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Karl Fredrik Dusen.
*

Vt 1849. T ^V?

1919.

epilepsi; avled ogilt lelclor Karl Fukdkik Dlsén:
förtid bruten, medhann han dock
Kalmar.
Ehuru
ett ej rinj^a arbete under sin krafts dagar, såväl i vetenskapligt som pedagogiskt avseende. VM litet utsökt mineralogiskt museum vid hans läroverk

Efter Hera års lid;inde

l)å

länslasarettet

i

i

är

bl.

a.

vittnesbörd

ett

om hans

pedagogiska nit.
Karl Fredrik Dusen \ar lödd
i
Sund
Linköpings län den 4
i

Hans föräldrar vorokronolänsman Jakob Fredrik
Dusen och Anna Brita Fetteu.'^Faderssläkten kan följas
SON.

juli

1849.

till
slutet av lOOO-talet.
Lektor Dusen har själv upprät-

tillbaka

sina stamtavlor, vilka ställts
mitt förfogande av den av-

tat
till

lidnes kusin, agenten

Johan Du-

Norrköping. Han var för
övrigt även kusin till den bekantebotanisten och upptäcktsresanden
dr. P. DusÉN.
sen

i

genomgick

Dusen

i

—64 och

sina

fortsatte

lägre

det

Eksjö

elementarläroverket

185&'

.studier

vid det högre elementarläroverket

Linköi)ing, där han med utmärkta betyg avlade studentexamen den 11 juni 186S.
En av hans gymnasiekamra-

i

kontraktsprosten Johan Östberg, har meddelat mig några
detaljer om skolynglingen Dusen,
vilka kanske kunna ha .sitt in-

ter,

/

^.

J^^\77^^.

detta sammanhang.
tresse även
sjätte klassen hade han
såsom femtonåring
herbarium med alla växterna nästan till ytterlighet ori

»Redan
ett

vid

sitt

ovanligt stort

inträde

i

pressade och inlagda och tillbylte sig genom Botaniska BytesNaturvetenskapliga Sällskapet vid
I
föreningen i synnerhet ijällväxter.
biblioteket,
läroverket var han tjänsteman och bragte ordning där både
Omkring 1867 skrev han där en avhandling
herbariet och ekonomien.
om antingen Sunds socken eller Vdre härad botaniskt avseende.
september
Uppsala
Dusen inskrevs som student vid universitetet
därstädes filosofie kandidatexamen den 14 december 1877
1S68, avlade
dentligt

i

i

i

i

27<»

och

lilosolie liccnlialexainen den 30 maj 1S82, blev filosofie doklor år 1S87,
var amanuens vid botaniska trädgården
lJi)i)sala Vio 18:78— V'.» 1888, docent
botanik '/i 1887— vt. 1888.
Han genomgick provar i Uppsala läsi

i

1(S81 — 1885 och utnämndes till lektor
naturalhistoria ocli kenu vid
allmänna läroverket
Kalmar den 30 april 1888, vilken utnämning blev
stadfäst av Kungl. Maj:t den 19 augusti samma år.
Om hans tjänstgöring har rektor .1. Lind, som dock icke varit tilllälle att själv bedöma densamma, vid hans avskedstagande givit följande
1908—1909 års redogörelse.
vitsord
>Då lektor Dusen den 30 april 1888 utnämndes till lektor naturalhistoria
och kemi vid delta läroverk, var han docent
botanik vid universitetet
Uppsala och hade bakom sig en tioårig tjänstgöring såsom amanuens
vid botaniska trädgarden därstädes.
I
sin med synnerlig noggrannhet
planlagda och meddelade undervisning, som utom de naturvetenskapliga
ämnena även omfattade matematik, förstod lektor Dusen all både väcka
och bibehålla ungdomens intresse, något varom bland annat det av lärjungar under hans ledning bildade Naturvetenskapliga sällskapet vid läroverket bär vittne.
Genom sin förbindelse med åtskilliga vetenskapliga
institutioner och deras målsmän samt andra för den naturvetenskapliga
forskningen intresserade personer fick han under årens lopp för läroverkets
naluralicsamlingar mottaga större och mindre gåvor.
I
de fall. där förvärv av enskilda mera värdefulla samlingar ansågs synnerligen önskvärt,,
men läroverkets tillgångar voro otillräckliga, vände han sig till läroverkets
gynnare och vänner inom släden och orten och lyckades på detta sätt
för ändamålet vinna erforderliga medel.
Vad sålunda genom köp eller
gåvor kom läroverket till godo, införlivades efter hand med förut befintliga samlingar, åt vilkas vård och ordnande han ägnade ett oförtrutet
och träget arbete, därvid användande större eller mindre del av de årliga
ferierna, enär den tid, som under terminen för detta ändamål kunde
avses, syntes honom allt för knapp.
Då omsider försvagad hälsa och
nedsatta krafter manade till välbehövlig vila, sökte och erhöll han i
slutet av höstlerminen 1903 den tjänstledighet, av vilken han sedan varit
åtnjutande till avskedstagandet. Att hans intresse för läroverkels naturvetenskapliga samlingar likväl alltjämt varit oförminskat, därom bära års
redogörelserna ständigt upprepade vittnesbörd.»
Dusens förnämsla avhandling, gradualavhandlingen, gällde vitmossornas
utbredning i Skandinavien, och för de dithörande studierna gjorde har>
flera resor
Norrland liksom till Skåne och Norge. År 1878 tillbragte
lian sommaren
Gästrikland och Hälsingland, sommaren 1879 genomreste
lum
sällskap med den för tidigt bortgångne botanisten greve H. T. G.
Strömfelt Hälsingland och Härjedalen, och sommaren 1880 gjorde han
studieivästra Medelpad och Jämtland.
De två senare årens resor
verkställdes med understöd av K. Vetenskapsakademien och del Kniggeska
stipendiet.
Sommaren 1882 besökte Dusen Skåne lör Sj)haginitn-s[udicr
och följande sommar Österdalen i Norge för samma ändamål.
Lektor Dusens produktion rörde sig huvudsakligen inom lloristikens
område.
Hedan samma år han avlade sin mogenhetsexamen, hade han

året

i

h.

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i
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en

liten

Jlora,

llorislisk

upi)sats

f;u-dii>,

»Bidrag

till

Östergötlands och Smålands

sainlade och ordnade av K. F. Dusen».

År 1880 publicerade han i Övers, av K. V. A:s Handl. resultatet av föregående somrars lanerogamstudier, som särskilt rörde sig om släktet Salix.
förteckning över Härjedalens fanerogahan ökat artantalet med 80 stycken
utöver näst föregående undersökning av H. F. Fristedt, vars förteckning
De bada resandena iaktlogo eller
är tryckt i Botaniska Notiser 1854.
insamlade 528 faneroganier (hybrider ej inräknade) och 34 kryptogamer.
Sommaren 1880 vistades som förut nämnt Dusen i Medelpad och Jämtland för studium av Sphagna. samt gav därvid även akt pä faneroganiBotavegetationen och pul)licerade följande är sina studier häröver
niska Notiser i en liten uppsats, »Bidrag till västra Medcli)ads llora^.
Ett högst intressant fynd gjorde Dusen sommaren 1880 i Phaca alpina.
Det var egentligen dock icke hans eget, tjr halvtorra exemplar av växten
lämnades honom av studeranden Artur Westp.erg, medan han uppehöll sig
byn Vassnäs pa västra sidan om Holmsjön. De hade några
Dusen besökte
<lagar förut insamlats vid By norr om nämnda insjö.
sluttningen av Byberget, och beskrev sedermera i Bih. t.
växtstället,
vår Hora i en
K. V. A:s Handlingar för 1881 den nye medborgaren
längre uppsats med titeln > Astragalas penduliflorus Lam.-

Reseberättelsen

åtföljes

mer och kärlkryptogamer,

av en
i

vilken

i

i

i

.

våren 1887 hade Dusen sin stora avhandling om sphagnaccernas
Den omfattar 155 kvartsidor och
utbredning i Skandinavien färdig.
Sverige, Norge och Finredogör för 19 Sphagnam-avievs utbredning
Avhandlingen har sitt värde oberoende av den stora uppdelning
land.
i
arter, varieteter och former, som under tiden för undersökningens utförande hade ägt rum från tyskt häll, och som även sedermera fortgått.
detta sammanhang anmärkas, att en art fSph. Dusenii) är
Det kan
uppkallad efter författaren.
Avhandlingen grundar sig huvudsakligen på observationer och samVad fjälllingar, som Dusen gjort under sina mänga resor i Sverige.
trakterna beträffar, utförde han själv undersökningar på Areskutan samt
Hummeltjcldel och Tronfjeldet i Norge samt begagnade sig av ('ollinders
undersökningar av Sylijället och Snasahögarna och H. Hui/rs studier i
Finland.
Inari Lappmark och på fjället Bättikaise
Dusen har även reviderat och ordnat en stor mängd Sphagnnin-fmmlingar, såväl svenska som utländska.
Kalmar sysslade han bl. a. på lediga stunder
Under sin lektorstid
med Gentiana- och G/t/c^/va-studier. De förra röra sig särskilt om utbredningen på ()land av Gentiana baltica.
Under sommarferierna sysslade han bl. a. mycket med pressning av
odlade växter.
Under den sista tiden samlade han för sitt läroverksmuseums räkning prover av in- och utländskt virke, och han Ij^ckades
t.
o. m. till sist genom tillmötesgående av Svenska Ostasiatiska Kompaniet
Göteborg få sitt lystmäte av kokospalmens stam (40 prov).
i
Det kan ju vara överflödigt att relatera sina egna minnen av Dusens
personlighet.
Endast några ord må tjäna att hugfästa ett par egenskaper, hans ovanliga tillmötesgående såväl beträflande upplysningar om

På

i

i

i

i

2<S]

lians dislrikl, \ilkon han noj^a kände, som lillhandaliällaiKiet av
ur hans vällörsodchi hil)liolc'k, bevis lör all den j^ande, ^ode
Ivamraten allljämt bodde inom honom, oeh hans {givande, vanlij^en humosamtal, som olla
ristiska
den munliaste stänininii; avslutades vid

Horan

i

l)()klån

i

loddyji;laset.

Man donerade

alla

sina

sandin.^ar

till

Ippsala botaniska museum.

UT(iIVNA SKHIFTF.H.
1<S68.

BidraLi

1880.

Bidrag

till

Osteri^ötlands och

Smalands Hora.

—

Bot.

Not.

Härjedalens och Hälsinglands flora. — Öfvers. af K.
V. A:s Handl. årg. 37.
Bidrag till västra Medelpads Hora. — Bot. Not.
Astragalns peiidiili florns Lam. neu fur die Flora des nördliehen
Europa. - Bih. t. K. V. Ars Handl. VI, Nr. 14.
(iradualOm Sphagnaceernas utbredning
Skandinavien.

1881.
1881.

1887.

till

i

disputation.

Om

1888.

Bot.
189(i.

Om

Dessutom

några Sphagniiin-prov frän djupet av sydsvenska torvmossar.
Not.; ävenledes i Bot. Centralbl. Bd. 35.
Bot. Not.
Olands och sydöstra Smålands Gentiana.

—

referat

i

Englers Bot.

Jahrbiicher

fur Systematik, Pflanzen-

und Ptlanzengeographie av åtskilliga
mark och Finland utkomna botaniska avhandlingar.
geschichte

Smärre

—

naturvetenskapliga

i

uppsatser

i

tidningar

Sverige,

Dan-

och andra periodiska

publikationer.

Johan Evikson.

