25 juni antradde jag sålunda från Ar
vika min fard på jarnvag forst till Kristiania, dar jag kom
pletterade min utrustning. Afreste harifrån foljande dag 
med hurtigtåget till Trondhjem, dit framkomsten skedde den 
':27 på f. m. Afgick harifrån kl. 12 midd. samma dag med 
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det Nordenfjeldske Dampskibselskabs ångare »Olaf Trygvesøn» 
till Mo vid Ranen~jord i Nordlanden, dit jag anlande, efter 
en synnerligen behaglig resa, månd. den 29 juni vid mid
dagstiden. Har borjade det arta sig tamligen motigt for mig. 
Någon skjuts stod icke att få hvarken denna dag ej heller 
den foljande, hvarfor jag nodgades kvarligga har till den l:e 
juli. På grund af den å ~jallet sedan ett par dagar pågående 
starka snosmaltningen vågade ingen namligen for narvarande, 
svarades det, riskera hast och åkdon, och det var forst sedan 
postiljonen från Umbugten på tisdags kvall den 30 juni an
landt och medfort lugnande underrattelser, som jag lyckades 
få skjuts betingad till foljande morgon. 

Under nastan hela uppehållet i Mo regnade det, men 
gjorde jag dock mellan regnskurarne mindre exkursioner i 
omgifningarna. Vegetationen var har tamligen framskriden. 
Af vaxter, som blommade, antecknades, forutom de nedan aii
forda, Ribes rubrnni, 11rientalis europæa, Cornus stieeiea, Rag
gen m. fl.., af hvilka Cornus forekom i stor mangd i skogarne 
och sedan allmant (långt upp på fJallet) under vagen mot 
Umbugten. Af Ephemerider och Plecopterer kunde inga upptac
kas, men fångade jag några få humlor, naml. Bombus serimshira
nus K. (på Vaeeinium vitis idæa), B. pratorum L. (på Geum 
rivale och Rhinanthus) och B. agrorum var. aretieus DAHLE. 
{å 'T1'ifohum pratense och Rhinanthus) samt en parasithumla 
Psithyrns vestalis FouRCR. -- af samtliga endast ~- I skogen norr 
om kyrkan svarmade for tillfallet den lilla vackra Cryptus hifu
rnatus THOMS., men lyckades jag traffa endast 1 ~ af den. 

Den 1 juli om morgonen afreste jag från Mo till Umbugten 
vid Ofver-Umans norra anda, 40 kilom. vag. Resan denna dag 
gynnades af godt vader. Uppe på fjallet var annu ganska vinter
likt: på flera stallen fanns annu ganska mycket sno och på några 
sjoar låg delvis is. Marken var mestadels gråbrun och bjorkarna 
till stor del annu icke utslagna. Vid Rodvands fjallstuga, hvarest 
betades en timme, tog jag på vaggarna (å lasidan) en del små
mygg samt under stenar. 2 ex. af Patrobus clavipes THOMS" annn 
halft domnade af kyla - de enda insekter, som kunde dar påtraf
fas. Kl. 1/2 5 e. m. skedde framkomsten till Umbugten. Har kandes 
hela tiden kallt, riktigt vinterlikt. Forst den 26 juni hade 
skogen (nteslutande bjork), sades det, borjat gronskas har, 
och den 29 juni bade kreaturen kunnat utslappas forsta gån
gen i år, hvilket ansågs mycket sent. Har odlas ingenting, 
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icke ens potatis. Kort efter framkomsten hit borjade regnet 
igen och detta holl sedan i sig under tiden for min vistelse 
har. Att under dylika forhållanden stanna kvar har någon 
dag var uppenbarligen intet skål. Jag langtade att fortast 
mojligt komma langre soderut och afreste darfor fOljande dag 
vid 2-tiden på e. m. med båt ofver Stora Umvatten till Stri
masnnds fjallstnga, 2 1/4 mils rodd, dit ankomsten skedde kl. 
1/2 7 på kvallen. Ungefar 1/2 mil från Umbugten passeras 
riksgriinsen, och befann jag mig darfor nu i Sverige. Farden 
var långt ifrån behaglig, blåste och regnade gjorde det, rundt 
omkring stodo hoga snofjall, bl. a. sågos de vilda Oxtinderne 
på norska sidan, och under och omkring en var det iskalla 
vattnet -- jag fick profva på, att man icke alldeles okritiskt 
bor folja turistskribenters råd af' en mojligast li:Ltt och enkel 
ekipering for sin kroppshydda under sådana farder, ty kylan 
kantles verkligen intrangande. Tack vare den viinlighet, som 
har i Strimasund visades mig af ingenior Knut Lidblom från 
Umeå, hvilken hade anlandt hit foregående dag och for .de 
narmaste veckorna tagit sin station harstades i och for af
vittringsarbeten i trakten, var jag snart åter rekreerad. Af 
honom, som nu under lO:e sommaren uppeholl sig har uppe i 
Lycksele lappmark, erholl jag en mangd goda råd och upp
lysningar for fortsattningen af min resa, af hvilka jag sedan 
hade mycken nytta. 

Den 3 juli fortsatte jag på morgonen f'ar<len, l 3/4 mil, 
på Of'ver-Uman till Umfors nybygge. Har hade jag amnat, 
foljande prof. BoHEMANS råd i hans reseberattelse (anf. st. sid. 
23), att taga min hufvudstation. Men, såsom redan ingenior 
Lidblom hade forutsagt mig, visade detta sig vara omojligt 
nu åtminstone, emedan de fyra nybyggare, som har finnas, 
hade alla sin lilla stuga (jamforliga med de anspråkslosaste 
torpstugor neråt landet, t. ex. i Varmland) full af arbetare, 
hvilka har inkvarterat sig under tiden for den i trakten just 
nu pågående anlaggningen af den nya vagen från Tarna by 
till Of'ver-U mans strand (U mfors ). Emellertid aftalade jag 
vid detta tillfalle med Johan Peter Nilsson darstiides, den 
ende nybyggare som sades aga en kamma.re att tillgå utof
ver husets eljes enda rum, om att få inlogera mig hos honom 
senare på sommaren i och f'or undersokningar i trakten. Rå
som redan nu kan namnas, yppade sig hartill tyvarr aldrig 
något tillfalle, enar vagarbetet, som skulle vara fardigt och 
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afsynadt den 15 juli, annu vid min afresa från orten icke 
var slutfordt. Denna vaganlaggning var mig ofver hufvud 
under min resa till stort men, såsom framgår afven af det 
foljande. 

Jag fortsatte så, efter en timmes uppehåll, till Klippen, 
1 1/4 mil, som rnåste passeras till fots. Tvenne af ingen. Lid
bloms karlar, som medfoljt från Strimasund, medfoljde fort
farande for transporten af mina saker. Vagen var på sina 
stallen ratt svår att passera på grund daraf att vagtrummor 
m. rn. ofver backar och alfvar annu fierstades saknades. Som 
vadret emellertid var soligt och godt, var strykhåfven moj
ligast ofta i verksamhet, och jag lyckades insarnla flera Ple
copterer, ett par Bombi m. m. Åfven har vid Klippen, dar 
schaktmastaren 0. Sander, som hade ledningen af' vaganlagg
ningen om hauder, for sommaren var bosatt, visade det sig 
af samma anledning som vid Umfors omojligt att for narva
rande taga sitt uppehåll. 

De 5/s mil, som annu återstodo fram till Bjorkfors, till
ryggalades i båt på Uman (Urne alf), hvarunder man har att 
till fots passera en liten mårka vid Syterbackens utlopp. 

Vid 1/2 8-tiden på kvallen skedde framkomsten till Bjork
fors. ,Jag fick har, såsom ingen. Lid blom hade stallt i utsikt, 
ett godt logi hos kommunalstammoordforanden Johan Berg
lund och hade sedan under hela tiden for min vistelse i Tarna 
min hufvudstation forlagd har. Bjorkfors lampade sig ock, 
håller jag fore, synnerligen val dartill, for mitt speciella 
anda:rr!.ål sakerligen battre t. o. m. an både Umfors och Klip
pen, belaget som det ar strax vid Urne alf, som har just ut
vidgar sig till en mindre sjo, och med fl.era nedfallande bergs
backar i narmaste grannskap samt med jamforelsevis latt. 
till trade till kringliggande vattensystem: Tangvattnet, Vestan
sjo, Jovattnen, Bjorkvattnet m. fl. sjoar. Bjorkfors utgor den 
fornamsta byn i Tarna socken och har den storsta arealen 
uppodlad mark, dock odlas endast potatis, hvarforutom en 
ymnig grftsskord erhålles å myrangarna. Vintern bade har 
i Tarna varit ovanligt rik på nederbord och snon had~ pac
kat sig i valdiga drifvor, hvilket ha.de med sig, att våren 
var ovanligt sen och kall har, och det var, sades det, forst 
under den sista veckan fore min ankomst som det egentligen 
hade borjat blifva gront. Ofverallt på de omgifvande fjallen, 
som har resa sig ganska hoga och imponerande - Stuorevare, 
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det hogsta fjallet i Vasterbottens lan, Artefjallet med sina 
toppar o. s. v. - låg nu och hela sommaren ganska mycket 
sno, och vegetationen fOretedde annu endast en ringa utveck
ling. Denna var, såsom allmant sades har, t. o. m. mycket 
senare an vid motsvarande tid i fjol. Af vaxter, som under 
de forsta dagarne efter min ankomst sågos i blom, må an
tecknas: Caltha palustris, 1'araxacwm officinale, Vacciniiim 
myrtillus, Cornus succica, en del Viola-arter m. fl., hvaremot 
Trollius eicropæus, Melandrium silvestrn, hvilka båda fore
kommo allmant å myrangarna, Geum rivalc, Rubus arcticus 
o. a. endast i enstaka exemplar annu voro utslagna. Salices, 
som natvrligtvis funnos representerade i talrika arter, såsom 
n-igricans, phylicifolia, caprea, lapponum, glauca m. fl., syntes 
i de fiesta fall, besynnerligt och forargligt no·g, redan yara 
utblommade. Af Pilar sågos enstaka trad af anda till 8-10 
meters hojd och med en stam, hållande fullt 1/2 meter i ge
nomskarning. Den egentliga tradvegetationen utgores eljes 
af bjork, som bildar skogarne, samt en och annan inblandad 
AL Hagg och Ronn, men dessa i allmanhet endast i busk
form. Barrtrad saknas har vid Bjorkfors fullstandigt. 

Vadret, som under sista dagsleden till Bjorkfors hade 
varit ratt varmt och soligt, slog genast efter min framkomst 
hit om och fortfor sedan, med afbrott endast af 4-5 dagar, 
anda till den 20 juli att vara sardeles kallt och regnigt och 
b1åsigt, oftast med regn hela dagen. Temperaturen uppgick 
harunder flera dagar ej till mer an + 4-5° C., hogst 8-10, 
och sjonk om kvallen mycket ofta ner till + 2 a 3'. Att 
dessa ogynnsamma vaderleksforhållanden skulle i hog grad 
både hammande inverka på insekternas utveckling och fram-

. komst och forsvåra insamlingarna, ar gifvet. Som exempel 
på, huru faga lamplig vaderleken ofver hufvud var for in
sektinsamling under <lessa forsta 14 dagarne, kan anforas, 
att t. o. m. dagar med jamforelsevis godt vader traffades un
der barken af trad ej sallan hvarjehanda phyt,hophaga cole
optera ( Gonioctcna-arter), mindre Tenthredinider, parasit
steklar m. m., som lågo dar (annu i vinterdvala?) halft dom
nade af kyla. 

Under dessa båda f'Orsta veckor, som jag hade mitt uppe
håll har, foretogos flitigt utflykter, langre och kortare, i om
gifningarna, så ofta som vadret ej alldeles omojliggjorde det, 
och min uppmarksam.het var alltid och i framsta rummet 
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naturl. riktad på insamlandet af representanter for de båda 
grupperna Ephemerider och Plecopterer. Resultatet af in
samlingarna var dock for dessa gruppers vidkommande, sar
skildt den forra, under hela denna tid ganska klent. Af 
Ephemerider kunde sålunda under de tre, fyra forsta dagarne, 
oaktadt fiitigt håfvande å liimpliga lokaler, ingen enda upp
spåras, och det var forst efter ett par soliga och relatiYt 
varma dagar (den 6-7 juli) som ett forsta enstaka exemplar 
den 8 juli till min stora gladje ofverkoms. Afven de fol
jande dagarne stannade ett och annat individ, men alltjamt 
blott af en eller två olika arter, i håfven. Af Plecopterer, 
hvilkas utveckling af den kalla vaderleken nog vida mindre 
påverkades, samlades daremot redan ifrån forsta dagen ej så 
få och i flera species. 

Det olampliga vadret tvang mig ofta både nu och senare 
att vanda uppmarksamheten och samlingsifvern afven åt an
nat hål], till andra insektgrupper, som mindre influerades 
af vader och vind, så sarskildt till grupp. Collembola. Såval 
under stenar, mossa och trabitar m. m. å marken som under 
barken och laf"var å trad o. s. v. traffades <lessa i stor mangd, 
och lyckades jag att från min resa hemfora af de1ma ord
ning ett material af cirka 2,000 individer. -- En insektgrupp, 
som kring Bjorkfors afvenledes var ganska rikligt foretradd, 
mer ån å någon annan af mig under resan besokt lokal, var 
humlorna (Bombi), och då jag under senare åren agnat åt 
dessa vackra och intressanta djur ett fiitigt studium, hvaraf 
jag haft tillfalle att nyligen i K. Akaderniens Arkiv for 
zoologi afven frarnlagga en del af resultaten, låg ju nara att 
skauka åt dem också mitt intresse. Under de få varma och 
soliga dagar, som infollo under denna forsta tidsperiod, voro 
de i liflig verksamhet och besoktes af dem nu isynnerhet 
blommorna af 1'araxacum och Rubus arcticus. De aTter, som 
har allmannast forekommo, voro Bombus scr,imshirantÆs K., 
B. pratorum L. och B. terrestris L., alla ungefar i lika indi
vidantal, darnast kornmo B. lapponicus :F. och B. kirbyellus 
CuRT. Sparsammare foretradda voro B. agrornrn :F. var. cti'c
ticus DAHLll., B. hypnorum L. och B. mastrucatus GERST. samt 
vid denna tid annu B. consobrinus DAHLE. Denna sista flog 
nu utom å Taraxacum endast å Melandrium silvestre, senare 
på sommaren såg jag den uteslutande besoka Aconitum lycoc
tonum och Geranium silvaticimt. JJ. alpinus L. iakttog jag 
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blott i helt få individer. Af sållsyntheter, som jag tog har, 
fortjanar nåmnas den forut, såvidt jag kanner, endast vid 
Kalix alf (af w AHLBERG) samt af BOHEMAN vid Ikorntrask 
och vid Lycksele antraffade B. hypnorum L. var. cingulatus 
W AHLB., en ny, forut okand, utmarkt varietet af B. alpinus 
L. samt den sallsynta parasithumlan Psithyrus lissonurus 
THOMS., hvilken sistnamnda ar, såsom jag vid tillfalle skall 
framlagga, en från Ps. quadricolor LEP. (sylvestris THoMs.) val 
skild art -- samtliga i blott ett enda exemplar. Parasithum
lorna voro i ofrigt representerade endast af Ps. vestalis FouRcR. 
- De biologiska iakttagelser ofver humlorna, som jag i ofrigt 
lyckades samla, må har lampligen forbigås, då de torde komma 
att inflyta i ett andra meddelande af mina »Studier och iakt
tagelser ofver humlor», som jag hoppas inom kort kunna pn
blicera. 

Den 20 juli syntes, till min outsagliga gladje, ett om
slag i vadret vilja intrada, och dagen darpå den 21 var ett 
riktigt »onskevader» med helt klar himmel, lugnt och soligt 
och med anda till 15-16 ° 0. i skuggan, den varmaste dagen 
hittills denna sommar dar uppe. Insekterna borjade nu också 
mera allmant framkomma. Flera Sågsteklar och andra hy
menoptera samt diptera, som forut icke iakttagits, erhollos i 
håfven, afvenså ett par Trichopterer, en grupp hvaraf jag un
der hela resan mot min formodan endast lyckades ofverkom
ma ytterligt få former. 

Då afven den 22 juli ingick med samma strålande vackra 
vader, beslot jag att i dag foretaga min lange planerade fard 
soderut, till .Jovattensdalen och Bjorkvattnet. Jag begaf mig 
darfor i vag efter middagen, med Vestansjo nybygge, belaget 
vid sjon med samma namn, som narmaste mål. De fem forsta 
kilom. tillryggalades i båt på Urne alf till »Portem, hvari
från nara 5 kilom. återstodo, hvilka passerades till fots. 
Framkom på kvallen till Vestansj o, <lar ett passabelt lo gi 
erholls hos åboen Gust. Johansson. Jag ofverraskades har 
under en kort exkursion utefter sjostranden samma kvall af 
att tra.ffa hvitsippor och haggen i full blom, visserligen vid 
sidan af Trolliits europæus, Geranium silvaticurn och Astraga
lus alpinus (talrik), också blommande. Vegetationen kring 
Vestansjo var eljes densamma som vid Bjorkfors, om an nå
got litet mera framskriden i utveckling. Så stod den ståt
liga Aconitmn på soliga stallen å ~jallsluttningarna nn del-
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vis utslagen, afven Bubus saxatilis m. fi. hade borjat blomma. 
Nere i omgifningarna af sjon, i backdalar m. m. håfvades 
fiitigt och upprepade gånger efter Ephemerider och Plecop
terer, men under de nt:ira tre dygn, jag har uppeholl mig, 
blef skorden af dessa grupper dock på det hela tamligen klen, 
åtminstone kvantitativt sedt. Daremot stannade samtidigt 
under afhåfvandet af vide- och bjorkbuskarne om kvallarna 
(aldrig eljes) ett icke ringa antal Podurider i håfven. Af 
intressantare fynd, som i ofrigt gjordes har, fortjanar om
namnas den storsta och ståtligaste af våra humlor, Bombits 
hyperborcus ScHONH., hvaraf 1 ex. togs å Geranium silvaticum, 
ratt långt nere på s. 5. sluttningen af fjallet Gieravaro -
det enda individ af denna sallsynta art, som jag såg under 
hela resan - samt ett exemplar af den for Skandinaviens 
fauna nya och forut endast på Alperna antraffade Bambus 
Gerstå:ckeri MoRAW. (opulcntus GERST.), som allmant anses vara 
en från consobrinus DAHLB. specifikt skild art, hvilket dock synes 
mig tvifvelaktigt. Den togs tillsammans med denna sist 
namnda på Acondum å samma lokal som hyperboreus. - Un
der hela vistelsen vid Vestansj o gynnades jag af det harli
gaste vader. 

Fortsatte vid middagstiden den 25 juli med båt 9 kilorn. 
till Nedre J ovattnet, hvarvid forst en kortare mårka (»Jo
vands mår ka») på 1 1 /2 kil om. passerades. Fick har lo gi i Joe
strom vid Nedre Jovattnets vastliga anda hos kommunalnamnds
ordf. Johan Larsson. Vaxtligheten var har annu något langre 
framskriden an vid Vestansjo, men bade eljes samma karaktar 
som å sist namnda stalle. Acondum stod har i stora mang
der å fjallsluttningarna allmant i blomning, men knappt en 
enda humla syntes till på dem, oaktadt vadret var gassande 
varmt. Ofver hufvud foretedde denna trakt en påfallande 
fattigdom på insekter af namU:da grupp, och de enda arter, 
jag observerade har, voro Bomb. pratorum L., scrimshiranus 
K. (dessa båda allmannast), terrcstris L., kirbyellus OuRT. 
(sallsynt) och consobrinus DAHLE. 

For Ephemerider såval som Plecopterer syntes nu ratta 
tiden vara inne, och en ifrig jakt anstalldes också på dem 
nere vid sjon och i omgifningarna kring Seinesbacken, som 
sitrskildt om kvallarne lonades med ganska godt resultat. -
under standig strid med myggorna, som nu bOrjat blifva myc
ket svåra. Flera forut ej observerade arter af båda grup-
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perna erhollos harunder. Den namnda Seineshaeken foljdes 
under nastan hela dagen den 27 j ali på en lång stracka, och 
plockade jag dar under stenar ni. m: ett icke ringa antal 
larv- och nymfformer af bagge grupperna. 

Vadret var for narvarande for insamlingar det gynnsam
maste, och hade jag garna velat stanna i J oestrom annu ett 
par dagar och sedan ntstracka farden annu langre vasterut, 
till Ofre J ovattnet. Men tyvarr stotte så vål det ena som det 
andra på oofvervinneliga hinder. Såsom jag redan i Vestan
sjo hade fått hora, och hvarpå har i J oestrlim erhi5lls vidare 
bekraftelse, fanns vid Ofre J ovattnet frir narvarande ingen 
mlijlighet att kunna få hysa in sig, enar de par tre små stu
gor, som dar funnos, redan sedan flera veckor voro upptagna 
af arbetare i och for i trakten pågående afvittringsarbeten. 
I J oestrlim kunde jag heller icke få logi langre an till den 
27 juli, emedan det enda rum, som fanns disponibelt dar, hade 
redan for lange sedan från denna dag betingats for bergsin
genior Oller's rakning, hvilken skulle ha sitt stamhåll har 
under en langre tid i och for undersokningar å kopparmalms
fyndigheterna i SUdra Stor±jallet. Jag hade darfor intet an
nat val an att på kvallen den 27 begifva mig åter till Vestan
SJO. Har foretogs efter framkomsten om kvallen en exkursion 
utefter J ovands mår ka, dar en Ephemerella sp. narstående 
form i stor mangel som bast dansade i aftonsolens strålar -
nastan det enda tillfalle under resan, då jag iakttog en Ephe
merid i svarmning. Åfven af en del andra arter (af båda 
l~onen) insamlades nu och foljande dag har ej så obetydligt. 
A Aconitum, som nu afven i VestansjU stod allmant i blom, 
fångades ett 20-tal Bombus consobrinus DAHLB., afvensom ett 
par exemplar af den forut ej sedda B. hortorum L. 

Både i VestansjU och Joestri:im klagades allmant i:ifver 
den sena sommaren i år, hvilken sades vara »minst tre vec
kor» senare an under normala år, hvilket hade till foljd bl. a., 
att grasskorden annu ej kunnat borjas. 

Vadret hade nu tyvarr redan den 28 juli borjat blifva 
ostadigt med blåst och mulen himmel, dock fortfarande ratt 
varmt. Den 29 ingick tillika med regn. Då clessutom det 
medforda spritforrådet - jag insamlade under resan både 
Ephemerider och Plecopte:rer nastan uteslutande å sprit i 
mindre glasrUr - mot min berakning reclan Mrjade taga slut, 
andrade jag min resplan något och installde tills viclare far-
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den till Bjorkvattnet. Emellertid betingade jag genom mm 
vard Gust. Johansson logi for en veckas senare uppehåll dar
stades. 

Afreste den 29 juli på e. rn. till Bjorkfors. Utvecklingen 
hade har under tiden for min bortovaro betydligt skridit 
framåt, och jag kunde nu under de narmaste dagarna insamla 
jamfOrelsevis ej så ohetydligt af mina håda hufvudgrupper, 
med delvis afven nya, forut har osedda former. 

Vaderleken fortfor alltjamt att vara ostadig med solsken 
och regnskurar omvaxlande med hvarandra hvarje dag, den 
3 aug. hade det om morgonen t. o. m. snoat på fjallen och 
luften kandes ganska kylig. Då barometern emellertid fol
jande dag visade tendens att stiga, antradde jag i dag vid 
middagstiden den heramade resan ner till Bjorkvattnet och 
Gautajaur, tagande vagen ofver Vestansjo, dit jag anlande 
på kvallen. Under hela ditresan var uppehållsvader och både 
soligt och varmt. Den 5 aug. tog regnet dock vid igen och 
fortfor mest hela dagen, hvarfor resultatet af exkursionerna 
blef ·ganska minimalt. Då samma trostlosa vader rådde åfven 
foljande dag, hegaf jag mig denna dag (den 6 aug.) i vag 
ner till Tårna by (Laxnas) vid sjon Gautajaur for att har 
afvakta ett mojligen intraffande hattre vader for den langre 
turen till Bjorkvattnet. Under ditvagen, som togs forst ofver 
sjoarna Vestansjo och Lajsan och sedan till fots Mver Lax
±jallet, foll hela tiden ett stridt regn, som fortsatte hela 
kvallen. 

I Tarna erholl jag ett lJ.tmarkt logi hos lakaren på plat
sen, dr Kristow. Naturen har hade ofver hufvud en vida 
sydligare pragel an vid Bjorkfors: ±jallen hade antagit blyg
sammare dimensioner - endast Rivovardo hojde sin hjassa 
hogt ofver de omgifvande inom synkretsen - och endast 
några enstaka mindre snofl.ackar syntes å dem, under nor
mala somrar aro åfven <lessa, sades det, forsvunna. Grasskor
den pågick nu har som bast, och sades graset i år vara 1/3 
kortare an vanligt. Vegetationen foretedele en något mera 
framskriden utveckling an kring Bjorkfors, liksom den i allm. 
afven hade en något sydligare karaktar. Sålunda borjar gra
nen har upptrada, ehuru annn blott i spridda individer, me
dan bjorken fortfarande bildar de egentliga skogarne. Den 
ståtliga Mulgedium alpinum, Serratula alpina och Chamiæne
rfon angusf'tf'olium stodo bland andra vaxter nu har i blom. 
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Pedicularis sceptrum carolinum var delvis redan nåstan ut
blommad. Den 7 aug. gjordes i omgifningarna, utefter stran
den af sjon Gautajaur, langre exkursioner både på for- och 
eftermiddagen, delvis med ratt godt resultat. Af Bombi sa
gas har endast B. terrestris och mastrucatus. På kvallen, lik
som forut på morgonen, regnade det. Den 8 aug. ingick med 
svår nordlig blåst och ihållande regn, barometern var i starkt 
sjunkande, och ingen utsikt till ett varaktigt hattre vader 
syntes snart vara att vanta. Bjorkvattens-turen måste jag 
nu uppgifva, och med sorg i hjartat vande jag på f. m. åter 
till min station i Bjorkfors. Under hela dagen utan afbrott 
foll regnet i strommar, och en våldsam storm rådde. Vågen 
togs nu ofver Lajsholm och Krokfors, och anlande jag tamli
gen lyckligt, ehuru genomvåt och huttrande af kold, kl. 8 
e. m. till Bjorkfors. 

Ingen vasentlig forandring i vaderleken intrltdde under 
de bada foljande dagarne, ingen utsikt syntes heller vara 
snart till ett battre, och ingenting kunde utr!tttas. Jag såg 
mig under sådana forhållanden nodsaka~ att uppgifva mina 
vidare planer och att vanda åter hem. Aterfarden antraddes 
foljande dag den 11 aug. på morgonen och foretogs samma 
vag som blifvit begagnad under uppresan via Umbugten, lVIo 
o. s. v. till Trondhjem och sedan med jarnvag till Lund, dit 
jag, efter ett kortare uppehåll i hembygden, anlande åter i 
slutet af augusti. 

Såsom jag af bref från Tarna forsport, fortsatte samma 
regniga och kalla vaderlek dar uppe efter min afresa hela 
augusti månad och anda till senare half'ten af september. -

4tt den resa, som under den forfl.utna sommaren af mig 
blifvit utford, fortgått under i mångt och mycket synnerligen 
ogynnsamma fi:irhållanden, torde till fullo ha framgått af of
vanstående skildring. Af de nara sex veckor, som jag vista
des i namnda trakter, befinnas vid en narmare sammanrak
ning i dagboken ej mindre an 30 dagar ha varit mer eller 
mindre regniga, kalla och blåsiga samt for insamlingar dår
for i mer eller mindre grad ogynnsamma, medan endast 13 
dagar bjudit på ett varmt och godt vader. Att resans ut
byte i vetenskapligt hanseende under sådana forhållanclen ej 
kunde blifva så godt och rikligt, som ej minst jag sjalf hade 
onskat och hoppats, ar naturligt nog. På de medverkande 
orsakernas konto torde ock utan tvifvel få skrifvas den i hog 
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grad kalla och regniga vaderlek, som itfven under foregående 
år (1902) hade rådt i dessa nordliga bygder och som saker
ligen har hammande influerat på insekternas fortplantning 
<>ch utveckling. På annat sittt torde knappast till fullo kunna 
forklaras den påfallande fattigdom på såval arter som indi
vider, som åtminstone många insektgrupper innev. sommar 
visade, hvarpå jag torde få andraga några karakteristiska 
~xempel. Af gruppen Phytophaga inom Coleoptera kunde så
lunda under hela resan endast foljande fem species påtraffas: 
Gonioctena pallida L. var., Gonioct. Triandræ SuFF., Gonioct. 
5-punctata F ABR., Phyllodecta vitellinæ L. och Cryptocephalus 
6-punctatus L. Af Apider såg jag under hela tiden, frånrak
nadt humlor och parasithumlor, blott 1 enda individ af An
drena lapponica ZETT. (på Taraxacum of"fic. den 6 juli), af 
Vespider likaledes endast arten Vespa saxonica F. Af en 
i fjalltrakter eljes i allm. relativt så rikligt foretradd grupp 
som Tenthrediniderna lyckades jag endast hopbringa ett 70-
tal individer. Dagf"jarilarne snarast »lyste med sin frånvaro», 
i det endast folj. 6 arter iakttogos: Erebia lappona EsP. (den 
allmannaste. dagfjarilen), Erebia ligea L" .Argynnis pales ScHIFF. 
-0ch .Arg. selene ScHIFF., Lycæna optilete var. Gyparissus HuBN .. 
samt Ghrysophanus hippothoi! var. Stieberi GERB. Dessutom 
såg jag vid J oestrom den 26 juli på taml. långt håll tvenne 
Pierider ( Golias?). Af Odonater observerades på hela resan 
.endast 2 a 3 medelstora individer (vid Joestrom den 26 juli), 
som jag dock tyvarr ej lyckades fånga. 

Huru menligt en ogynnsam sommar som den sist for
flutna verkligen kan iufluera på insekternas utveckling, darpå 
lamnade a,fven humlorna ett eklatant bevis. Dels voro de 
ofver hufvud taget icke allmanna, dels iakttogos under hela 
tiden for min vistelse dar uppe bara idel honor, icke en enda 
vare sig arbetare eller hanne af någon art syntes till annu 
dagen fore min afresa. Jag betviflar starkt, att, med den 
ogynnsamma vaderlek som afven efter min hemresa, såsom 
ofvan namndt, annu under en hel månad var dar rådande, 
detta år annat a.n honor och hannar i allm. hunno utvecklas. 
Detta tyder, synes mig, på, att humlorna, åtminstone som
liga arter, under vissa år - och hvarfor då icke kanske konstant 
i rent arktiskt klimat? - kunna ofvergå eller tillpassa sig till 
ett solitart lefnadssatt. Vissa iakttagelser af konservator 
SPARRE-SCHNEIDER i Tromso (se H. FRIESE, Die ark~ischen 
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Hymenopteren etc. Fauna arctica. Bd. 2. Lief. 3. Jena 190:? 
pag. 490) tyckas for ofrigt peka åt samma antagande. 

H vad betraff ar de båda grupper Ephemerider och Plecop
terer, åt hvilka jag under resan stadse agnade hufvudparten 
af undersokningar, delade afven de helt visst denna sommar 
lotten med de fiesta ofriga grupper att vara fåtaligt fore
tradda. Eljes måste resultatet af insamlingarna ha hlifvit 
rikligare. Nu har jag af de forra lyckats hemfora mellan 
200-300 individer samt af de senare eller Plecoptera nå
got mera eller mellan 300-400. 

Materialet af Ephemeriderna har jag i dess helhet ge
nomgått, och en narmare granskning har till min gladje 
hragt i dagen, att, om an det erhållna individantalet icke ar 
stort, samlingen likval kvalitativt erbjuder ett sardeles stort 
intresse. For såvidt bearbetningen, som annu icke hunnit 
definitivt slutforas, for narvarande tillåter mig att bedoma 
resultatet, innehåller samlingen sannoHkt 14 species, repre
senterande 8 slakten. Af dessa arter aro ej mindre an 13 
nya for den svenska faunan, och af dem kunna åtrninstone 
de 10 (kanske 12) icke identifieras med forut beskrifna arter. 
De representera afven 5 for vår inhemska fauna nya genera, 
af hvilka minst tvenne tillika aro for vetenskapen nya. Då 
forut från vårt land aro (med sakerhet?) kanda h. e. publi
cerade 17 a 18 arter, fordelade på 7 genera, kan såsom ett 
resultat af min resa detta antal, for såval arter som genera, 
foljaktligen nu i det narmaste fordubblas, och torde sålunda 
andamålet af undersokningarna for denna grupps vidkorn
mande icke få anses forfeladt. 

Jag lamnar har nedan till sist - under ofvan antydda 
reservation - en forteckning of'ver antriiff ade former jamte 
fyndlokaler: 

1 Gen. Leptophlebia (WEsTw.) EAT. 

1. L. marginata (L.) - Vestansjo. 
2. L. nov. sp.? - Vestansjo. J oestrom. 
3. L. nov. sp. - Tarna by. 

2 Gen. Ephemerella W ALSH. (nov. gen.?) 
1. E. nov. sp. - Jovands mårka. Joestrorn. 

3 Gen. Baetis LEACH. 

1. B. nov. sp. - Bjorkfors. Tårna by. 
2. B. Rhodani PrcT. - Jovands mårka. Bjorkfors. 

Joestrcim. 



3. 
4. 

4 Gen. 
1. 

5 Gen. 
1. 

ti Gen. 
1. 

7 Gen. 
1. 
::!. 
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B. nov. sp. - Joestrom. 
B. nov. sp.? - Joestrom. 
Oentroptilum EAT. 
0. striatum nov. sp. - J ovands mårka. 
Eatonia nov. gen . . 
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E. borealis nov. sp. - Bjorkfors. Jovands mårka. 
Parameletus nov. gen. 
P. affinis nov. sp. - Bjorkfors. Vestansjo. Joe

strom. 
Siphlurus EAT. 
S. Zetterstedti nov. sp. - Bjorkfors. Joestrom. 
S. spinosus nov. sp. - Bjorkfors. J oestrom. 

8 Gen. Iron EAT. (nov. gen.'f) 
1. I. lapponicus nov. sp. -- Tarna by. - Anm. 

Ifall denna form ar att hanfora till gen. Iron, 
representerar den det forsta kanda fynd af 
slaktet från Europa. 

Materialet af grupp. Plecoptera har tiden annu ej med
gifvit mig att genomgå, men jag har skal att antaga, att 
det vetenskapliga utbytet af insamlingarna afven for denna 
skall visa sig hattre an jag i forstone vågat hoppas. 

Då sålunda bearbetningen af materialet på grund af 
många andra goromål annu ej hunnit afslutas, vågar jag 
vordsamt anhålla, att med afl.amnandet af samlingar måtte 
få anstå, till dess granskningen af desamma kunnat fullstan
digt slutforas. 

Till sist fullgor jag en kar plikt, då jag till Kungl. 
Akademien vordnadsfullt anhåller få hembara min djupa tack
samhet for det fortroende, som visats mig genom det bevil
jade understodet for nu afslutade resa. 




